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Sayfa 
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi 
işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/437; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1225) (S. Sayısı : 
1616) * 4,41:43 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 4 

1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 
anlaşmaya ekli «Geçici Protokol» ün bi
rinci maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 tari
hinde Brüksel'de imzalanmış olan Katma 
Protokol ve ekleri ile malî protokol, Avru
pa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki alanı
na giren maddelerle ilgili anlaşma ve son 
senedin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Mec-̂  

Sayfa 
1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 2:3 

2. — GELEN KÂĞITLAR 3 

3. — YOKLAMA 3 
4. — BAŞKANLİK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 4 
1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Vahap Güvenç'in, Kontenjan Grupundan 
çekilmesi sebebiyle Sosyal işler Komisyo
nundan istifasına dair önergesi. 4 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Vahap Güvenç'in, Kontenjan Grupundan 
çekilmesi sebebiyle Tanm Komisyonundan 
istifasına dair önergesi 4 

3. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna hâsı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasan-
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Sayfa 
li since kabul olunan metni ve Cumhur iyot 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi : 1/406; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1246) (S. Sayısı : 1619) 4:39 

6. _ SORULAR YE CEVAPLAR 

B) Yazdı sorular ve cevapları 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Sami Turan'in, Kayseri istasyon binası
na dair, yazılı soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Halûk N. Arık'm cevabı (7/805) 

Sayfa 
,40 

40 

40 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İzmir Üyesi Orhan Kor; 1425 sayılı Kanu
nun ek 10 ncu maddesinin müzakeresi sırasın
da verdiği önergenin yanlış tefsirlere yol açtı
ğını beyanla açıklamalarda bulundu. 

Kültür Bakanlığı kurulmasma ve kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerle Millî Eğitim Bakanlı
ğına verilmiş bulunan kültür hizmet ve konu
larına ait görev ve yetkilerin Kültür Bakanlığı
na devrinin uygun bulunduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Kültür Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi dışından, Talât Haîman'ın atanmasının 
uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi 
Anlaşması hakkındaki Araştırma Komisyonu
nun çalışma süresinin bir ay uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu ve tek
lif kabul olundu. 

içel iline bağlı Gülnar ilçe belediyesinin ge
cekondu önleme bölgesi inşaatı ile ilgili Araş
tırma Komisyonunun çalışma süresinin bir ay 
daha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi okundu ve teklif kabul edildi. 

Çay Kurumu Kanunu teklifini görüşmek 
üzere, teklifin havale edildiği komisyonlardan 
beşer üyenin iştiraki ile bir Geçici Komisyon 
kurulmasına dair Malî ve İktisadi İşler Komis
yonu Başkanı Mehmet Gülerin önergesi okun
du ve teklif kabul olundu. 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 236 sayılı Kanunun 
geçici birinci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarı
nın havale edildiği komisyonlardan beşer üye
nin iştiraki ile, bir Geçidi Komisyon kurulması
na dair Malî ve İktisadi işler Komisyonu Baş
kanı Mehmet Güler'in önergesi okundu, teklif 
kabul edildi. 

Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Malatya kay-
sı ürününe dair 6/565 sayılı sorusunun, yazılı
ya çevrilmesini istiyen önergesi okundu ve ge
reğinin yapılacağı bildirildi. 

İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu pro
jesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesli hak
kında kanun teklifi; isteği üzerine, komisyona 
geriveriîdi. 

29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı görüşüldü. Yapılan 
açık oylamada salt çoğunluk sağlanamadı. 

20 Temmuz 1971 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime sat 17,32 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Baskanvekili Niğde 

Hayrı Mumcuoğlu Kudret Baykan 

Kâtip 
Mardin 

A b dûlk e rim S a raçoğlu 

— 2 — 



C. Senatosu B : 90 20 . 7 . 1971 O : i 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü

seyin öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/573) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Kalsim Grülek^n, Devlet müesseselerinin ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin mevduatlarına 
daür, yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/812) 

2. — Cumihuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi özer'in Malatya'da kayısı ürününe dair, 
yazılı soru önerfgesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/813) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, afyon konusunda yapılan an
laşmaya dair, yazılı soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/814) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Nevşehir Tekstil Fabrikasına 
dair yazılı soru önergesi Başibakanlığa gönde
rilmiştir. (7/815) 

2. — C-ELEM KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası

nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 

'Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 3/159; Cumhuriyet 
Senatosu 2/320) (S. Sayısı : 1596 ya ek). 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 90 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake-
rslere başlıyoruz. 

Gfandem dışı 2 sayın arkadaşımız söz taîe-
betmişlerdir. Genel Kurul'un takdirlerine arz 
ediyorum. 

Sayın Hamdi Ö^er ezcümle şöyle demekte
dir : 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
Özürsüz ve izinsiz olarak devamsızlığı âdet 

haline getiren ve böylece Yüce Senatoyu ça

lışamaz hale sokarak milletin itimadına ve par
lâmentonun itibarına gölge düşüren parlamen
terlerin tutumları hakkında gündem dışı ko
nuşmak istediğimi saygiyle arz öderim. 

Maüa/tya 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hamdi özer 
devam ve devamsızlık hakkında gündem dışı 
ööz talelbetmıektedir. Genel Kurulun takdirle
rine arz ediyorum. KaOboıl edenler... Kabul et-
nıryenler... Kabul edilmemiştir. 

iSayın Ömer Ucuzal da aynen şu takrirde 
görüldüğü gibi : 

- 3 
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Sayın Başkanlığa 
Son zam karanameleri üzerinde gündem dışı 

tasa bir konuşmama müsaadelerinizi arz ede
rim. Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Takdirlerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

4. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Vahap 
Güçen'in, Kontenjan Grubundan çekilmesi se
bebiyle Sosyal İsler Komisyonundan istifasına 
dair önergesi, 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşlarına geçiyorum. 

Başkanlığa 
Kontenjan grupunldan çekilmiş olmam ne

deniyle; anılan Grupça aday gösterilerek Yüce 
ISenatoca seçilmiş bulunduğum Sosyal İşler Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kontenjan Senatörü 
VaJhap Güvenç 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Cumhurbaşkanınca seçilen üye Vahap 
Güvenç'in, Kontenjan Grubundan çekilmesi se
bebiyle Tarım Komisyonundan istif asma dair 
önergesi, 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kontenjan Grupundan çekilmiş olmam ne

deniyle; anılan Grupça aday gösterilerek Yüce 

Senlaitoca seçilmiş bulunduğum Tarım Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kontenjan Senatörü 
Vaihap Güvenç 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 say ıh Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malı ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/1225) (S. Sa
yısı : 1616). 

BAŞKAN — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 
sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasrısının 2 nci 
açık oylamasını yapacağız. 

Açık oylama, kutular dolaştırılmak suretiy
le yapılacaktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — 'Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan Katma Protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve 
son senedin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler, Dıişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 

alınmak sureliyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru. (Millet Meclisi : 1/406; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1246) (S. Sayısı : 1619) fi) 

BAŞKAN — Her şeye takdimen görüşme 
teklifi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

, kısmında bulunan, «Türkiye ile Avrupa E'kono-
I m'ik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan 

(1) 1619 S. Sayılı basınayazı tutanağın sa
nandadır. 
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Anlaşma» ya ekli «Geçici Protokol» ün 1 nci 
maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brük
sel'de imzalanmış olan Katma Protokol ve ekleri* 
ile Malî Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Top
luluğu yetki alanına giren maddelerle ilgili An
laşma ve Son Senedin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının, önemine ve 
mahiyetine binaen, gündemdeki diğer işlere 
takdimen, önceliik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Evvelâ gündemdeki işlere tak
dimen ve öncelikle görüşülmesi hususunu oyla
rınıza sunacağım. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Sayın Dışişleri Bakanı ve Komisyon?.. Bura
dalar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
arkadaşları arz ediyorum : 

Grupları adına söz istiyenler : A. P. Grupu 
adına Sefa Yalçuk, C. H. P. Grupu adına Sayın 
Fikret Gündoğan, Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Ahmet Yıldız; 

Şahısları adına söz istiyenler : Sayın Sırrı 
Atalay, Sayın Hüsnü Dikeçliğil; 

Diğer söz istiyen arkadaşlar da konuşmalar 
esnasında adlarını yazdırabilirler. 

A. P. Grupu adına Sayın Sefa Yalçuk, bu
yurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SEFA YALÇUK (Ço
rum) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım; bugün Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
ortaklığımızı geçiş döneminde uygulıyacak olan 
Katma Protokol ve diğer belgelerin onaylanma
sının uygun bulunmasına dair olan kanun tasa
rısını görüşmekteyiz. 

Bu tasarı Millet Meclisince ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonunca kabul edilerek 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. 1959 dan bu ya
na, ortaklık anlaşmasının ilk etüt gününden iti
baren her noktası, her çeşit vasatta daimî 
müzakere meselesi olmuştur. Hepinizin derinine 
vakıf olduğunuz bu noktaların burada yeniden 
tahliline girmek istemiyorum. 
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Hâdiseleri ve rakamları yeniden göz önüne 
sermekten zaruret olmadıkça kaçınmak istiyo
rum. Buna rağmen çok eski tarihlerden beri 
arzulanan Avrupa Birliğinin İkinci Dünya Har
binden sonraki kademelerini sıralamak istiyo
rum : 

1947 - 1949 arasında Benelux kurulmuştur. 
IBununla gümrük duvarlarının kal'dınlmasmın 
ilk denemesi yapılmıştır. 

1950 de (ıSohuman) Şuman Plânı ile kömür 
ve çelik üretimlerinin ortak bir elde idaresi 
meydana getirilmiştir. 

1955 te Messina'dıa Roma Anlaşmasının esas
ları görüşülmüş ve Henry Spaak tarafından ha
zırlanan rapor, etüt ve müzakere edildikten 
sonra 25 Mart 1957 de Roma'da imzalanmıştır. 

Arkadaşlarım unutulmamalıdır ki, Roma An
laşması siyasi bir anlaşma değildir. Daha sonra 
1 Temmuz 1967 de Avrupa Kömür ve Çelik Top
luluğu, Atom Enerjisi Topluluğu, Ekonomik 
Topluluk ıbir araya getirilmiştir. 

Arkadaşlarım, bu küçücük çerçeveden sonra 
sizlere A.P. si »olarak tasarıya niçin müspet oy 
vereceğimizi yine hulâsa olarak, büyük hatla-
riyle arz edeceğim. Zira başlangıçta arz ettiğim 
gibi, mevzu hepinizce çok iyi bilinmektedir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığımız 
Ankara Anlaşmasının 1 Aralık 1964 te yürürlüğe 
girmesiyle bağlamıştır. Anlaşmada görülen ha
zırlık döneminin 5 yıl olan normal süresi 1 Ara
lık 1969 da dolmuştur. 

23 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve bugün 
îSenatomuzun incellemesine sunulmuş bulunan 
Katma Protokolün yürürlüğe girişiyle ortaklığı
mızın geçiş dönemi başlıyacaktır. 

Türkiye'nin Ortak Pazarla ilişkileri ilk gün
den itibaren çeşitli çevrelerde münakaşa ve ten-
kid konusu olmuştur. Geçiş dönemi müzakere
leriyle artan !bu tenkidler, günümüzde de devam 
etmektedir. 

Memleketimizi siyasi ve iktisadi yönlerden 
(büyük ölçüde etkiGüyecek ve yapısal değişiklik
ler getirecek olan bu kadar önemli bir konunun 
münakaşa edilmesinde elbette fayda vardır. An
cak bu eleştirilerin fayda sağlaması, yapıcı ve 
müspet istikametiîtere yönelmelerine bağlı kal
maktadır. 

Kanaatimizce Avrupa Ekonomik Topluluğu 
lile olan ilişkilerimize hedef tutan tenkidlerde iki 
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ayrı unsuru teşhis etmek gereklidir. Bunlardan 
ilki, ortaklık ilişkilerimizin ilk gelişme safhasını 
Bağlıyacak geçiş dönemi şartlarına müteveccih
tir. 

Üzerinde ziyadesiyle durulan ve daha çok 
teknik mevzuları ilgilendiren bu cins tenkidler 
üzermdie durmıyacağım. Bunîllar çeşitli çevreler
de ve nihayet Yüce Meclislerde yapılmış ve 
yetkili Hükümet temsilcileri tarafından icabet-
itıiğl şekilde cevaplanjdınlmıştır. 

işaret ettiğim ikinci unsuru, ortaklığımızın 
mahiyet, şümul ve değeri üzerinde yapılan ten-
kid ve münakaşalar teşkil etmektedir. Bunlar
dan tamamen doktriner bir mesnetten hareket 
edenleri münakaşa mevzuu yapmak bizi bir ne
ticeye ulaştıramaz. Hür, demokratik rejime ve 
Türkiye'nin bu vasat içinde ekonomik ve sosyal 
kalkınmasını gerçekleştirmesi zaruretine itibar 
etmiyen inanış sahipleriyle mevzu üzerinde fay
dalı ve verimli bir diyalog kurmak mümkün 
değildir. 

Bunun dışında bu lâzimeye kanaat getirmiş 
olmaikla beraber, ortaklığımızın ve onun geliş
mesinin, gerek mahiyet, gerek derpiş olunan 
şartlar halamından Türkiye'ye zarar getireceği
ne •samimiyetle inananlar kakmaktadır 

Bu çeşit tenkidlerin sahipleri ya aşırı bir îti-
yalkârlık ve kötümserlik, ya Avrupalı ortakla
rımızla mevcut ekonomik gelişme farkının ilham 
ettiği bir şüphecilik, ya da izahsız bir kompleks 
içinde itirazlarını ileri sürmektedirler. 

Bu itirazlara en veciz cevabı, Türkiye'nin 
içinde bulaınduğu politik ve ekonomik şartların 
değerlendirilmesiyle, Türk Milletinin gerekliğin
de tahmin ve hesapları her zaman aşabilen ha
yatiyeti vermektedir. 

•Millî «bünyeler ve ibüyük hizmetler, ne çok 
fazla iyimser ve ne de az da olsa kötümser in-
sanilarm elinde mesut neticelere varamamakta
dırlar. -

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Cihan Har
binden sonra mensubolduğumuz Avrupa, hızlı 
ve geniş bir ekonomik ve sosyal kalkınma ham
lesine girmiştir. Bu hamle kısa denecek bir sü
rede başarıya ulaşmıştır. Bugün artık harbin sa
rar ve çöküntüleri tamamen kaybolmuş, iktisadi 
günlenme gerçekleşmiş, Avrupalılar daha ileri 
Liî' yarının hazırlıklarına koyulmuşlardır. 

20 . "7 . 1971 O : 1 

Türkiye bu mesut gelişmeden kendine düşen 
payı almayı elbette arzu etmektedir. Bu mak
satla Avrupa'da doğan ve büyüyen her türlü 
politik ve ekonomik harekete katılmayı zaruri 
addetmiştir. 

Ortak Pazarla politik mesnetten hareket 
eden, fakat ekonomik zaruretleri hedef tutan 
ilişkilerimizin kökünü bu tutumda bulmak ge
rekir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığı
mızı bir partinin, bir Hükümetin politik görü
şünün neticesi değil, millî ve partiierüstü bir 
politikanın başarılı eseri olarak değerlendirme
miz şarttır. Bu hususta mutabık olmayı bizi hâ
diselerin cereyan tarzı da mecbur etmektedir. 

Ortak Pazarla ilişki kurmak üzere ilk mü
racaatı Temmuz 1959 da Demokrat Parti Hükü
meti yapmıştır. Bunu tald.be.den MiUlî Birlik 
Hükümeti ortaklık müzakerelerini yeniden ve 
önemle ele alarak yürütmüş ve muayyen bir 
safhaya getirmiştir. 

1961 sonu ile 1985 arasında C.H.P. sinin koa
lisyon hükümetleri mevzua lâyık olduğu hassa
siyet ve itinayı göstermişler ve ortaklığımızı 
gerçekleştiren Ankara Anlaşmasının akdini sağ
lamışlardır. 

Bu anılaşmanın hazııitık döneminin tahkikatı 
ve geçiş dönemi müzakerelerinin neticelendiril-
mesi A.P. si hükümetlerinin iktidarı sırasında 
olmuştur, 

Halen görev basında bulunan Hükümet de 
işe başından beri hâkim olan görüş ve anlayışa 
katılmış, Ortak Pazarla ilişkilerimizi sürdürmek 
ve geliştirmek hedefini benimsediğini progra
mında ilân etmiştir. Bugün de huzurunuzda bu 
gelişmeyi tahakkuk ettirecek belgelerin uygun 
bulunmasını bizlerden istemektedir. 

Demek oluyor ki, Ortak Pazarla ilişkilerimiz 
Türkiye çapında, sadece aşırı uçların katılma
dığı, millî bir dâva mahiyetini çoktan iktisah-
etmiştir. Bu mesele etrafında ortaya sık sık atı
lan ehemmiyeti küçümsenmiyecek bir iddia mev
cuttur : «Türkiye munhasîran politik gayeler ve 
zaruretler göz önünde tutu!'a?ak Ortak Pazarla 
ilişki kurmaya sürüklenmiştir.» 

Bu iddia varit ise, tahiatiyls işin sorumlulu
ğu bastan beri bu mevzuda karar almış ve ic
raata .gicişmiş bütün hükümetlere racidir An-
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cak, mühim olan husus, mesuliyetin bölüşülme-i 
ve paylaşılması değil, Türkiye'nin bundan ger
çekten zarar görüp görmediğinin tesbitidir, 

iMulhterem arkadaşlarını, Türkiye'nin ekono
mik gerçeklleri bir yana iterek sadece politik 
kaygılarla Ortak Pazara katıldığına inanmiak 
çok müşküldür. 

Böyle bir iddiayı her şeyden önce, içinde 
bulunduğumuz ekonomik şartlar ve istatistik 
rakamları tekzibetmektedir. Türkiye bugün ih
racatının % 40 nı, ithalâtının da % 34 ünü 
toplulukla yapmaktadır. 

Hayati ehemmiyeti olan ihracat artışında 
1964 - 1970 devresi rakamlarına bakılırsa, Top
luluğa olan ihracat artışımızın % 73 nisbetin-
de olduğu görülür. Aynı devrede topluluk dışı 
ülkeler için bu nisbet sadece % 28 dir. 

Türkiye'nin ekonomik kalkınması için ge
rekli dış finansman kaynaklarının çok büyük 
bir kısmını topluluk ülkeleri sağlar. Yine önem
li ve yeni bir dış gelir kaynağı olan işçi döviz
lerinin tamamına yakın bir kısmı, topluluk ül
kelerinden gelmektedir. Toplulukla bu vüsatte, 
bu gelişme ölçüsü içinde olan ekonomik ilişki
lerimizin ortaklığımıza mesnet teşkil etmediği 
iddia etmek mümkün müdür? 5 sene süren An
kara Anlaşması ve iki yıla yaklaşan katma pro
tokol müzakereleri sırasında sadece politik mev
zular mı ele alınmıştır? Bu müzakerelerin çok 
çetin ve zor tartışmalarında temsilcilerimiz, eko
nomik gerçekleri tamamen unutup da acaba ne
yi ele almışlardır? Takdir buyurulacaktır ki, 
böyle bir iddia insaf hudutlarına sığacak cins
ten değildir. 

Arkadaşlarım, akla hemen bir sual gelmekte
dir; biran için toplulukla ilişkilerimize tevcih 
edilen tenkidleri bir farzımahal olarak varit sa
yarsak, o halde bu ilişkiler yerine neyi seçip 
ikâme edebiliriz? 

Toplulukla ekonomik bağlarımız vüsatiyle 
ve gelişme istidadiyle reddedilmiyecek bir ger
çek olarak karşımızda' durmaktadır. Bunu iste
miyorsak, neyi tercih edeceğimizi bulmamız ve 
bilmemiz lâzımdır. Hakikat odur ki, Türkiye 
için kendine seçtiği demokratik düzen içinde 
başka bir alternatif yoktur. Esasen işi başından 
beri karar ve icra suretiyle etkilemiş olan bü
tün Hükümetler başka bir alternatif arama za
ruretini hissetmemişlerdir. 

Arkadaşlarım, geçiş dönemi şartlarını tesbit 
eden katma protokolün bize bütün istedikleri
mizi hudutsuz olarak sağladığını iddia etmek 
kabil değildir. Beynelmilel müzakereler netice
si ortaya çıkan her anlaşmanın mukadder vasfı 
budur. Ancak, katma protokol Türkiye'ye elde 
ettiklerini arzuları istikametinde çoğaltmak yol
larını açık tutarken, en ufak tehlike emaresi 
belirdiğinde kendi insiyatifiyle gerekli bütün 
tedbirleri almak ve hattâ bütün tatbikatı dur
durmak imkânını da sağlamaktadır. 

Esasen Konseyden Türkiye'nin rızası hilâ
fına hiçbir karar çıkmasına imkân yoktur. Biz 
bu vasıf ve değerleriyle katma protokolü men
faatlerimize uygun buluyoruz. Devlet ve fert 
olarak sarf edeceğimiz gayretlerle Türkiye'miz 
için en ileri kazançları bize getireceğine inanı
yoruz. 

Hepinizi partim adına hürmetle selâmlarım. 
Muhterem Başkan, bu arada şahsım adına 

komisyon üyelerine iki hususta teşekkür etmek 
istiyorum. Birisi Sayın Senato Başkanlığına 
verdikleri raporda meseleyi fevkalâde objektif 
ve berrak ifade etmeleridir. 

Diğeri, sayın üyelerin her birinin ayrı ayrı 
partilerin üyeleri olmalarına rağmen ittifakla 
karara varmaları ve böylelikle Senatoda mese
lelerin parti dışı ele alınmasının doğruluğunu 
bir misalle daha takviye etmeleridir. 

Teşekkür ederim muhterem Başkan, teşek
kür ederim muhterem arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan C. H. 
P. Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (istanbul) — Saym Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; hiçbir özel düşünceye daya
lı olmaksızın, sadece bu memleketin içinde ya
şamakta olan bir fert olarak, o intiba ve ka
naat içindeyim ki, bu intiba ve kanaati belirt
meden bu müzakerelere başlamaya vicdanım, 
benliğim mâni oluyor. Tekrar ediyorum, bugün 
bu saatlerde müzakeresine başladığımız konu, 
Türkiye'nin 1838 tarihinden bu yana ama, daha 
belirli ve anlamlı olarak ifade etmek gerekirse, 
Lozan Sulbünden bu yana, dış âlemle ilişkile
rini düzenliyen ilk ve belki onlardan da önemli 
bir belgeyi, bir büyük yapıtı, ülke geleceğine 
çok önemli etkiler yapacağı pek aşikâr olan 
bir muameleyi, bir davranışı, bir büyük politik 
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atılımı, ya da anlaşmayı en normal hukukî tâ
biri ile müzakere ettiğimizin şuurunda olmamız 
şarttır. 

Aksi takdirde parlâmento olarak, bugüne 
kadar yaptığımız görevlerin en ağırı ile kar-
şıkarşıya kalmış olmamıza rağmen, üzerimize 
düşen vazifeyi iyi yapmamış olmak gibi bir töh
met altında kalmamız haksız bir itham olmaz. 
Onun için, tekrar ediyorum ve Mecliste de 
Grup Başkanvekili Sayın Kemal Demirin ifa
de ettiği gibi, C. H. P. olarak bu müzakerelere 
biz hiçbir art veya ön peşin düşünceye bağlı 
olmaksızın, tam bir objektiflik içinde ve gönül 
rahatlığı ile ve bir parti dar çemberi ve psiko
lojisi içinde bulunmaksızın önemle eğiliyoruz. 
Hemen diyoruz ki, bütün parlâmento üyeleri, 
özellikle başka müzakere yeri kalmadığı için 
söylüyorum, Senato üyeleri her türlü parti mü
lâhazasının üstüne çıkarak bugün veya yarın, 
ne vakit mümkünse, müzakerelerin bitiminde 
oylamada birleşseler de Türkiye'nin geleceğini 
pek ağrı bir ipotek altına almış bulunan geçiş 
dönemi protokolünü yeniden tanzim etmek üze
re, yeni vazifeye başlamış hükümetten ve özel
likle onun meslekten yetişme profesyonel Ha
riciyeci bakanından isteme durumuna gelsek; 
yani, geçiş dönemi protokolünü tekrar yapma 
olanağını kazandırmanın son fırsatı Senato
nun elindedir, şayet geçiş dönemi protokolünü 
tekrar tanzim etme imkânını Sayın Hükümete 
vermiş olursanız, sanıyorum ki, öyleme geliyor 
ki, Hükümeti de bir oldu bitti ile karşıkarşıya 
kalmış olmanın zorunlu takipçiliğinden kurtar
mış olursunuz. Bana öyle geliyor, inanıyorum 
ki, Sayın Dışişleri Bakanı burada eğer Mecliste 
yaptığı gibi, sayın arkadaşlarım, siz Katma 
Protokolü bu şekli ile kabul ediniz, biz ileride 
yapacağımız temaslarla bu Katma Protokolde 
müşahade ettiğiniz kusurları gideririz, diye bir 
ricada bulunma yerine, gerçekten yeni baştan 
Katma Protokolün tanzimi için bizden alacağı 
yetkiye muhtaç ise ciddî olarak böyle bir ihti
yaç duyuyor ise, özel şartların tesiri altında de
ğilse, bugün içinde yaşadığımız şartların ken
disini bu yola sevk etmediği doğru ise, ama 
mutlaka yeniden katma bir protokol tanzimi 
gerektiğine inanıyorsa, bunu gelsin burada 
söylesin, benden çok daha müessir olur oyları
nıza ve Katma Protokolün yeniden tanzimini 
belki başarmakla hem Parlâmento olarak, hem 

ı Türkiye'nin mesul adamları olarak görevimizi 
yapmış oluruz. Ama söylüyorum, böyle olma
yıp da bu Katma Protokolü bugünkü gibi ka
bul ederseniz, Sayın Bakanın Meclisteki konuş
masında ifade ettiği gibi, bilahara yapılacak 
görüşmelerle, konuşmalarla, düzeltmelerle bu 
Katma Protokolün getireceklerine, netayicine, 
sonuçlarına özellikle Türk ekonomisi üzerinde
ki tesirlerine mâni olamazsınız. Bu iki kere iki 
dört eder gibi bir gerçektir. 

Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinde 
sorumlu bütün merciler, bir tanesi müstesna, 
eski Hükümetin Hariciye Bakanlığı ve tabiî bu 
müzakereyi yürütenler müstesna, diğer resmî 
bütün kuruluşlar bu Katma Protokolün Türki
ye lehine tanzim edilmediğine dair sözün öte
sinde yazılı belgeleri ortaya koymak suretiyle 
muhalefetlerini belirtmişlerdir. Türkiye Cum
huriyetinde hiçbir resmî merci yok ki, Dışişleri 
Bakanlığı dışında, bu Katma Protokolle bera
ber olsun. Resmî merciler böyle olduğu gibi, 
Türk ekonomisi ile yakından ilgili teşekküller 
dahi neşrettikleri bir düze belgelerle Katma 
Protokolün Türkiye aleyhinde düzenlenmiş bir 
belge olduğunu ifade ediyorlar ve hepsini şim
di size teker teker ifade edeceğim. 

Arkadaşlarım, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bu maksatla yaptığı çalışmaları beş büyük bro-

* şürde toplamış ve bütün konulara değinmiş ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtı açıkça, kesinlikle 

i Katma Protokolün Türk ekonomisi aleyhine, 
Türkiye aleyhine işliyeceğini tesbit, ilân ve neş-
reylemiştir. Bu yetmiyormuş gibi Türkiye'de 
birçok sanayi odası, Ziraat Odaları Birliği ve 
ekonomi bilimiyle meşgul bilim adamları, üni
versiteler hepsi istisnasız Katma Protokolün 
Türkiye aleyhine işliyecek makanizma olduğun
da birleşmişler. Bana Sayın Bakan cevap ver
mek lûtfunda bulunacaklardır. Ama, eğer böy
le bir şey söyliyeceklerse, arz ettiğim belgele
rin Devlet Plânlama Teşkilâtına aidolanmı gös
teriyorum. Plânlama Dairesindeki uzmanların 
fikirlerini ihtiva eden kitabı gösteriyorum. Tür
kiye Ziraat Odalarının neşrettiği broşürü ibraz 
ediyorum. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları, Ticaret Borsaları Birliği broşürünü ibraz 
ediyorum. Tekrar Türkiye Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları, Ticaret Borsaları Birliğinin ikin
ci broşürünü ibraz ediyorum. Eskişehir Sanayi 

| Odasının, «Türk Sanayiinde Katma Protokol» 
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isimli broşürünü ibraz ediyorum ve burada sa
yısız diyebileceğim kadar çok bilim adamının 
makalelerini de kanıt olarak ortaya koyuyo
rum. 

Binaenaleyh, Katma Protokolün Türkiye 
aleyhine işliyecek bir belge olduğuna dair gö
rüş C. H. P. nin tek başına yürüttüğü, ya da 
kendisinin öyle kabul ettiği, politikasını öyle 
ayarladığı bir görüş olmaktan, çok bizzat dev
let teşkilâtının karşıt bulunduğu bir yapıt ol
duğunu söylemekte büyük faydalar vardır. 

Arkadaşlarım, dikkat ederseniz daima Kat
ma Protokolün aleyhinde bulunduğumuzu ve 
bugüne kadar, şimdiye kadar arz ettiğim, ib
raz ettiğim vesikaların da hep Katma Proto
kol aleyhinde düzenlenmiş olduğuna özellikle 
işaret ettim. Hemen arkasından ifade edeyim 
M, ilâve edeyim ki, bunun yanında Ankara An
laşmasını 0. H. P. si döneminde yapıldığı için 
değil, bizzat ihtiva ettiği hükümler itibariyle 
Türkiye çıkarlarını en iyi biçimde koruyabile
cek sağlam bir yapıt olarak görüyorum ve Kat
ma Protokolün Türkiye aleyhine düzenlenmiş 
bir belge olduğunu ifade ederken, sadece Kat
ma Protokolün muhtevasına bakarak bir hük
me varmıyoruz. Ankara Anlaşmasında Katma 
Protokolün hangi esaslara dayanılarak yapıl
ması emredildiği, hüküm nazara alındığı halde, 
Katma Protokol müzakerelerini sürdürenler ve 
zamanın Dışişleri Bakanlığı Ankara Anlaşması
nın garanti altına aldığı Türkiye haklarını maa
lesef, Anlaşmanın hükümlerine rağmen ihlâl et
miş bulunmaktadır. Binaenaleyh, Katma Proto
kol bizatihi kendi içindeki Türkiye aleyhine iş
leyecek hükümlerin yanında, Ankara Anlaşma
sına da aykırı belge olması bakımından C. H. 
P. nin tervicine mazhar olamamıştır. Biraz son
ra, kısacık maddelerini size ifade ederek, haki
katen Katma Protokolün Ankara Anlaşması hü
kümlerine nasıl aykırı olduğunu gözler önüne 
sermeye çalışacağım. Belki diyeceksiniz ki, hep 
bahsettiğiniz Katma Protokol, Ankara Anlaş
ması, işte onun giderek Roma Anlaşması, AET 
ile bizim entegrasyonumuzu öngören ve bugün 
işte kanun tasarısı haline gelen konu nedir di
ye merak edeniniz olur mu? Tahmin ediyorum, 
olacaktır. Çünkü bu Ankara Anlaşması, Eoma 
Anlaşması Katma Protokolü ve onun ekleri ha
ni oturup ela bir insanın hükümlerine vâkıf ol
mak için asgari bir ayını - her gün ve 5 - 6 saat 

çalışması şartiyle - alacak ölçüde, vüsatte, ağır
lıkta bir belgeler yığını. Onu söyliyeyim arka
daşlarım. Türkiye'de neden muvaffak oluna-
mıyor? Genel sual. işte bundan muvaffak ulu
namıyor. Kısa ve kesin cevap. Ne yaptığımızı, 
ne yapmakla yükümlü olduğumuzu, yapmak 
sorunda olduğumuz şeyleri yapmak için gereken 
emeği harcayıp, harcamadığımızı ve bunu bir 
bilgi edinme metodu içinde ele almadığımız 
müddetçe çok, çok çok daha uzun seneler Tür
kiye'de işlerin niçin iyi gitmediğine sual ara
yacağız. Şimdi, böyle bir hükmün burada yeri 
nedir, derseniz; kürsüye çıkmışım da, fırsat eli
me geçmiş o bakımdan söylüyorum olmasın için 
hemen konuyla bunu iliştireyim. Efendiler, An
kara Anlaşmasından evvel belki Roma Anlaş
ması daha yeni idi ve Türkiye'de Roma Anlaş
masına dair bir bilgi mevcut değildi. Denebilir 
ki, bu bakımdan Roma Anlaşmasını öğrenmek 
için vakit müsait değildi, kaynak yoktu. Çün
kü, Roma Anlaşması daha yeni idi, o da daha 
ne idüğü belli olmayan bir anlaşmaydı. Bunu 
anladım. Böyle bir bilgimiz yoktu. Tamam. 
Ama, Ankara Anlaşmasını yaptık ve Ankara 
Anlaşmasına göre AET ile bir ortaklık kurmayı 
bize bahşeden Ankara Anlaşmasını yaptıktan 
sonra, o Ankara Anlaşmasının hükümlerine gö
re beş yıl müddetle asgari hazırlık dönemi ge
çirecektik, dördüncü yılın sonunda duruma göz 
atacaktık; eğer, hazırlık döneminden sonra ge
çiş dönemine geçmeye iktidarımız varsa, o ge
çiş dönemine geçme müzakerelerini yapacaktık. 
Bugün olduğu gibi bir Katma Protokol imzalı-
yacaktık ve böylece on yıllık bir hazırlık döne
mi geçecekti, sonra geçiş dönemine geçmeyi ica-
bettirecek bir durumumuz varsa yahut bunu 
sağlıyacak imkânımız varsa böyle olacaktı. Vel
hasıl, o geçiş döneminden sonra, o geçiş döne
mi de on iki yıl sürecekti, istisnalariyle 22 yıla 
çıkacaktı. Ondan sonra da tam ortak olup ol-
mıyacağımız malûm olmıyan bu AET na da ge
çiş dönemlerinden, hazırlık dönemlerinden geç
miş olarak gelmiş olacaktık. Nereye geldiği
miz, ortak olup olmıyacağımız, ortaklığa kabul 
edilip edilmiyeceğimiz belli değil ama böyle bir 
düzenin içine girmiştik, öyle ise şimdi soruyo
rum Sayın Hariciye Bakanlığından: Madem ki, 
Devlet devamlıdır, kendilerinden önceki mesul 
kişilerin yaptıklarını da tekabbül ederek karşı
mıza geliyorlar; Türkiye'de biraz evvel söyle-



Cİ. Senatosu B : 90 20 . 7 . 1971 0 : 1 

diğim gibi neyi, kimin, nasıl, ne biçimde çalışa
rak yapması lâzımgeldiğine dair, bu büyük ek
siklik burada görünmüyor mu? Soruyorum. An
kara Anlaşmasından sonra girdiğimiz hazırlık 
dönemini yaşarken beş sene sonra geçiş döne
mine geçeceğimizi bilmiyor muyduk? Biliyor
duk. Ama, soruyorum, bu beş yıl içinde hiç de
ğilse geçiş dönemi şartlarının ne olabileceğine 
dair elimizde sağlam, objektif, bilimsel, gerçek 
bilgiler var mıydı? Yoktu. Hakikaten, hâlâ, ba
kıyorum kaynaklara, DPT dâhil, geçiş dönemi 
içinde Ortak Pazarla olan münasebetlerimizde, 
özellikle ihracatımız ve ithalâtımızda bırakınız 
kalem, kalem gelişmeleri veya menfi oluşumları, 
daha henüz ciddî hiç kimsenin üstünde müna
kaşa etmiyeceği bir rakama dahi ulaşmış deği
liz. Meselâ, beş yıl zarfında Ortak Pazarla Tür
kiye alışverişinde ihracatın yüzdesi çeşitli kay
naklarda, çeşitli rakamlarla gösteriliyor. Halbu
ki, hazırlık dönemi zarfında bizim ortaklıkla 
yaptığımız alış verişten çıkan sonuçları bilim 
adamlarından, başkalarından, DPT. ndan öğre
niyoruz. Ama farklı olarak öğreniyoruz. Şunu 
söyliyeyim, oturup geçiş dönemine geliyoruz, 
kapımızda bu, geçiş dönemi bize birtakım yü
kümler yükliyecek, birtakım mükellefiyetler 
yükleyecek; artık hazırlık döneminde olduğu gi
bi münasebetlerimiz tek taraflı işlemeyecek, 
Türkiye dört tane ürününü, tütününü, üzümü
nü, fındığını, incirini ihracetmekten ibaret öyle 
yaşadığı bir dönemden çok başka bir döneme ge
çecek. Nasıl bir döneme? Geçiş dönemine geçe
cek. Ne olacak? Ha, şu olacak. Türkiye'de eko
nomi A sından Z sine kadar topyekûn bünye de
ğiştirmeye zorlanacak, yapı değişikliğine zorla
nacak. Türkiye'nin alışı değişecek, verişi deği
şecek; sanayileşmesi, ziraati, insan kaynağı, yer
leşme işi, işçi gidişi, işçi gelişi değişecek... Bü
tün Türkiye'nin ekonomisini idare ettiği meka
nizmalar değişecek, bütün teknikler değişecek. 
Bambaşka bir hayat yaşıyacağız. Hiç bilmedi
ğimiz, rüyamızda dahi görsek dudağımızı patla
tan büyüklüklerle karşı karşıya geleceğiz, özel 
bir tâbir olarak kullanıyorum; ekonomik bü
yüklüklerle karşı karşıya geleceğiz, teknolojik 
büyüklüklerle karşı karşıya geleceğiz, dış ticaret 
büyüklükleriyle karşı karşıya geleceğiz. Ekono
minin çok önemli kanunu rekabetle karşı karşı
ya geleceğiz, az gelişmişlikle çok ileriye gitmiş 

ülkeler arasındaki büyük boğuşmanın tam or
talık yerine gelmiş olacağız. O kadar önemli 
ki,... 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Hani, büyüjnince korkar insan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bunu 
nasıl anlatayım size, sırası gelmişken söylemek 
isterdim. Sayın Karakapıcı'yı aydınlatmak için 
söyliyeyim. Bilir misiniz, AET 6 ülkeden mürek
keptir. Bu 6 ülkenin şurada beş, on yıldan beri 
tarımda uygulamaya çalıştığı ortaklığın yalnız 
sübvansiyonu, desteklenmesi için kendi içinde 
sarf ettiği bedel 40 milyar dolardır. Tarımda 6 
ülke arasında serbest dolaşımı sağlamak için 
uyguladığı ortaklık içi hazar düzeni, ortak ni
zam için FEOGA diye baş harflerini alarak ifa
de ettikleri yön düzeltme ve geliştirme Fonu Or
tak Pazarın kendi 6 ülkesi içinde kurduğu, yal
nız, onun sarf ettiği para 40 milyar dolar. Başa 
çıkamadılar; «Başa eıkılımyacak kadar ağır bir 
yük yüklüyor ekonomiye.» dediler. Yanlış ol
masın işittiklerimiz, biz o kadar tabiî frenk şe
yini alamıyoruz. Ne derler, Monsholt dedikle
ri adamın ismine izafetle bir plân. Yeni bir ta
rımsal plân yapmak zorunda kaldılar. Baktılar 
ki, o da başa çıkmıyor. Onun için Karakapıcı 
beni bağışlasın. Yalnız, tarımda 6 ülke arasın
da tarım ürünlerinin serbest dolaşımını sağla
mak için, - bırakınız başka bütün tedbirleri - o 
bir küçücük örgütten, bir fondan 40 milyar do
lar sarf etmişler. Anlar mısınız büyüklüğün ne 
olduğunu? Büyüklüğün ne olduğu anlatmak için 
söylüyorum. Bizim Ortak Pazara sanayi mamu
lü ihracatımızın değeri on binde dört diyorlar. 
Bu rakamları DPT kaynaklarından alıyorum. 
Onların yalancısıyım, hesabını ben yapmadım. 
On binde dört. Büyüklüklere bakınız. Şimdi, 
nasıl bir âlemle karşı karşıya geldiğimizi anla
tabiliyor muyum? Daha sırası ile geleceğim, 
eğer dinlemek lûtfunda bulunursanız. Bütün 
samimiyetimle neyin müzakeresini yaptığımıza 
dair uyarmak istiyorum. Biliyorum, A. P. kana
dı bundan evvelki Hariciye Vekilinin birçok 
parlak işleri arasında Türkiye'ye hediye ettiğini 
zannettiği bu Geçiş Dönemi Protokolü karşısın
da, hakikaten bütün delillerini verseniz, bütün 
belgelerini ortaya koysanız, inandırsanız hattâ, 
- muhal ya - oyunu biliyorum, ama, on binde bir 
ihtimalle acaba mümkün mü Türkiye'nin çok 

10 — 



O. Senatosu B : 90 

yakın gelecekte karşı karşıya kalacağı, çok 
önemli meseleyi ifade etmek mümkün mü? Hiç 
değilse, oyunu menfi dahi verse arkadaşım için
de bir acaba kalsın için uğraşıyorum. Başka hiç
bir maksadım yok. 

Efendiler, inanınız ki, böylesine büyüklükler 
karşısındayız. Sırası değil ama, biraz evvel bu
rada A. P. Grupu adına konuşan arkadaşımın 
sözleri derhal cevaplamayı icabettirecek gücde. 
Diyor ki, Katma Protokolü beğenmiyenler, ye
renler, iyi bulmıyanlar acaba Katma Protokolü 
yapanları, müzakereleri idare edenleri ve Dışiş
leri Bakanlığını neyi nazarı itibara alarak bu 
Protokolü meydana getirdiklerini sanıyorlar? 
Onlar, ekonomik düşünmesini bilmiyorlar mıy
dı? Türkiye ekonomisinin geleceğini düşünmü
yorlar mıydı? Türkiye'nin geleceğinin ipotek 
altına alınmasının ağır şartlarına hiç ekonomi 
bilmedikleri için mi boyun eğdiler?. Ha, evet. 
Mukadder sual Türkiye'de, bu. Hakikaten bu 
Protokolü imza edenler hazırlıksızdılar, bilgisiz
diler, çok fena halde yanıldılar. ikazlara rağ
men, DPT. nın direnmelerine rağmen, açıkça 
kendilerini tehlikeye atmalarına rağmen neden 
dolayı evet dediler biliyor musunuz? Bilgisiz
likleri v. s. hepsi. Birinci sebep politik sebep. 
Öyle inanıyorlar. Ya da bizi inandırmaya çalı
şıyorlar. Bu bir Avrupa siyasi birliği Anayasa-
sıdır. Nasıl oluyor da Türkiye Avrupa Siyasi 
Birliği üyesi olmaktan vareste kalıyor. Ne teh
likeli oyunlar oynuyorsunuz deyip buraya kar
şımıza çıkıyorlardı. Oysa, bilinmesi gereken 
bir gerçek. Bilir misiniz, geçiş dönemini tan
zim eden Katma Protokol yapılırken DPT. nın 
ikazlarına, itirazlarına aynı Bakanlık, DPT. na, 
biraz evvel söylediğim, itirazlarla karşı durmuş
tur. «Efendiler, sizin aklınız ermiyor» demeye 
getirmişlerdir. Bu siyasi bütünleşmenin Anaya-
sasıdır. Nasıl Türkiye'yi bundan mahrum bıra
kırsınız demişler ve sayın arkadaşımın sualine 
cevap vermişlerdir. Hangi şeyi düşündüler? 
işte, bunu düşündüler. Sandılar ki, bu hakika
ten Avrupa Siyasi Birliğinin Anayasasıdır, ya
hut kuruluş belgesidir. Gerçek öyle değil. Çün
kü bu ortaklık Roma Anlaşması bakımından ele 
alınırsa alınır. Sonra, Ankara Anlaşması bakı
mından ele alınsa dahi hiçbir zaman bir siyasi 
birlik kurmayı amaçlamıyor. Kurulacak efen
dim. Mümkün. Erhad'm sözü var, hatırlıyo-
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rum. Bir yerde de okudum. Bir kısmı Roma Ân-
laşmasiyle kurulan Ortak Pazarın siyasi bütün
leşmeye giriş belgesi olduğunu, o ülkelerden bâ
zılarının delegeleri mahsus söylemiyor. Çünkü 
Meclislerinden geçirmekten korkuyorlar. Bâzı
ları da olmasını istemedikleri için «böyle değil
dir» diyorlar. Ama ikisi birleşiyorlar nihayet 
«Avrupa Siyasi Birliğinin kurulması anlamına 
gelir.» diyorlar. Ama görülüyor ki, bugüne ka
dar görüldü ki, böyle birliğin niyeti ortada. Bu
gün bu topluluk ve onunla ortaklık kuranlar, 
asla bir siyasi birlik içinde değillerdir ve böyle 
bir maksat gütmüyorlar. Bu Ortaklık ve bu 
topluluk Ortak Pazar veya onun ortakları, he
nüz siyasi entegrasyon içinde değillerdir. Tama
men ekonomik bağlarla birbirlerine bağlanmak 
istemektedirler. Bu itibarla bu Katma Proto
kole olsun, Ankara Anlaşmasına olsun siyasi 
birlik belgesi olarak bakanlar hem kendileri ya
nılıyorlar ve hem de efkârı umumiyeyi yanıltı
yorlar. Çünkü biraz sonra Geçici Dönemi Pro
tokolünün ekonomik mahzurlarım ortaya koy
duğumuz zaman, «efendim tabiî anlaşılıyor, 
mahzurlu hakikaten, tabiî bu Protokol yüzün
den Türkiye'de hiçbir ihracat gelişmesi olmaz, 
tabiî bu Protokol yüzünden Türkiye'nin dış ti
caret açıkları büyür, tabiî bu Protokol yüzün
den Türkiye'nin sanayileşmesi durur, tabiî bu 
Protokol yüzünden Türkiye'nin başka memle
ketlerle münasebetlerini düzenleme hakkı elin
den gider, Anayasa hakları elinden gider, bu 
bir siyasi birleşme belgesi olduğu için lütfen bu
na gözünüzü yumun, Türkiye'nin ekonomik aki-
beti ne olursa olsun bir kenara atın» şeklindeki 
bütün korkunç mülâhazalar söylenir. Ama siya
si birliğe gidiyoruz. Holânda, Lüksemburg, Bel
çika, Almanya, Fransa, italya ve şimdi eğer 
Meclislerinden geçirebilirse İngiltere, yanında 
Türkiye tabiî, Yunanistan hep beraber bir dev
let oluyoruz. Ne oluyor? Nüfusumuz birden bi
re 200 milyonu aşıyor, topraklarımız çok bü
yüyor, savunma imkânlarımız büyüyor. Tabiî 
artık biz o Devletin, o Birleşik Avrupa'nın üye
si olunca, bugünkü gibi böyle fakirlik, bugün
kü gibi geri kalmışlık, bugünkü gibi sanayileş
me ihtiyacı, bugünkü gibi borç almaktan bıkmış 
bir hale gelmek, bugünkü gibi işte hergün Baş
bakanından, memuruna kadar herkesin meyda
na çıkıp ekonomik buhranlardan bahsetmesine 
şaşıp kalmıyacağız; o zaman nasıl olsa bir üye 
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Devlet olduğumuz için bize ne lâzım, bol bol 
fabrika, ne lâzım bize, mesele teknik bilgi, para 
hay hay, verilecek, işte sanıyorum ki, insanla
rın kafasını bununla doldurmaya çalışıyorlar. 

işte uyanılması gereken uyku, yahut uyun
duğu zaman görülecek çok korkunç rüyalardan 
sakınmak için uyanılması gereken husus şu : 

Efendiler, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
yaptığımız Ankara Anlaşması hükümlerine uy
gun ve o hükümlerin sağladığı imkânlara yatkın 
bir Geçiş Dönemi Protokolü yapmadığımız için, 
velev biran için muhal olarak kabul etsek dahi, 
bir Avrupa Siyasi Birliği üyesi dahi olsak, o si
yasi birliğin içinde hayal edilen imkânlara ka
vuşanlayız. Çünkü siyasi birliklerin dahi üste
sinden gelemiyeeeği tabiat kanunu etkisinde bü
yük bir olgu ile karşı karşıya kalacağız. Siya-
seten birleşsek dahi ekonomik bakımından en
tegre olamıyacağız. Çünkü bizim ekonomimizin 
bugünkü yapısı ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ülkelerinin ekonomik yapısı arasındaki 
benzemezlik, bağdaşmazlık birbirini defedici un
surların o ekonomiler içinde bulunuşu, bizi hiç
bir zaman o Avrupa Siyasi Birliğinin içinde 
zengin ülke haline getirmez. 

ğız. Böyle bir şeyi yapamıyacağız. Yunanis
tan'ın bundan çok daha ilori tâvizler kopardığı
nı söyliyerek, Yunanistan münakaşasını şimdi 
yapmayacağını. Yunanistan münakaşasını yap
mak bu Ortak Pazar meselesinde zorunlu, Çünkü 
bizi... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — ihti
lâlde ne oldu Yunanistan'ın bu Ortak Pazar me
selesi, anlatsana? 

FİKRET G<ÜNDO&AN (Devamla) — Evet. 
Dur yavrucuğum seninle sonra konuşuruz. 20 nci 
maddeyi okuduğunuz zaman, bunu anlıyorsunuz. 
Hakikaten eyle. Hattâ otorizasyon diye bu ke
limeyi de koymuşlar, tercüme de etmişler, iyi
lik etmişler. Hemen söylüyeyim, hakkını yemi-
yeyim; ben şahsan bu kürsüden Devlet Plân
lama Teşkilâtının canını çıkarmaya ahdedildiği 
zamanlar içinde yaşamışımdır ve hakikaten 
C. H. P. olarak çok büyük suiistimallerine mâni 
olmaya çalışmışızdır. Fakat bu Ortak pazar ile 
ilişkimizin geçiş dönemi safhasında, özellikle 
bu 1970 Kasım'mdan, 1971 Kasım'ına kadar olan 
zamanlar içinde bu Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın sarf ettiği gayreti doğrusu övmemek müm
kün değil. Bravo. Nasıl olmuş? O zaman ge
ne meşhur Plânlama Dairesi Müsteşarı başta 
mıydı, içeride bir isyan mı çıktı, baş mı kaldır
dılar; Sosyal Plânlama Dairesi, İhracaatı geliş
tirme veya diğer daireler, bir şeyler yapmışlar. 
Eminim bu kolay bir iş değil. Türkiye'de ga
liba işte bunlar adama ayıcık ümit bırakıyor. 
Belki ileride beyle adamlar çıkacak. Böyle in
sanlar, böyle imkânlar belki bir hayal ama, şaşı
lacak şey ki çok çalışmışlar. Adamlar çok ça
lışmışlar, uğraşmışlar ve onları kim yapmışsa 
şükranla yadediyorum. 

Şimdi bu Katma Protokolla, böylece başka 
ülke ile yapacağımız anlaşmalarda gümrük mü
nasebetimizi tanzim etmek yetkJiinden kendi
mizi mahrum etmişiz ve isin almaya mecbur bı
rakmışız diyorum. Başkası var. Bunları yine 
Devlet Plânlama Teşkilâtı dokümanından 
okuyarak söylüyorum. Eğer imzaladığımız pro
tokole göre Avrupa Ekonomik Topluluğu üçün
cü bir ülke ile ortaklık anlaşması yapmaya gi
rişirse, orada bizim haklarımızı korumak müm
kün olmuyor ve biz haklarını koruyamıyacak, 
o haktan nezedilmiş bir ülke olyoruz. Ciddî 
olarak bu da protokolde yazılı, var. Biz tefsir 
etmiyor, yorumlamıyoruz. Bunu hususi olarak 

Değerli arkadaşlarım, bu Geçiş Dönemi Pro-
tckolunda Türkiye hukuki olarak, ekonomik 
olarak, siyasal olarak birçok kayıplara boyun 
eğmek ve göğüs germek zorunda kalmıştır. Eğer 
arz etmeme müsaade ederseniz bunları sırasiyle 
ifade edeyim. Geçiş Dönemi Protokolü ile öyle 
bir yüküm altına girmişiz ki, bu Protokol oldu
ğu gibi yürürse biraz evvel ibraz ettiğim Devlet 
Plânlama Teşkilâtının belgesinde de ifade edil
diği gibi, tahkikat ederek, benim nâçiz bilgi
min verdiği yetki ile söylüyorum, biz Katma 
Protokolün 20 nci maddesi ile, meselâ ortaklık 
ülkelerinden başka bir ülke ile yapacağımız iki
li bir ticaret anlaşmasında, o ülke ile aramızdaki 
gümrük münasebetini düzenlerken, Ortaklık 
Konseyi ismi altında anılan 6 Avrupa ülkesi ile 
bizim teşkil ettiğimiz Konseyden önceden izin 
almak zorunda kalacağız. Meselâ 6 Avrupa ül
kesi dışında bir ülke ile bir ticaret anlaşması 
yapsak, ki bugün bir sürü anlaşma vardır, eğer 
Gümrük münasebetlerimizi düzenlerken Ortak
lık Konseyi bize müsaade etmezse biz bu güm
rük tarifesini tertip ve tanzim edemiyeceğiz, 
hükümranlık hakkımızdan feragat etmiş olaca-
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ortaya koymuş değiliz. Maddelerini merak eder
seniz, 54, 55 ve 56 ncı maddelerdir. Yunanistan-
la bunun da mukayesesini yapıyorlar; bunu 
sonraya bırakacağım. Bu Yunanistan meselesi 
önemli. Çünkü, Eskişehir Sanayi Odasının Yu
nanistan meselesine değin çok uyarıcı sözleri 
var. Devlet Plânlama Teşkilâtının iyi insanla
rına bunu da iletirim. 

Yine bu Geçiş Dönemi Protokolü ile biz baş
ka bir hükümranlık hakkımızdan ya da kendi 
kendimizi idareden feragat etmiş oluyoruz. Bu 
da Geçiş Dönemi Protokolünde var. Bu ECD di
yorlar; Bölgesel Kalkınma İşbirliği Teşkilâtı. 
İran, Pakistan ve bizim aramızda olan ve işle-
miyen mekanizma, İşlememesi bizatihi işleme 
imkânından mahrum olduğundan değil, işlete
mediğimiz için islemiyen mekanizmayı bundan 
böyle Ortaklık Konseyine danışmadan yürüt
mek, işletmek imkânından mahrum kaldığımızı 
size ben de acı acı bildiririm. 

Yine ortak gümrük tarifesine uyum yüMi-
yen Geçiş Dönemi Protokolünde; ortak gümrük 
tarifesi hadlerinde. yapılacak değişikliklere iti
raz etmeye dahi hakkımız yok. Bizim yerimize 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ortak gümrük ta
rifesi yürüten makam, bizim yerimize o. Ortak 
gümrük tarifesinde had değişikliği yapmaya 
yetkili biz değiliz. Bu da bir hükümranlık hakkı. 

Yine imzaladığımız Geçiş Dönemi Protoko
lüne göre, madde 44 te, Gümrük vergilerinin, 
Gümrük Vergisi etkisi yapan diğer vergilerin, 
İstihsal vergilerinin şunun, bunun her birinin 
ne şekilde uygulandığı veya uygulanmakta ol
duğunu gözetme hakkı veriliyor. Bu da bizim 
hükümranlık haklarımıza açıkça taarruz teşkil 
ediyor, bunu Türkiye'de anlatmak zor. Çünkü 
biz, 1950 döneminden beri, eskiden yapılan bir 
hatanın kefaretini ödüyoruz gibi. C. H. P. ola
rak ve bâzı kesimler olarak, Türkiye'nin ente-
lij ansını teşkil eden kimseler olarak, bir yanlış 
ithamın altındayız. Bunu burada söylemek zo
rundayım. «1950 ye kadar bu memlekette bir 
kuruş yabancı sermayeye müsaade etmiyen yö
netimler yüzünden Türkiye'nin sanayileşmesi 
gecikti. Cumhuriyet kurulduktan sonra, 1923 
ten sonra bıraksalardı yabancı sermaye gele
cekti, yerleşecekti ve her yerde mamureler tü-
reyecekti. Sanayileşme mümkün olacaktı ama 
bırakmadılar. Çünkü C .11. P. nin yönetici

leri bunlar yabancı sermayeye karşı duy
gusal bir karşı koyma ile melûf idiler, Türkiye'
nin kalkınması da kaldı; ah işte 1950 den son 
râ kapılar açıldı da, iştte geldi de, ondan sonra 
işte Türkiye biraz biraz kendisine geldi» filân. 

Şimdi Sayın Adalet Partisinin Sözcüsünün 
sözlerine dikkat ettim. Yani ne demek istiyor
sunuz? Yine eski 1950 den evvelki dönemlere 
mi dönelim. Başka bir ekonomi ile güdümleş-
mek arzusunu gösteren bu geçiş dönemi proto
kolünü istemiyenler onu mu istiyorlar, diye bi
ze tarizde bulunuyorlar. 

Şimdi, şunu hemen söyliyeyim, yabancı ser
maye ile kalkınmış ülke var mıdır, yok mudur, 
bunun münakaşasını bir tarafa bırakalım. Ya
bancı sermaye ile kalkınmış ülkelerin ödedik
leri bedelin ne olduğunu bir tarafa bırakalım. 
Ama şu kadarını söyliyeyim ki, geçiş dönemi 
protokolü ile yüklendiğiniz yükümler oniki se
ne gibi kısa bir zaman sonra ülkenizi öyle hale 
getirecektir ki, getirmesi ihtimali o kadar kuv
vetlidir ki, yabancı sermayenin bir ülkede, kal
kınma süresince olumlu katkıda veya olumsuz 
etkide bulunmasından çok ileride sonuçlara va
racaktır, çok ileride birtakım neticelere gire
ceksiniz. Onun için yabancı sermayeyi bu mem
lekete sokmıyanlar, yabancı kimselerden hoş
lanmıyorlar, işte bu Avrupa Ekonomik Toplu
luğunu da böyle telâkki eder, derseniz bir ke
re birbirleri ile mukayesesi imkânı olmıyan bir 
şeyi söylemiş oluyorsunuz. Bir memlekete ya
bancı sermaye akımı başka şeydir, onun etkisi 
başka şeydir. Bir memleketin tarihi bir döne
minde, az gelişmişlik şartları içinde bulunduğu 
sırada, hele hele fevkalâde nadir bir şansı kul
landığı bir dönemde sanayileşme ve onun devri
mine girme çağında birdenbire çok güçlü dış 
ekonomilerin baskısına mâruz kalırsa onun so
nucunu hesaplamak çok zordur, çok başka şey
dir. 

Biz O. H. P. olarak, bugünkü zayıf duru
mumuzdan korkmuyoruz. Bunu Genel Başka
nımla da münakaşa ettim. Ama gelecekte düşe
bileceğimiz ekonomik zaaflar bizi ilgilendiriyor. 
Hassasiyetimiz buradan geliyor. Bugün idaresi 
bizim elimizde, ülkenin elinde olmak kaydiyle 
bugünkü durumdan çıkabileceğimize inancımız 
var. Ama idareyi elimizden çıkardığımız, eko
nominin dizginlerini başka ekonomilere tabi ha-
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îe getirdiğimiz zaman, işte o zaman ülkenin ge
reksinmelerini yerine getirmekten âciz duru
ma düşebiliriz endişesiyle bu kürsüde gayret 
sarf ediyoruz ve sırası geldiğine kaaniim. Asla 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yaptığımız An
kara Anlaşmasını reddetmiyor, inkâr etmiyor, 
kabul etmezlik etmiyor ve onu Türkiye aleyhi
ne yapılmış bir Anlaşma olarak kabul etmiyo
ruz. Aksine o Anlaşmanın, böyle bir bütünleş
me gerektiğinde, bu bütünleşmenin Türkiye le
hine en müsait şartlarla yapılmasını sağlıyan 
bir hukuk belgesi, bir anıt olduğuna kaaniiz. 
Çünkü okuduğunuz zaman göreceksiniz ki, da
ha ikinci maddesinde bu Ankara Anlaşması ge
çiş dönemi protokolünün veya ondan sonraki 
dönemlerde alınacak tedbirlerin ve yapılacak 
işlerin neye bağlı olması lâzımgeldiğini açıkça 
hüküm altına almış Ne demiş biliyor musunuz 
Ankara Anlaşması, «Türk ekonomisinin hızlan
dırılmış kalkınmasının, Türk halkının istihdam 
seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilme
sinin sağlanması bakımından taraflar arasında 
ticari, ekonomik ilişkilerin aralıksız ve dengeli 
olarak güçlendirilmesinin teşviki...» Türkiye'yi 
iki cümle içerisinde hülâsa ederek koymuş. Ben 
buyum, demiş. Bundan Türkiye'nin halini, o 
andaki halini yahut en yakın gelecekteki hali
ni ifade var. Sonra benim ihtiyacım bu, demiş. 
Hızlı bir kalkınmaya muhtacım demiş. Başka? 
Seninle yapacağım anlaşmanın bana ancak den
geli olmak kaydiyle ve benim halkımın istih
dam seviyesini ve yaşama şartlarını değiştirdiği 
takdirde altına imzamı koyarım, demiş. 

Böylesine sağlam, oğüst hükümler getirmiş 
Ankara Anlaşması. Oysa geçiş dönemi protoko
lü ne yapmış ki başka maddelerde, dediğim gibi, 
bu Ankara Anlaşmasını, Roma Anlaşmasını v. s. 
yi tekrar tekrar oturup okuyup anlatmak lâ
zım. Çünkü anlıyorum ki, - elbetteki ben de 
öyle idim, bir ay sonra ancak öğrenebildim ve 
sözlerim orada kalıyor - taraflar geçiş dönemi 
protokolünü imzalarken Ankara Anlaşmasından 
aldıkları, güç ile karşılıklı yükümlerin dengeli 
olması şartını mutlaka gözetecekler. Gözetme
dikleri takdirde Ankara Anlaşmasına aykırı ha
reket ederler. Yalnız ahdî değil, Türkiye'nin 
gerçekleri ve ihtiyaçları ile çıkarları aleyhine 
hareket ederler. Oysa geçiş dönemi protokolün
de yükümlülüklerin yani mükellefiyetlerin ya 
da tâvizlerin dengeli olması söyle dursun, Tür

kiye aleyhine denge bozucu olması için sanki 
hususi gayret sarf edilmiş. Sanki özel gayretle, 
bu hükümler hep Türkiye'nin aleyhine olsun 
için konmuş. Çünkü başta esaslı bir müzakere 
hatası yapılmış. Dengeli olsun tâvisîer ve kar
şılıklı yükümlülükler sözünden, bizim heyeti
miz öyle anlaşılıyor ki, ben bir verirsem ondan 
da bir alacağım; ben beş verirsem ondan da beş 
alacağım sanmış. 

Oysa buradaki denge böyle matematik den
ge olamazdı. Olamazdı, çünkü benden beş iste
nen yerde bana beş verecek olan insanın beş-
yüzü vardı. Benim beş verdiğim yerde beşim bi
le yoktu, dördüm bile yoktu. Dört kudretinde
ki bir ülkeden beş kudretinde tâviz istiyorsu
nuz. Beşyüz kudretinde, gücünde bir ülkeden 
de yine beş takatında, beş kudretinde, beş mik
tarında tâviz istiyorsunuz; dengeyi bizim heye
timiz böyle anlıyor. Eh demişler, bir onlardan 
bir bizden. Ama bizim yapımız, varlıklarımız 
dengede değil ki, verirken de dengede verelim. 
Halbuki buradaki denge, bence Ankara 
Anlaşmasında gayet açıkça söylenmiş. Bu 
denge, ekonomik güçlerin takati hesap
lanarak kurulacak bir dengedir. Nazik 
bir dengedir. Türkiye ancak neyi verme
ye kadirdir, Türkiye neyi verebilir; buna mu
kabil ortaklık ülkeleri neyi verebilir? Bunu he
saplamak lâzımgeîirken bundan uzak durmuş
lar, müzakere heyetimiz, eh demişler biz denge
yi böyle anlıyoruz. 

işte o dakikadan itibaren denge alebildiği-
ne aleyhimize bozulmuş. Şimdi teferruata gire
rek, sizi daha çok meşgul etmek isterim aslında, 
çok etraflı, çok meşgul olunması gereken bir 
şey. Meselâ bu geçiş dönemi protokolünde oniki 
yıllık listelerin, 22 yıllık listelerin kapsadığı ti
cari emtianın tek tek kalemlerine kadar bura
da münakaşa edilmesi lâzım. Morino balığı ihra-
cedebilir miyiz, edemez miyiz müzakeresi yapıp 
durmalıyız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Engi
nar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yaba
nî enginar ihraç edebilme müsaadesini kopar
mışız, büyük tâviz olarak. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — May
danoz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — May
danoz, taze bakla, taze yeşil biber. Bu tâvizleri 
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koparmışız diye geliyorlar, tâviz kopardıkla
rını söyleyenler. Bunları dahi düşünmeliyiz. 
Türkiye'de morino balığı ya da iskorpit balığı 
var mı yok mu?. Hakikaten biz bir tâviz mi al
mışız, yoksa tâviz adı altında bize neler takdim 
etmişler. Canım, siz ne verdiniz oraya mı gele
lim. Ne verdik biz biliyor musunuz arkadaşlar, 
hiç lamı cimi yok. Bu ülkede sanayileşmenin 
olasılığını veya edebiyen olmazlığını verdik. Çe
lişmez mi, olasılığım ve ebedi olmazlığım. Kayır 
çelişmez. Bu Katma Protokolla, bu kafa ile 
'bugünkü ekonomik politikası ile hakikaten Türk 
sanayiinin, yani Türk ülkesinin geleceğinin iyi 
ya da kötü oluşunu tâviz olarak verdik. Sıkıla
cağınızı biliyorum, ama ne yapsanız, bir kişi da
hi dinlese, bu söylediğim sözü ispatlıyan bir 
belgeyi burada okuyacağım. Bu belge yanlışsa, 
biraz sonra okuyacağım belge yanlışsa, o zaman 
Devlet Plânlama Teşkilâtının altına, isterse 
146 ncı maddeye taallûk etsin, bomba koymak 
lâzım. Böyle şey olmaz, ciddi soluyorum. Ne 
demek o? Burada böyle bir belge hazırlıyacak-
sm, evet, bunda Türk Sanayiinin geleceğine da
ir fevkalade bilimsel kanıtlar ortaya koyacak
sın ve Geçiş Dönemi Protokolü ile Türk sana
yiinin geleceğinin, Türk toplumunun geleceğinin 
nasıl bir ipotek altına girdiğini ifade edeceksin; 
Türk Hükümetinin bir kanadı, tabiî topu olacak 
netice itibariyle bir kanadı olmaz, Parlâmento
su senin söylediklerinin aksine karar verecek. 

istirham ediyorum, dikkat buyurun. Şimdi 
okuyacağım Devlet Plânlama Teşkilâtı belgesi; 
bu anlatıyor ki çok kötü bir duruma düşeriz, bu 
vaziyette. Buradan okuyacağım bu belge ve 
başka belgelerle de bu görüşler takviye oluna
cak, bu Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşleri 
takviye olacak, geçmiş beş yıllık hazırlık döne
minde cereyan eden ve eski tâbiri ile mavakaa 
da bunu teyidedecek, şu belgeyi teyidedecek, 
Ortak Pazarla geçmiş dört beş yıllık hazırlık dö
neminde yaptığımız alış verişten ne kazandığı
mız, ne kaybettiğimiz sonuçlarda bu söylediğim 
menfi belgeyi teyidedecek. E,, bütün bunlar 
burada duracak, bunları biz bileceğiz, Dışişleri 
Bakanlığı veya Hükümet, «haydi efendim, bü
tün bunlar burada yazılsın, çizilsin, söylensin, 
ortaya konsun, kanıtlansın ben bildiğimi oku
rum, Geçiş Dönemi Protokolünü bu haliyle yü
rütürüm, diyecek. Olmaz efendiler, böylesine 
bir ülke yönetimi olmaz efendiler. Mümkün de

ğil efendiler. Nasıl şey bu böyle, bu ne, bu? Bu 
ne demek bu? Belge bunlar. Siyasi münakaşa 
yapmıyoruz, belgesel münakaşa yapıyoruz. 
(A. P. sıralarından oku, oku sesleri) 

Okuyacağım efendim, okuyacağım, hiç me
raklanmayın. Hiç meraklanma yalnız dinle. 

Şimdi çırpınmanın mânası var. Hiç başka 
bir maksat elde etmek istemiyoruz. Tekrar et
meme müsaade edin. Lütfen Ankara Anlaşma
sının emirlerine uyunuz. Onun sağladığı hü
kümleri yerine getiriniz. Onun teminatını yü
rürlüğe koyunuz. Yeni bir Katma Protokol dü
zenlemenin çaresine bakınız. O zaman bütün 
bu sözler sadece uyarma hizmetinden ibaret 
olur, helâl olsun der, geçeriz. Yapmıyacaksınız, 
biraz evvel söyledim, belgelere rağmen devam 
edeceksiniz. O zaman efendiler siz Hükümetsi
niz, geçmişteki de Hükümetti. Büyük insanlar
sınız kabul ediyorum. E., biz de sandığınız ka
dar küçük değiliz. O anlamda aklımız eriyor. 
Bizi bırakın, mütehassıslarınız öyle söylüyorlar. 
Binaenaleyh, yeni Hükümetten bunu isterim di
ye bir yeni bayramlık söz söylemek istemiyo
rum. 

İsterseniz şimdi o belgeyi okuyayım: Çok 
vaktinizi alacak.» 
«Türkiye elli yıldan beri harcadığı büyük ça
balara rağmen, bugün de az gelişmiş ülkeler 
arasında yer almaktadır. 1960 dan beri kalkın
ma çabaları, kalkınma plânları çerçevesi için
de yönlendiren Türkiye'nin, kalkınma yolunda 
karşılaştığı bellibaşlı sorunlar genel çizgilerle 
şöylece özetlenebilir: Kişi başına millî gelir 
açısından düşük bir düzeyde bulunuyoruz. 

Hayat standardımız Avrupa Ortak Pazar 
Topluluğu ülkeleri ortalamasına oranla 1/5 
dolaylarındadır. Durum aşağıdaki tabloda açık
ça görülmektedir.» demiş ve hakikaten bir tab
lo yapmış: Millî gelir; milyar/dolâr olarak, nü
fus; milyon olarak, fert başına gelir; dolar ola
rak hepsini koymuş, koymuş, ve netice itibariy
le bizimle Avrupa Ortak Pazar Topluluğu ülke
leri arasındaki farkları göstermiş. «Nüfusumuz 
bugün 36 milyon dolaylarında olup, yıllık artış 
hızı % 2,5 un üzerindedir. Türkiye nüfusu 1982 
de 48,5 milyona, 1987 de 55 milyona, 1992 de 
62 milyona ulaşacaktır. 

1970 yılında toplam işgücü arzının 15 mil
yon olduğu tahmin edilmektedir. Bunun 2 mil-
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yonu işsizdir. 1/3 milyonu tarımda gizli işsiz 
durumunda olup, 700 bini tarım sektörü dışın
da bulunmaktadır. İşgücü arzının toplam nü
fusa oranının önemli ölçüde değimşiyeceği var 
sayılırsa; işgücü arzının 1982 de 20,5 milyon, 
1987 de 23 milyon, 1992 de 26 milyon olacağı 
kolaylıkla söylenebilir. Tarımdaki işgücü tale
binin değişmiyeceği var sayılsa bile, işsizliğin 
ortadan kaldırılması için 1992 yılına kadar ilâ
ve 13 milyon insana iş yaratılması gerekmekte
dir.» 

Arkadaşlarım, görüyorum ki, bizzat Hükü
met dâhil - bunu dinlemek çok zor oluyor, is
terseniz, size bunu ve diğer Devlet Plânlama 
Teşkilâtı belgelerinin tarih, sıra numarası, ka
yıt numarası ne ise öylesine vereyim; merak 
edenleriniz varsa oradan alsın okusun. Anlıyo
rum ki, dinlenmiyecek ve çok vaktinizi alacak
tır. Bu itibarla ben bunları sizlere hülâsa ede
rek anlatayım, işte belge elimde, başka bir yer
den okumuyorum. Bu belgede başka ne var bi
liyor musunuz? Türk toplumunun sanayileşme 
olasılığı veya bunun imkânsızlığı yanında, açık
ça, bugünkü Hükümet programı ile Geçiş Dö
nemi Katma Protokolü hükümleri arasındaki 
çelişkilerin dahi ortaya konduğunu görüyor
sunuz. «Nasıl oluyor da Hükümet birkaç gün 
evvel Parlâmentoda okuduğu ve Parlâmento
nun tasvibettiği programa rağmen, Ortak Pa
zarla olan ilişkimizin Geçiş Dönemini d.üzenli-
yen Katma Protokolün bu hükümleriyle kendi 
programını bağdaştırır» diyor. Yani benim sor
duğum suali, Devlet dairelerinden bir tanesi 
açıkça söylemiş oluyor. Yalnız bunda değil, iş
te burada, Devlet Plânlama Teşkilâtının 5 aded 
broşürün de dile getirdiği bütün hususlarda, 
bunlar teker teker var. 

Arkadaşlarım, şimdi birkaç önemli noktayı 
daha dile getirmek istiyorum, sabrınızı rica 
ederim. Bu birkaç önemli nokta, özellikle Ada
let Partisi tarafından burada Geçiş Dönemini 
düzenliyen Katma Protokolün gerekliliğini, 
bugünkü şekliyle doğruluğunu ispat vesikası 
olarak kullanıldı; o balonlara birer iğne batır
mak istiyorum. Sayın eski Dışişleri Bakanı da, 
hatırlıyorum biz 1970 bütçesini eleştirirken, Or
tak Pazar'ın bize yükliyeceği yükümlerin ve so
runların dile getirilmesinden sonra, burada 
gayet açıkça bu anlaşmayı Cumhuriyet Halk 
Partisinin imzaladığından bahisle, hattâ ismet 

Paşa'nm beyanından bahisle, bize arzıcevabetti, 
kendi tabiriyle. Bir de Ortak Pazar'la olan iliş
kilerimizden hazırlık dönemi içinde istifade et
tiğimizi, binaenaleyh geçiş döneminde de isti
fademizin devam edeceğini söylemişti. Henüz 
o zaman Katma Protokol imzalanmamıştı. Biz 
Katma Protokolün imzalanmadığı bu hengâme
de, o vakit, sakın ha! Hazırlık döneminde Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile olan münasebet
lerimizden istifade ettik, bundan sonra da isti» 
fade edeceğiz kaziyesine inanmayınız. Çünkü 
hazırlık döneminde Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile olan münasebetlerimizden istifade eden, 
bizden daha çok Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkeleri olduğunu, ifade ettik. Dedik ki, bakı
nız ne oldu dedik. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu 6 ülkeden ibaret. Yaptığımız anlaşma ile bu 
6 ülke 1 ülke haline geldi. Bizim bütün ihracatı
mız, eskiden toplulukla münasebetimiz olmadı
ğı zaman, 6 ülkeye ayrı ayrı şartlarda, o ülke
lerin gümrük kanunlarına göre olurken, bir
denbire 6 ülke 1 ülke gibi oldu ve bizim hazır
lık döneminde, ihracat kolaylığı sağladığımız 
tütün, üzüm, incir ve fındığımızı belli tarife 
kontenjanlarına da bağladıkları için, ihracatı
mız bir tek ülkeye yapılan ihracat gibi âdeta 
normal olarak yapılmasından çok daha az ar
tarak azaldı. Ama buna mukabil Ortak Pazar'ın 
6 ülkesi bize ayrı ayrı ihracat yaptılar, yani on
lardan ithalât yaptık. Arada, böyle çok saygı de
ğer bir fark vardı; 6 ülke 1 ülke haline geliyor, 
fakat nerede? Kendi çıkarı için. Bizim çıkarı
mız bahis konusu oldumu 6 ülke oluveriyorlar. 
Hazırlık dönemindeki ihracat, ithalât yani kar
şılıklı ithalât - ihracat rakamlarına baktığımız 
zaman, sonuçta ihracat bakımından bizim kay
dettiğimiz gelişme ile 6 Ortak Pazar ülkesinin 
kaydettiği gelişmenin bizden çok daha fazla ol
duğu sonucunu rakamlarla ortaya koymuş idik. 
Başka bir şey daha ortaya koymuştuk, o za
man müzakereler yapılıyordu. Diyorduk ki: 
«Ortak Pazar ülkeleriyle bizim ticari münase
betlerimizde gelişme hızı bakımından aleyhimi
ze inkişaf oluyor, daha bir başka zorlukla kar-
şıkarşıya kalıyoruz. Meselâ Ortak Pazar ülke
leriyle münasebete başladığımız 1964 ten bu ya
na dış ticaret açığımız büyüyor. Bunun da far
kında mısınız?» dedik, ikinci argüman olarak 
veya uyarı olarak bunu söyledikti, bu kürsü
den. 
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Ayrıca başka bir hususu da ileri sürdük, de
dik ki: «Ortak Pazar ülkelerine hazırlık dönemi 
zarfında yaptığımız ihracatın gelişme hızının 
onlardan küçük olduğu; bir de, ticaret açığımı
zın büyüdüğü, bütün bunlara bakarak sizin 
söylediğiniz gibi, geçiş dönemi lehimize olmı-
yacaktır.» dedik ve uyardık. Bir de, «Ortak 
Pazarın bize geçiş döneminde sağlıyacağını 
müjdelemeye çalıştığınız «- o zaman öyleydi ~» 
pamuklu mensucat ve pamuk ipliği ihracatı 
için vereceği taviz; tarife kontenjanı, güm
rük indirimi buradaki heyeti yani, senatörleri 
aldatabilir. 300 ton iplik, 1 000 ton bez ih
raç edebileceğiz, indirilmiş gümrük tarifesiyle 
diyorsunuz, ama bilesiniz ki, sizin 300 ton ip
likle 1 000 ton bez ihraç edeceğiz, gümrükler 
indirilmiş olarak sözünüze aldanıp geçiş döne
minde istifademiz olacağını sanan senatörleri 
aldatıyorsunuz. Çünkü Ortak Pazar ülkeleri
nin bizden aldıkları bez, iplik ve makina halı
sı ihtiyaçlarının % 1 i veya 1,5 u kadar; % 
98 - 99 unu dışarıdan alıyorlar. Aman, aman, 
iplikler elimizde tıkandı kaldı, işte Ortak Pa
zara ihraç ediyoruz bize, böyle bir imkân sağ
lıyor geçiş denemi, demeye hakkınız yok» de
dik, rakam verdik burada. Ve hakikaten öyle 
olduğu bugün sabit oldu. Nitekim geçiş dö
nemi katma protokolünü imzaladığımız za
man, bize Avrupa Ekonomik Topluluğu güya 
bütün sınai mamullerimize sıfır gümrüklü ve 
miktar tahditleri olmaksızın kapı açtı. Ama 
bir yerde - Saym Ahmet Yıldızın dediği gibi 
söyliyeyim- kapadı kapıyı. O neresi idi? 
Kendisinin yararı olduğu kapı; kendisi iplik 
ve pamuklu dokuma için kendi mamullerini ve
ya başka yerlerden aldıkları mamulleri koru
mak istiyordu. Hemen koruyucu gümrük du
varını ve miktar tahdidini ortaya koydu. Ama 
biz o zamanki heyete, başta Saym Dışişleri 
Bakanına, «Bunu söylemeyiniz, bu efkârı umu-
miyenin bulunmasından başka bir şeye yara
maz, bu aldatmacadır. 5 bin metre bez ithal 
etmeyi taahüt olarak koparmışsın, oysa 125 
milyon metre bez var elinde» dedik. Ama din
leyenler dedi ki, bizim Hariciyemiz öyle bir 
anlaşma yapıyor ki, elimizde ihracı mümkün 
bezler ve pamuklu mensucat ihraç yeri bulu
yor. Ve bu aldatmacayı bize hakikaten kabul 
ettirdiler. «Ona mukabil bizden ne kopardı
lar?» dediğim zaman, ifade etiğim gibi, sa

nayileşme veya bir daha sanayiyi dile dahi al
mama imkânını kopardılar. Evet, öyle. Nasıl 
mı yaptılar? Geçiş döneminde, iki müddet için
le - aslında bir ya - hemen bütün Ortak Pa
zar menşeli malların Türkiye'ye gittikçe ine
rek yürüyen gümrük indirimleri ve miktar 
tahditlerini kaldırma mecburiyetini bize yük-
liycrek, bizden elde etiler. 12 yılda ithalâtı
mızın belli bir yüzdesini sıfır gümrükle yap
maya mecburuz. 12 yıl sonra, burada kalem 
kalem ifade edilen malların hiç birisine, Ortak 
Pazardan geldiği takdirde, gelemezsin memle
kete, gelemezsin çünkü ben bu malı memleke
timde yapıyorum, imal ediyorum veya imal 
edeceğim gelme, o sanayii kuracağım diye
mezsiniz artık. Çünkü; Geçiş Dönemi Proto
kolü ile 12 yılda bilmem şu kadar sınai ma
mulün, tekrar ediyorum, gittikçe inen nispet
lerde Türkiye'ye ithali zorunlu. Teferruat 
gibi geliyor ama taviz verirken bununla yetin
memişiz. Bir de kotalarımız içinde, her sene 
belli bir oranda, «AET» Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ülkelerine kontenjan tanımaya ve o 
kotaların Avrupa Ekonomik Topluluğu kotala
rı olarak işlemesine müsaade edeceğiz; belli 
oranda % 10 v. s.. Bu da yetmiyormuş gibi, 
bugüne kadar ithal etmediğimiz malların itha
li imkânını da veriyoruz. Neye karşılık veri
yoruz? Güya bütün iplikler ve dokuma ha
riç, sanayi mallarımızı gümrüksüz ve miktar 
kısıtlamasız Avrupa Ekonomik Topluluğu ül
kelerine ihraç etme olanağını kazandığımız için 
Aslında hiçbir şey almamışız, ama her şey ver
mişiz. Efendim, bunu nasıl söylersiniz diye
ceksiniz. Evet, yine Devlet Plânlama Teşkilâ
tının broşürlerinden arz ediyorum. Elimde 
Amerika'nın yaptığı bir hesap var. Diyor ki, 
biz hesabettik, Türkiye sanayi mamullerinin fi 
yatları bütün Dünya ülkeleri sanayi mamulleri
nin fiyatlarından çok çok pahalıdır. Bu nere
den ileri gelir? Bir tek şeyden. Az gelişmiş ül
ke olmaktan. Bu onun sonucudur. Teknelojik 
gerilik, sermaye noksanlığı, sürüm zorluğu, 
sübvansiyonların yanlışlığı. Bir tek kelime ile 
sanayi mamulü fiyatı, az gelişmiş ülkeler eko
nomisinin bütün hastalıkları sonucunda oluşmuş 
bir fiyattır. Türkiye'de bir bardak sanayii ma
mulü olarak fiyatı 5 kuruştur, AET veya diğer 
ülkelerde fiyatı bir kuruştur. Bunu merak 
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edenler varsa okuyabilirler. Amerika kaynak
lan bunu şu belgede göstermiş bulunuyor. Bun
lar mukayeseli fiyatlardır. Bu, Pariste, Briik-
seMe, Roma'da, Lüksenbug'da, Essen'de ve An
kara'da sanayi mamullerinin fiyatlarını gösteren 
bir listedir. Yine bir aldatmaca olarak; efen
dim bunlar karamsar denebilir. Ne münase
bet, 12 yılda bütün sanayi mamullerinin Türki
ye'ye gelişini gümrükleri indirmek suretiyle sı
fıra indireceğiz ve miktar kısıtlamalarını kal
dıracağız denebilir. Hayır efendim. % 45 tu
tarında ithalâtımızı da 22 yılda gümrüklerini 
indirmek suretiyle gümrük tahdidinden, miktar 
kısıtlamasından ve Gümrük Vergisi ile koruya
cağız, bu itibarla korkacak bir şey yoktur di
yeceklerdir. Aman arkadaşlar, bu da büyük 
bir aldatmaca. Bu 22 yıllık liste masaldır. Bu
rada Devlet Plânlama Teşkilâtını da suçluyo
rum. Bu liste önce iyi tanzim edilmemiş bir 
listedir. Burada güzel bir etüt var, onu söyliye-
ceğim. Meselâ tayyereleri, tayyere motorlarını 
ve saireyi 12 yıllık listeye almışız da polh cop
larını 22 yıllık listeye almışız. Hoşuma gitti 
İşte öyle bir liste tanzim etmişiz. Çünkü, ba
şından beri de söylüyoruz, bu Ortak Pazara 
girdikten sonraki dönemlerde hiçbir hazırlık 
yok. Kimsenin aşağı - yukarı ilgisi yok. Bu
radan geçirilen, Coşkun Kırca kanunu deme
ye lâyık bir kanunla Dışişleri Bakanlığı bütün 
bu dış ilişkilerimizi tanzime memur edilince, o 
eskiden Maliye Bakanlığından olan bütün do
kümanlar, teşkilât, adamlar ve saireler ora
dan oraya geçinceye kadar Ortak Pazarın da 
hazırlık dönemi tahmin ediyorum geçiverdi. 
'Bu bürokratik eng-el, korkunç engel kimbilir 
(Türkiye'ye daha ne zararlar yaptı bilmiyoruz 
ve zavallı Devlet Plânlama Teşkilâtı 22 yıllık 
listeyi hazırlarken ne yapsın, işte böyle arada 
polis copu ile tayyere tercihini ters yapabil
di. Bunu yine az gelişmişliğin bir tabiî sonucu 
olarak kabul ediyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada bir 
hususu nazarı dikkatinize arz etmek istiyorum. 
Sayın Bakanlık teşkilâtlarına soracağım; çün
kü yine bunun gibi resmî belgedan aldım. 12 
yıllık ve 22 yıllık listeler içinde bir ,nalm, 12 
yıllık o listeye tabi ise bu dönemde günırükb-
rinin sıfıra indirileceğini ve miktar kısıtlama
larının o mal üzerinden kalkacağı fikrini, es
ki tabirle size ifham etmesin. 12 yıllık listeler

deki mallar 7 nci yılın sonunda, 22 yıllık liste
deki mallar 13 ncü yılın sonunda artık sıfır 
gümrüğe, sıfır miktar kısıtlaması düzeyine 
gelmiş olacak; başka bir tabirle kritik nokta
ya gelmiş olacak. Çünkü, ondan sonra güm
rük indirmişsin, miktar tahdit etmişsin; ne 
içeride yaptığın sanayi mamulünü korumak 
imkânına malik olabiliyorsun, ne de kendi ma
lının dışarda, özellikle AET ülkelerinde satı
şını temin edebiliyorsun. Demek M; 12 ile 22 
yıllık liste masalı da gerçek değil. O da bir 
masaldır. Evet, resmî belgeler bunu böyle 
gösteriyor. Bâzısı için 7 yıl. Öyle ise Türk 
ülkesinin mukadderatına karar verecek sayın 
efendiler, ona göre, biliniz ki Geçiş Dönemi 
Protokolü ile kabul ettiğimiz 12 yıllık ve 22 
yıllık listeler 7 yılda ve 13 yılda sona eriyor 
Binaenaleyh, ne söylesek azdır. Ama, bakı
yorum dinleme noktanızın bir seviyesi yavaş 
yavaş teşekkül etmeye başladı. Biliyorum, bu 
Meclislerde ne konuşulsa, ne yapılsa bu böyle 
oluyor, çaresi yok. 

Bir şeyi daha söyliyeyim. Kim ne derse 
desin Ortak Pazarın Geçiş Dönemi Protoko
lünde tenkid ettiğimiz bütün hususlar ağırlık
larını muhafaza edeceklerdir. Ama, diyelim 
ki; gönüllerimizde daha da ağırlık kapsayan, 
içeren başka bir argüman var mı diye bir su
al aklınıza geliyorsa söyleyeyim. Var. DaJha 
ağır bir durum var. Ne? Biz müzakerelerde 
miyopluk içinde yürümüşüz, büyük bir mi
yopluk içinde. Hattâ bir derece anlaşmada da 
basit bir şekilde böyle olmuş. Nasıl miyopluk 
diyeceksiniz? Gözümüzün önündeki merteği 
görmemişiz. Tabiri caizse Türk dili ile merte
ği görmemişiz. Bu AET nu teşkil eden 6 ülke 
tarım meselesinde kendilerine özgü bir düzen 
kurmuşlar ve bunu yaşatabilmek için de, bi
raz evvel söylediğim, bizzat bütçelerinden pa
ra koyarak teşkil ettikleri bir fona bağlanmış
lar. Nasıl söyleniyordu Feoya. Frenk dili 
ile ifade edilse mesele kalmıyacak. Bunun bü
tün gayretleri ile Ortak Pazar ülkelerinin ta
rım ürünlerinin kendi pazarlarında serbest do
laşımını sağlamaya çalışmışlar. Biraz evvel 
arz etmiştim. 40 milyar da dolar sarf etmişler, 
hâlâ da olmuyor. Korkunç zorluklarla karşı 
karşıyalar, yürütemiyorlar. İşte Marchall 
plânına kadar gitmişler. Meselâ, arazi büyüt-
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mesi, verim artırması, bilmem ne, tarımdan ] 
sanayie adam çekmek, rölevman, referans 
vergisi, giriş vergisi, çıkış vergisi, 11 türlü 
mü, 17 türlü mü onları orada Osman Bey bel
ki daha iyi bilecek, belki kulağına çarpmıştır, 
çünkü her şey Brüksel'de oluyor, Burjivazi-
nin en büyük merkezinde oluyor nedense... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Burjuvazi 
mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — E; ga
yet tabiî burjuvazi büyük sınıftır. Şayanı hür
mettir, bilmezsin. Onu bilmek lâzımgelir, Onu 
tanımazsan hidbir şey yapamazsın. 

Evet, orada oluyor, Rclevmandan tut da ne
reye kadar .. Mümkün değil, yürümüyor. Bak
mışlar yürümüyor, bu tarım meselesi çok zor; 
ne yapmışlar biliyor musun? Hemen etrafını ka
lın bir çizgi ile çizmişler. Bu çizgiden içeri kim
se giremez, çıkarken benim iznimi alır demişler. 
Tarım meselesine gelince, meselâ Türkiye ile, 
Yunanistan ile veya başka ülkelerle hep aynı 
teknikler kullanılmış. Bütünleşme tekniği ku'lla-
mamış. Entegrasyon amacını gütmemiş. Güder 
gilbi gözükmüş. Zorunlu tabiî... Hayali entegras- I 
yonlar kurmuş. Meselâ ne yapmış? Türkiye ile 
tarım ürünleri alış - verişi bakımından sanayide 
olduğu gilbi hemen kucaklaşalım, sarılalım, içice 
geçelim, alalım verelim, al gülüm ver gülüm 
denmiyor. Yok. Kapalıyız demişler. Tarım ka- I 
palı. Ancak 22 yıl sonra sizinle konuşacağız. 
Neyi konuşacaksınız? Bakalım nasıl bir tarım
salı bünye kazanacaksınız, biz nasıl bir tarımsal 
bünye kazanacağız, o tarımsal bünyelerin enteg
re olması imkânı var mı, yok mu araştıracağız, 
ondan sonra size bir ortaklık düzeni getireceğiz 
demişler; o sahayı kapamışlar. 

Peki, biz bunu görmemiş miyiz? Adamlar bu 
tarım sahasını kapıyorlar. Neden? Zayıflar Hem 
dışardan tarımsal ürün almak zorundalar, hem 
içerdeki tarımcıyı insan gibi yaşatmak zorun
dalar. Bir sürü sübvansiyonlar kullanıyorlar, ol
muyor. Ekonomik denge değil, hattâ bir îngili-
zin söylediği gibi Ortak Pazarın tarımsal ürün
lere düzenlediği piyasa nizamı gittikçe büyüyen I 
foir ekonomik akılsızlık haline geldi, ingiliz ik
tisatçısı böyle bir tarizde de bulunmuş. Bakmış
lar ki, evet, idlerinde tarımsal faaliyet böyle hu
susi düzenlemelerle, sübvansiyonlarla, destekle
melerle teşvikler'lle mi yürüyor, onu kapamış- | 

lar. Peki sen de düşünsene. îşte miyop!":k bura
da. Onların tanımda Mumluğu durusnda, sen 
sanayide aynı vasiyettesin, Senin sanayi duru
mun onların tarımı gibi. Birçok sübvansiyona, 
birçok de3t<;ğe, birçok prelevmana, bilmem 
Fscga fonuna ihtiyaç var. Sanayiini rekabetten 
korumak sorundasın. 

Velhasıl sanayiini başlatabilme ve yürütebil-
me ve başlıyanı da ayaküstü tutabilmek için bir 
sürü teşvikler, tedbirler getirmeye mecbursun. 
Sen sanayide böylesin, öbürü de tarımda böyle. 
Hemen şöyle demek lâzımdı. Ha dur bakalım. 
Ben buna entegre olurken, bana sanayide ka
pılarını açıyor, tarımda neden acaba böyle ya
pıyor deyip uyanmak mümkündü. Bunu dahi 
gömmemişiz. Bence, kanaatimce bu büyük gaf. 
Neden yapmamışlar? Bu kürsüden denecektir ki, 
efendim biz tarımda çok tâvizler kopardık. Size 
söyliyeyim, biz bu Ortak Pazarla ortağız değil 
rni? Hiç ortak olmıyan başka üyeler bizden çok 
daha fazla tâvizler koparmışlar. Burada yazıyor. 
Portakalında da, zeytinyağında da, narenciyenin 
diğer dallarında da, hattâ sofralık üzümlerinde 
bile. Bunlar belli şeyler. Artık Hükümetin de 
bu kadar hazırca uyarılmasına ve bilgi sahibi 
edilmeline lüzum görmüyoruz, onları da biliyor
lar farz ediyoruz, tabiî biliyorlar. 

Binaenaleyh biz, nereden bakılırsa bakılsın, 
Ankara Anlaşmasının bize sağladığı hükümleri 
ve onların garantilerini ve o anlaşmtanın bütün
lüğü içinde korunması gereken hususları Geçiş 
Dönemi Katma Protokolü ile aksine ne kadar 
fazla feda etmek imkânı varsa o denli feda et
mişiz, feda etmişiz, feda etmişiz, feda etmişiz. 

Değerli arkadaşlarım, anlaşılıyor ki, söylene
cek çok söz var. Yunanistan işine değinmek is
tiyorum dedim. Bir kelime ile değineceğim, bı
rakacağım. Yunanistan'ın Ortak Pazara geçiş 
dönemi şartları içinde daha başlangıçta dâhil ol
masından ötürü, durumunun çek iyileştiğine 
dair argüman tarafsız müşahede çiler ve bizini 
memleketimizdeki sanayi ve ticaret işi ile meş
gul birlikler tarafından kabul edilmiyor ve de
niyor ki; Yunanistan Ortak Pazarla bizim de 
şimdi bu geçiş döneminin ilk yıllarında yaşıya-
oağımız balayım yaşıyor. Ama, bundan sonna 
gümrük indirimlerinin artık içerde Yunan mal
larını 'muhafaza edemiyeeeği zaman yani Yu
nan mallarından daha ucuz ve daha kaliteli 
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AET mallarının Yunanistan'a gireceği gün bas
larsa sen Yunanistan'ı o zaman göreceğim diyen
ler var ve haklıdırlar da. Haklı da olacaklar
dır. 

Değerli arkadaşlarım, bir de işçi meselelerin
den bir nebze bahsetmeden sözümü bitirnıiyeee-
ğim. Çünkü, birçok argüman yanında Ortak Pa
zarla ilişkilerimizde Orsak Pazar ü'kelerme işçi 
ihracımız mümkün olmuştur, Bunun da bize ne 
kadar faydalı sonuçlar sağladığını ifade ediyor
lar. Arkadaşlarım, önce bir kere Katma Proto
kolde işçiler için yeni bir şey kazanılmış değil. 
Biz Katma Protokolün dışında, işçi gönderdiği
miz başka ülkelerle ikili olarak yaptığımız an
laşmalarda, işçi haklarmı daha iyi düzenlemi
şiz. Şimdi Sayın Bakan gelip de burada 4 yıl 
sonra şöyle olacak, 7 yıl sonra da böyle olacak 
diye bana Katma Protokoldeki hükümleri geti
rirlerse o saman durun diyeceğim. Lûtfer. Al
manya ile yaptığımız, Helanda ile yaptığımın, 
Fransa ile yaptığımız ikili anlaşmalardaki hü
kümleri de getirelim, karnı karsıya koyalım di
yeceğim. Sayın arkadaşlarım yalnız bir şey söy-
liyeyim; karsı olduğumuzu sövlîyemeyiz, çün
kü, Türkiye'de bugünkü durumda r>ci ihracı, 
bilerek söylüyorum, zorunlu ve geçen senelerin 
270 000 000 dolar işçi dövizi gelmesinde Türki
ye ekonomisini kurtarıcılığın ne olduğunu da 
biliyoruz. Anlatılıyor ki, insan ihracına bir mik
tar daha devam edeceğiz; Ama bundan bmm. 
mi istifade ettiğimiz, incileri alan memleketle
rin mi istifade ettiğine dair yine burada resmî 
makamların yaptıkları bir hesap var. Bir Türk 
işçisinin Alman ekonomisine şimdiye kadar 
5 000 dolar kadar katkıda bulunduğu ifade edi
liyor, bir araştırmada. Eğer bir isçi 5 000 dolar 
katkıda bulunmuşsa ekonomiye, 400 000 işçinin 
ne kadar milyon, milyar dolar o ekonomiye kat
kıda bulunduğunu hesabetmek zannederim ki 
meseleyi çözmeye yeter. 

Ne yapalım, gön dermiy elim mi? G-öndere-
ceksiniz, daha ağır şartlar da olsa gönderecek
siniz, çareniz yoktur. İstihdam sorunları, sana
yileşme sorunları ve saire.... 

Onu merak etmiyorum. Efendiler, inşallah 
böyle olmıyacak, aslan gibi Türk sanayii, özel
likle özel sektör bütün Ortak Pa.̂ ar ülkelerinin 
rekabetine göğüs gerecek, onlar gibi maliyetle
rini düşürecekler, onlar gibi kalitelerini yüksel-
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tscekler, onlar gibi artık işletmelerini küçücük 
küçücük birimler halinde çalıştırmaktan vaz ge
çecekler, optimum büyüklüğe gelmek için bir
leşmeler yapacaklar, Türk Devleti sermaye pi
yasası kanununu çıkaracak, Türk halkı artık 
bütün kazancını tüketime sarf etmiyecek, ser
maye birikimi olacak, en iyi teknolojilerle, en 
modern tesisler kurulacak, bütün dış ticaret 
şartlarımız değiştirilecek, aleniyet - umumiyet 
prensiplerinden çıkacak ve bir gün Holânda'da, 
Almanya'da veya Türkiye'de Türk mamulle-
riyle 6 1ar mamulleri arasında kırasıya rekabet 
sonunda galibiyet Türkiye'de kalacak. Bunu 
arzu ediyorum. 

Ama, bugün gözüken o değil. Henüz Türk 
sanayiinin korunmasının daha bir süre devamı 
lâzımdır diyenler haklı çıkarlarsa ve Türk sa
nayii mamulleriyle 6 1ar ülkeleri mamulleri ge
rek bu pazarda, gerek Ortak Pazar ve diğer 
yerlerde kıran kırana rekabetleri sonunda kay
bederlerse, o zaman şunu yapacağız diye bir al
ternatifiniz var mı? En azından o zaman «dö
nüsü oimıyan yola girdik» diyen Sayın Çağla -
yangılın sözünü yalanlamış mı olacaksınız? 
Çünkü Katma Protokolü imzalarken nutuk ver
miş o beyefendi, demiş ki : «Dönüşü oimıyan 
yola, girdik» Teşhisi doğruysa hiç arzu etmedi
ğim halde, biraz evvel arz ettiğim, şartlar aley
himize dönerse dönüsü oimıyan yoldan bizi kim 
kurtaracak? Bu önemli bir şey, çok önemli bir 
şey. Eğer dönüşü oimıyan yoldan dönmek im
kânımız yoksa, Geçiş Dönemi Katma Protoko
lünde Türk sanayiini ve diğer bir deyimle Türk 
ekonomisini korumaya yeterli madde yoktur. 
12 nci maddedeki bir bölgenin ve Türkiye'nin 
ekonomik daralması sırasında alacağı tedbirler 
sadece sözden ibarettir, ekonomik mücadelede 
bu ahdî sözlerin çoğu kez zayıf ülke yararına 
işlediği bilinen tarihsel bir gerçektir. Çin'de yu
murtanın fiyatının yükselmesinden ötürü ga
zaba gelen İmparatorun yumurtanın fiyatını 
eski hale dönüştürmek yolunda aldığı kararın 
akabinde, devrisi sabah yumurtanın fiyatının 
biraz daha arttığını görmesi üzerine aynı impa
ratorun her yumurta fiyatını artıranı kapısı 
önünde asmasına rağmen, yumurtanın fiyatının 
artmakta olduğu tarihi gerçeği ekonomik müca
delede ahdî veya tabiri caizse anlaşmalı bir sis
temin sonuna kadar zayıf ekonomiyi koruyacağı 
dür.üncssi kabule şayan değildir. Olsa olsa bü-
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rokratik bir sözdür. Hiç değilse bugünküleri 
belki bir an için kendi dünyalarında rahatla
tır ama, bir ülkeyi kurtarmaz. 

Arkadaşlarım, bu sözlerime lütfen kendinizi 
aşarak, imkânınız varsa, bu gücünüz varsa ken
dinizi aşarak değer verin. Bunların içinde çok 
azı benim şahsi görüşümdür. Büyük bir çoğun
luğu Devletin büyük bir teşekkülünün veya bu 
konularla ilgili kurumların, odaların, ziraatin-
den sanayie kadar çeşitli odaların (Hangile
rinin sesleri) Söyliyeyim, Eskişehir Odasının... 
Ege Odasının, meselâ çok çok çok Katma Pro
tokolün lehinde ifadeyi kelâmda bulunan İstan
bul Sanayi yahut Odalar Birliğinin sözlerini de 
okumama müsaade edersiniz her halde. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Okuduk, oku
duk Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
evet. «Ancak, bu kuvvetli durumuna rağmen or
taklık Türkiye'nin asıl ihracat potansiyeline sa
hip bulunduğu endüstri kolları için tam güm
rük muafiyeti ve liberasyon uygulamalarını ka
bul etmemiştir. Bu bakımdan Ortaklığın Tür-
kiyeye sanayi sektöründe geniş tâviz vermiş gö
rünme manzarası esasında tahditli ve bizim için 
oldukça kullanışsız durumdadır. 

Filhakika, ortaklığın sanayiimizde hakiki in
kişafa mazhar hale gelmiş bulunan üç tekstil 
sektöründe hem oldukça yüksek seviyede güm
rük ve benzeri vergiler uygulamasına gitmesi 
ve aynı zamanda bu maddeiler için çok önemli 
miktar kısıtlamaları tatbikatı, halen hakikî ih
raç imkânımız olan sanayi mamullerimizin bu 
ülkelere sürüm ve ihracını fiilen azaltmış bulun-
tmaktadır..» (Anlaşılmıyor sesleri). 

Efendim, alınsınız broşürü okursunuz. Bu
nu zabıtlana geçisin diye okuyorum, size etkisi 
olsun diye değil. 

Ama, lütfen kendinizi aşınız, her türlü ön 
yargılardan masum bir düşünce sistematiği içi
ne giriniz, dönüşü olmıyan bir yola girmişliğin 
müjdesini veren Sayın Çağlayangil'in sözü doğ
ruysa kapının henüz kapanmadığı bir anda bu 
Katma Protokolün Ankara Anlaşması hüküm
lerine uygun olarak ve bundan beş sene son
ra, yani hazırlık döneminin daha beş senesi var, 
beş sene sonra yeniden dengeli tâvizler esasına 
bağlı olmak suretiyle Ve Türkiye'nin kurtuluşu 
imkân ve çarelerini içermek kaydiyle ysn'idsn 
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j tanzim etme fırsatını değerli Hükümete veririz. 
Veriniz, tarihi göraviniz bunu emreder. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
İHSAN SABRİ ÇAĞLA YANGİL (Bursa) — 

Sayın hatip beni ilgilendiren bâzı hususlardan 
bahsetti, izin verirseniz tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bu hakkınız, buyurun efen
dim. Yani fikirleriniz yanlış anlaşıldığı için 
tashihen, tavzihen konuşacaksınız. 

İHSAN SABRi ÇAĞLAYANGîL (Bursa) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; gru-
pum adına Ortak Pazar hakkındaki fikirleri
miz sarahatle ifade edildi. Protokolün altında 
imzası olan bir insan sıfatiyle bu konuyu din
lemekle iktifa edecektim. Sayın Halk Partisinin 
muhterem sözcüsü Katma Protokolü imza eden
lerin hazırlıksız, bilgisiz, keyfi kararlarla imza 
ettiler beyanına ve ithamına rağmen, bendeniz 
böyle bir münakaşayı, o muhteva, o üslûp ve o 
edâ içinde ne ihdas etmek, ne idame etmek ta
raftan değilim. 

Esasta birtakım anlaşmazlıklarımız Var. Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
daki ilgi muhterem sözcünün mensup bulundu
ğu siyasi heyetin imzaladığı bir anlaşma ile 
baslar. Konuşulan Türkiye Ortak Pazara gir
sin mi, girmesin mi meselesi değildir. Bir anlaş
ma yapılmıştır, o anlaşma muhtelif devreler 
içinde Türkiye'yi Ortak Pazara nihai olarak 
üye yapacak hazırlıkların ve usulün şümulünü 
çizmiştir. Kendileri gibi onu takibeden Hükü
met ve bizi takibedenler bu ilk anlaşmanın sey
ri içinde onu yürütüyorlar. 

Vaktiyle bu anlaşmaya girerken Türkiye'ye, 
Türk tarihinde en büyük siyasi zaferin kazan
dırıldığını, bsşer tarihinin o güne kadar vü
cuda getirdiği eserlerin en mükemmeli olan bir 
teşekküle girmenin saadet ve bahtiyarlığı için
de ilân edenler... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — O sö
ze sahibiz. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGÎL (Devam
la) — Bilâhara bu cazip heyeti siyasi vasıftan 
mahrum ve bir canavar halinde preziarite ede
rek, kendi anlaşmalarını uygulryanları da va
tan ihanetine kadar suçlamaya tevessül ettik
leri görüldü. 

Ben meselenin teferruatına inmiyorum. Biz 
Ortak Pazara girelim mi, girmiyelim mi müna
kaşasını yapıyor değiliz. Girilmiş bir Ortak Pa-

21 — 



Ö. Senatosu B : 90 

zar içinde onun metodolojisi içinde anlaşmayı 
yürütüyoruz. Yalnız sayın hatilbin anlamadığı 
noktalar gilbi benim de anlamadığım noktalar 
var. Ben onun anlamadıkları noktaları tezihe 
çalışıyorum kendisi de umarım ki, benim an
lamadıklarımı tavzihe çalışır. 

Biran için kabul edelim ki, Katma Proto
kol muhterem hatibin tavsif ettiği şekildedir. 
Yani hazırlıksız, yani bilgisiz, yani keyfi ola
rak yapılmış. Bu Katma Protokol bugünkü 
Hükümete intikal etti. Bugünkü Hükümetin 
içinde, muhterem hatibin savunduğu fikirleri 
kendisiinden büyük bir ihtisas ve sempati ile 
takiibeden arkadşlarımız var. Bugünkü Hükü
metin içinde, 12 Martla ilgili ve yetkili kimse
ler var. Bugünkü Hükümötin içinde, bugün Tür
kiye'de değişik telâkki ve cereyanların aşağı 
yukarı her türlü mümessili var. Aldılar eline, 
baktılar ki, bu acaip bir anlaşma, keyfi, bilgi
siz, hazırlıksız. E, onu kitaJbı mukaddes gibi 
koyunlarına koyup Meclise sunmak için sebep 
var mı? Alırlardı, böyle saçma şey olmaz, bunu 
düzeltin öyle verelim derlerdi. Bu çelişmeyi 
muihterem hatip nasıl izah edecek Bir yandan 
bir Hükümete bakanlarınızla katılacaksınız, o 
Hükümette bir Katma Protokolü benimseyip 
savunacaksınız, Meclise getireceksiniz, kabul 
edeceksiniz, rey vereceksiniz, sonra burada ge
lip kökünden Devletin Dışişleri Bakanına «sakın 
ha Mecliste söylediklerini burada söyleme, bu 
buradan geçmez» diyeceksiniz. Bu çelişmenin 
izahı var mıdır? 

Bu itibarla ben kendisimi dinlerken, böyle 
ciddî müessesede, böyle hafif bir tenkidin ezası 
içinde kaldım ve bunu Yüksek Huzurunuza 
arz etmek için geldim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Eski bir Baka

nın konuşması da pek hafif kaldı. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sana 

da mı dokundu, sen anlamazsın. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kendi

leri arzu ettiler. Müsaade ederseniz tavzih ede
yim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz şöyle yapa
lım. Sayın Ahmet Yıldız da Grupu adına söz 
istenip bulunuyorlar. Zatiâliniz Grup adına 
tekrar söz isteyiniz ve onu takiben size söz ve-
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reyim. Yani Sayın Yıldız'dan sonra zatiâlinize 
Grup adına söz vereyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bana 
tavzih imkânı verin. 

BAŞKAN — Ama, bu artık karşılıklı bir ko
nuşma şekline giriyor. Bu itibarla buyurun Sa
yın Yıldız. 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Tavzihe 
cevap verecek. 

BAŞKAN — Zatiâlinize söz vereceğim. Tav
zihe cevap, tavzihin tavzihine cevap; karşılıklı 
diyalog şekline girer, usûlümüz buna müsait de
ğildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Haki
ki bir konuşma izledik. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeğim. 
Efendim oyunu kullanmıyan sayın üye var 

mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Gündoğan, ben zatiâlinize söz verece

ğim. Bu nihayet bir arkadaşımızın konuşma
sını takibedecek. Hâdise bu. Bu kadar acele-
etmeyiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Endi
şeli değilim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde yerinizden tavzih edi
niz, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — O halde Sayın Yıldız buyuru
nuz efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
olağanüstü önemde bir konuyu görüşüyoruz. 
Parti konusu değil bu. Türkiye'nin çok önemli 
bir konusudur. Hükümeti ve yeteneğine saygı 
duyduğumuz Sayın Dışişleri Bakanımda bu 
önemde konuyu ele alarak eleştirmelerimizi, dü
zeltici olduğuna inandığımız görüşlerimizi, bun
dan sonraki uygulamada yararlı bulunan yön
leri ile dikkate alacağı umudu ile görüşüyoruz. 
. Arkadaşlarım, Türkiye'nin kaderi üzerinde 

son derece önemli etkileri olacak olan Ortak Pa
zar'a katılışımız, önemi ile orantılı olarak ince
lenmediği ve gerçek yönleri ile kamu oyuna 
anlatılamadığı kanısındayız. Kimi bilim çevre
lerin ve kişisel çabaların dışında yaygın bir tar
tışma konusu yapılmadığından, makro ekono
mik plânda ve özellikle sanayileşme sürecimize 
etkisi yönünden gerçekçi yargılara varılması 
sağlanamamıştır. 
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Büyük bir ilgisizlik ve umursamazlık içinde 
bu konu Türkiye'de nerede isa açıkta kalmıştır. 
Yapılan eleştiri ve tartışmalarda da çoğunlukla 
gümrük indirmeleri, verilecek ödünler, Yunanis
tan'a bize kıyasla yapılan avantajlı işlem, aslın
da ihraç şansı olmıyan ürünlerimize gösterilen 
kolaylıklara karşı, tekstilimiz gibi ihraç şansı 
olan biricik ürünümüze karşı çok kıskanç dav-
ranılması gibi konunun ayrıntıları üzerinde du-
rulagelmektedir. Oysa asıl sorun olan ve onun 
çerçevesi içinde bütün bu konuların incelenmesi 
gereken genel ekonomik politikamız üzerindeki 
etkisi, az gelişmiş bir ülke olarak ekonomik 
uyum ve ekonomik bütünleşme taahhüdü ile 
gelişmiş sanayici kapitalist ülkelerin kurduğu 
bir topluluğa katılmanın yaratacağı sonuçları 
yeter ölçüde incelemedik. 

Asıl konunun önemli yeri burasıdır. Eko
nomik uyum ve ekonomik bütünleşme taahhü
dü içinde girişimiz, büsbütün sorunların banı 
telini gösteriyor. Böyle olunca da kamuoyumu
zun dikkati konunun bölümlerine dağıtılmış, 
onlardaki teknik yönlere, ödünlere ve sakınca
larına daldığı ve bunlarla ilgili çözümlerle ilgi
lendiği için de asıl önemli olan ve aynntılar-
daki tedbirlerle düzeltilmesi olanak dışı olan 
stratejik yön, makro plân geri plânda kalmış 
oldu. 

Bu arada gerekli hazırlıkları yapacak poli
tikacıları politikaları saptayacak organlar ara
sında bile çoğunlukla bilgi noksanından doğan 
büyük görüş ayrılıkları belirmiş. 

Örneğin : özel girişimde konunun stratejik 
yönü kalkınma ve sanayileşme sürecemiz üze
rindeki etkileri düşünülmeden telâşlı bir giriş 
çabalarına karşı tereddütlü davranışlara da ta
nık olmaktayız. Biri diyor «aman girelim,» bi
risi diyor «yok bu iyi bir şey değil.» Çağlayan-
gil'imizin henüz etkilemekte olduğu dışişleri 
çevrelerinde, biran önce Ortak Pazar'a girme 
telâşlılığına karşılık, konu ile ilgili devlet ör
gütlerinden ve özellikle plânlamadan kaygılı 
uyarmalar duyagelmekteyiz. 

Ne kazanacağız ve neler yitireceğiz tartış
maları ve birbirini tutmaz iddialar sürüp git
mektedir. «Hazırlık dönemine hazırlıksız giril
di» diyenlerle, zamanında girildiği savında 
olanlar, gelişmiş ülkelerle yarışmanın zorlayı
cı etkileri sanayileşmemizi hızlandıracağını 
söyliyenlere karşı, körpe sanayiimizin ölüm fer

manını imzalıyoruz» suçlamaları ve «bir ku
marcıya dahi yakışmıyan blöflü cakalı sözler, 
yapma tedbirler, suni tedbirlerle ve korunma
larla ancak yaşıyabilen sanayi, sanayi değildir» 
gibi sanki Türkiye'ye hiç gelmemiş, yabancı 
ağızlara ancak yaraşan konuşmalar duyuyo
ruz. «Sonra Avrupalı olduk, bizi toplulukla
rından sayıyorlar» gibi övünmeler... Sanki bi-
linmiyen, bizim olmıyan bir konu tartışıyoruz. 
Merih'de canlı varlıklar varmış, yokmuş gibi 
bir konuyu tartışıyoruz havası vardır. 

Bu durumda biz elimizden geldiği kadar 
konuyu Türkiye gerçeklerine oturtup türlü 
yönlerini açmaya ve herşeyden önce de makro 
ekonomimize ve ekonomik stratejimiz bakımın
dan incelemeye çalışacağız. 

Önce, makro plânda Türkiye'mizin kalkın
ması ve genel ekonomik politikamız ve özellik
le sanayileşme sürecemiz üzerindeki etkilerini 
eleştireceğiz. 

Olay açıkça şudur : 
Geri kalmış ve kurtulma çabaları da süreli 

olarak iç ve dış çıkar çevrelerince engellenmek
te olan Türkiye'miz gelişmiş sanayici, kapitalist 
ülkelerle bir ortaklık kuruyor. Konu bu. Bu 
ortaklık da üyeler arasında ekonomik uyum ve 
bütünleşmeyi öngörüyor. Hep beraber olacağız. 
Ve bunu sağlamaya söz vererek ortaklığa giri
yoruz. Yani, 100 yılı aşkın bir süre içindeki 
bütün kalkınma çabalarımızı fiyasko ile sonuç
landırmada baş etken olduğu denemelerle mey
dana çıkmış olan bir ekonomik politikayı, ka
pitalizmi tepeden giydirme ile ülkemize tek al
ternatif olarak, bir daha değiştirilemez bir al
ternatif olarak uygulamayı üstümüze aldık. Ta
ahhüdümüz bu. 

Bu zehirli hapı Türk ulusuna yutturmak 
için büyük kapitalistler, acılığını azaltacak 
maddeleri de ustalıkla katmayı ihmal etmiyor
lar. Durum, mübalâağasız, kabartmasız bu ölçü
de ciddî ve tehlikelidir. Çünkü, ortaklık bir bü
tün olacağı ve ekonomik uyumla bütünleşme 
de esas olacağından, kalkınmanın temeli olan 
sanayileşme, maliyet, verimlilik ve yetenek 
tüm ortaklık için aynı ölçülerle ve global de
ğerlendirmelere göre yürütüleceği ve aslında 
tüm ekonomik politikada bu ölçülere uygun 
olacağı kuskusudur, şüphesizdir. Böyle olacak
tır elbette. Böyle olması, ortaklığın ve anlaş-
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manın da gereğidir. Tüm bir hesapla bütün et
kenler, bütün ortaklık için değerlendirilecek. 
bu genel politikanın uygulanmasında bütün so
runlar makro ekonomik plâna göre ele alınma
sı kaçınılmaz bir sonuç olur elbette. Bunun da 
gereği, enerji, alt yapı, uzmanlık, teknisyen
lik, tecrübe yönünden yetersiz olan yerlerde sa
nayiin maliyeti yüksek ve verimi düşük ola
cağından bu gibi bölgeler hammadde üreticisi 
ve sanayileşme etkenleri elverişli olan ülkeler
de de sanayii kurulması esas alınacaktır. 

Ortaklık gelişince, ortaklık ilerleyince, ma
liyet, serbest yarışma ve teknik yeterlik ken
diliğinden böyle bir gidişi zorunlu kılacaktır. 
Sonuç buraya girecek. Böyle olunca dostları
mız «gerçi sizde sanayii kurma çok pahalı ve 
verimi düşük olur ama, biz sizin için büyük fe
dakârlıklara, özveriliklere katılarak, ortaklığın 
genel olarak aleyhinde olmakla birlikte, sizde 
de ağır sanayii kuracağız» diyerek, elverizsiz 
sayılan bir ülkeye iltimas yapacağı düşünüle
mez. «Biz size acıyoruz, sizde olmaz ama yapa
cağız sizde de sanayii» demesi beklenemez. 
Tersine «biz bir hayır derneği kurmadık, bi
limsel verilere ve açık gerçeklere aykırı bir 
ekonomik politika güdemeyiz» diyeceklerdir. 

Daha şimdiden Ortak Pazar yetkilileri bu
nu söylemeye de başladılar. Harter raporu var, 
Amerikan Dışişleri Bakanı biraz sonra bunu na
sıl açık söylüyor, bizim kaderimizi nasıl çizi
yor okuyacağım. Yetkililer bu kaygılarını açık 
konuşuyor şimdiden. Bilerek giriyoruz, uyarı-
larak giriyoruz. Gaz odasma bilerek giriyoruz. 
Daha bugünden bunu söylüyorlar. Harter ra
porunu okuyacağım. 

Bu durumda Türkiye baş hammadde üreti
cisi ve öbür bölgelerde sanayi bölgeleri olacak 
demektir, ilân edilmiştir başında. Ortak kade
re inanma, hep ortak olduğumuza göre, ortak 
kadere inanma, ve «bir gün bize de sıra gelir, 
ya da sıra gelmesi de gerekmez, çünkü istedi
ğimiz sanayi ürünlerini gümrüksüz olarak biz
deki maliyetin de altında bir fiyatla dostları
mız ayağımıza getirecekler, bizim tarım ürün
lerimizi de alacaklaı\ Daha ne düşünüyorsu
nuz» gibi, tarım ürünlerimizi ve madenlerimizi 
de tabiî alacaklar. Evet, kaderi ortak bir tek 
ülke olsa, belki düşünülebilir. Ama, buna dahi 
Türkiye'de razı değiliz. Doğu diyoruz, Gü

ney - Doğu diyoruz, aynı ülkede olduğu halde, 
az gelişmiş ülkelere yeni çabalar istiyoruz. Ka
deri bir olan ülke bile böyle genel ilkelere razı 
olmazken sosyal yönden, biz şimdi kaderi hiç de il
gili olacağı, belli olacağı belli olmıyan ilkeler için 
de biz, kaderimizin aleyhine genel ilkelerin uy
gulanmasına boyun eğiyoruz. Bu çıkmazı önü
müze çıkaracak başlıca etken uygulanacak eko
nomik politikadır. Yani, bu ülkelerin uygula
dığı kapitalizmdir. Bunu zorunlu olarak karşı
mıza çıkaracaklar. Ekonomik uyum ve bütün
leşme yükümlülüğüne gönüllü olarak çağımızın 
ayıplarından olan, evet çağımızın ayıplarından 
olan kapitalizmi, tepeden inme ülkemizde uy
gulamakla, bu korkunç sonucu kendi elimizle 
hazırlamış olacağız. Bunu gözden uzak tutan
lar derler ki; efendim, Yugoslavya bile Ortak 
Pazarla ilişki kurmak istiyor. Onun istediği tür
den ilişkide biz de beraberiz. Yugoslavya, eko
nomik uyum ve ekonomik bütünleşme taahhü
dü ile istemiyor ki, bunu. Ticarette, diyor, 
gümrük indirimi yapıyorsunuz, aynı bölgede ya
rışma yapıyoruz, bize de yapın da, biz de size 
rahat ihraç yapalım. Biz öyle mi ? Bizimki ti
caret değil ki, biz kapitalist sistemi tepeden 
gelişmiş sanayi ülkelerinin içinde eriyerek, bü
tünleşerek, uyarak kabul ediyoruz, öyle bir şey 
demiyor. Onu Rusya'da ister, belki kominist 
ülkeler de istiyebilir. Siz ticaret için bize de 
aynı kolaylığı gösterin, diyor, Bunu örnek ver
mek akılcı bir iş değildir. Bunu örnek vere
rek karşısında bulunanları yermek, bunu sade
ce salt ticaret anlaşması gibi görmek olur. Biz 
aslında temel anlaşmanın aleyhinde değiliz. 
Ekonomik uyum ve ekonomik bütünleşme hük
münün karşısındayız. Ortak Pazara girmekte 
bir sakınca yoktur. Tersine iyi yönleri vardır. 
Teknik yönü vardır. Ama ekonomik uyum ve 
ekonomik bütünleşme taahhüdü içine girdi mi, 
katma protokolde bunun nasıl uygulanacağına 
ilişkin hükümleri eleştireceğiz. Şimdi sanayici, 
gelişmiş, kapitalist ülkelerin ekonomik yapısı
na bütünleme ve uyum biçimine dalacağız. Bu 
sonuç tehlikeli. Yoksa, Ortak Pazarla böyle bir 
hüküm olmadıkça girişin karşısında değiliz. 
Bu bütünleşme bizim asıl korktuğumuz yönü
dür. Bu konuda karşılaşacağımız güçlüklerin 
ve bütün ekonomik sorunların başbelâsı olan 
kapitalizm üzerinde biraz durmak suretiyle, 
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böyle bir ekonomik politika izliyen kalkınmış 
bir topluluğa az gelişmiş bir ülkenin girişinin 
sonucunu canlandırmak isteriz. 

Arkadaşlarım, bilindiği üzere kapitalizm de 
bir devrimci sistem olarak çıkmıştır. Çağını ya
şadığı zaman büyük başarılar sağlamıştır. Bur
juva egemenliğini sağlamıştır. Dengeleşmiş bir 
kilise merkez otoritesi ve soylular yanında bur
juvanın egemenliğini sağlamıştır, büyük bir 
devrim olmuştur. Fakat, insan hakları gelişin
ce, feodalite, kilise ve merkez otoritesine 
karşı egemenliğini denkleştirmede, kütlelerin 
desteğini kazanan burjuvanın kapitale dayanan, 
sermayeye dayanan egemenliğine karşı ve onun 
merhametsizliğinin de şiddetlendirdiği tepkiler 
türlü sosyalist eğilimlerin doğmasına yol aç
mıştır. Tarih bunu gösteriyor, insan hak ve 
özgürlükler indeki hızlı gelişmeler ve etkin tepki 
süreci içinde sömürgeciliğin ve emparyalizmin 
eski niteliğini yitirmeye başlaması karşısında, 
kapitalizmin kurduğa güçlü tröst ve kartelleri 
ile örgütlenmesini uluslararası hale getiren kapi
talizmin az gelişmiş ülkeleri ve hattâ emperya
list ülkelerin kendi ülkelerindeki yoksulları ezen 
niteliklerin belirgin hale gelmesi, onun .iflâsını 
sağlamıştır. İflâsı, bu etkenlerin sonucu dün
yada sağlanmıştır. Bu iflâsı kavrıyan kapita
listler, türlü tedbirlerle sistemlerin merhamet
sizliğini azaltmak, esilen sınıflara haklar tanı
mak ve sömürülen ülkelere de, onlara pahalıya 
dah] mal olsa, görünürde ödünç sayılar», tâviz 
sayılan işlemlerde bulunmak yolunu tutmuşlar
dır. Sistemin başka türlü yaşıyamıy a cağını an
ladıkları için, sömürülerinin zekâtını vermeye 
başlamışlardır. Yaşamaz bu sistem, zekâtını ve
receğiz, demişler başlamışlar zekât vermeye. Bu 
arada, uluslararası örgütler türeterek, - bir ta
nesini bugün konuşuyoruz. - bunların da destek
lerinden yararlanmak yolu ile; ömrünün sonuna 
gelmiş olan kapitalist sistemi, onun güç verdiği 
egemen sınıfların hegemonyasını ve kendi em
peryalist politikalarını yürütmeye çalışmakta
dırlar, Bugün uygulamada bu. ölüyordu, o 
halde biraz rüşvet, zekât verelim, biraz daha 
bunu yaşatalım. Örgütler kuralım, umut ve
relim. Kapitalizm çağımızda emperyalizmin en 
ileri aşamasıdır. Bunu inkâr edemez kimse, bu
nu kim söylerse söylesin; arkasından söyliyece-
ğim, hpat edeceğim, başka türlü olamaz bu. 
Emperyalist olmıyan ve sömürüye dayanmıyan 

I bir kapitalist uygulama olamaz, Emperyalist 
olmıyan, sömürüye dayanmıyan, - ilkelerine geç
tiğimiz zaman arz edeceğim. - bu zehiri yuttuğu
muz zaman iyi incelemeliyiz ki, nereye girdi
ğimiz anlaşılsın. Kapitalizm var ise, sömürü ve 
emperyalizm zorunlu olarak vardır, o ülkede. 

Arkadaşlarım, bunu biraz daha bilimsel in-
celiyelim, Aslında kapitalizm diye bir bilim, 
kapitalist diye bilgin olamaz. Temel ilkelerini 
incelediğim zaman arz edeceğim ki, kapitaliz
min ilkeleri bilime yakışmaz. Sosyal bilim böy
le ilkeler kabul edemez. Ekonomi bir sosyal 
bilim ise, bu ilkeler bilim olamaz. Ne diyor? 
Anamal birimi esastır, diyor. Sermaye birikimi 
esastır. Bir üikenin sermayesi belli. Demek ki 
bu sermaye kimi insanların elinde biriktirilecek. 
Birikim böyle olacak. Devlet değil, anamal bi
rikimi, kişilerin elinde sermaye birikecek. Bu 
nasıl olacak? Toplumun çoğunluğunun aleyhi
ne, birkaç kişiyi destekliyerek kanunlaştıracak
sınız. Bilimde böyle ilke olur mu? Yani, nü
fusun % 99 unu, % 1 ine soyduracaksın ki bu 
iş olsun. Temel ilke bu. Ben söylemiyorum 
onu, Adam Smith de söylüyor bunu, Rikar-
do'dan başlamış, devam ediyor, bu. Sosyal bi
limlerde halkın çoğunluğunu bir azınlığa soy
durmak ve kişileri zengin etmek diye bir ilke 
olamaz. Bu gibilerin soydukları insanlara da 
sonra iş bulacak, affedersiniz Nasrettin Hoca'-
nm eşeğini yitirip de, sonra semersiz buldur
ması gibi, merak etmeyin sizi soyduk ama, iş 
alanı da açtık size... 

Diğer bir ilke, dehşet bir ilke; bilim için 
ayıp bir ilke: «Bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler.» karışmayın, orman kanunu. Sosyal 

i bilimde orman kanunu olur mu Vuran vura
na, kıran kırana, altta kalanın canı çıksın di
yen bir kanun. Bu bilim olur mu? 

Serbest piyasa mekanizması aynı şekilde. 
Sonra?... Kâr esastır. Bilime sığar mı bu? Bu
nun içindir ki, en ünlü kapitalist bilginler bile 
bunun iflâsını kabul etmişlerdir. Chumpeter'in 
kitabını zannederim okudunuz. Ünlü kapitalist 
bilgin. Fakat, böyle hale gelen bu sistem, yap
ma tedbirlerle yaşatılmaya çalışılıyor. Bilim ol
sa idi, zaten iflâs etmezdi. Bu sistemin şimdi 
1;izdeki geçmişi, niteliği bu, ilkeleri bu. Bilim
sel niteliğini savunmak artık bilimle bağdaşmaz. 

Bizdekine geliyoruz. Eskisi nedir ki, bun-
j dan sonra ne olacak? Bizdeki geçmişi, Batının 
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ilerlemesi ve süreli zenginliği karsısında, onun 
başarısını sağladığını sandığımız bu sistemi biz 
de aldık, almak istedik. Topluma uymıyan bu 
sistemi uzun yıllar uygulamaya çalıştık. Hiçbir 
ilkesi, hiçbir öğesi yokken Türkiye'de çalıştık. 
Hâlâ da yuktur. Birinci ilkesi sermaye birikimi. 
Yok Türkiye'de. Eskiden de yoktu, bugün de 
yeterli değil. 

ikinci ilkesi; sömürge yoktur. Eskiden de 
yoktu, şimdi de yoktur. 

Üçüncü öğesi, sanayi devrimini yapan ülke
ler bunu savunmuştur. Sanayi devrimini ne es
kiden yaptık, ne şimdi yaptık. Liberal ekonomi 
mümkün değildir. Sonra, insan haklarının ge
lişmeye başladığı dönemde, onun başarısını sağ
ladığı dönemdeki sert metotları uygulamak 
mümkün değildir. Sonra, kapitalist öncesi aşa
mayı bile yaşamadık. Bundan ötürü, kapitalist 
uygulama zorlaması Abdülhamit'i batırdı, borç 
yükü altında İmparatorluğu ipotekledi. Cumhu
riyet döneminin en büyük sabotajı da bu olmuş
tur. Atatürk döneminde bile, ilkelerine, onun 
büyük görüşlerine ayları olarak Karşıyaka 
Konferansı başlagıçta birkaç yıl bu çıkmaza 
Türkiye'yi itti. Sonra?... Atatürk'ten sonra 
duraklamalar, birşeyler, belli olrnıyan sistemler; 
en sonunda 1950 de tüm kapitalist bir politika 
Türkiye'ye yine geldi, iki yıl sürdü arkadaş
lar. 1952 Eylülünde iflâsı ilân edildi. Maliye Ba
kanlığının kayıtlarına bakarsanız, politikanın 
ömrü iki yıl sürmüştür. Sonra? Ondan sonra 
da 1960 - 1965 arası bir bocalama ve en sonunda 
eski politikayı Adalet Partisinin yeniden can
landırması tüm iflâsı sağladı. 

Şimdi arkadaşlarım, evet bu tüm iflâs bu 
politikanın sonucudur. Yoksul ülkeler arasın
da bunun sonucu olarak 56 ncılıktan süratle 
78 inciliğe hemen terfi ettik, üretici sektörler
deki kalkınma hızı % 1 e indi. Kişi başına dü
şen gelir 186 dolardır. Borç yükü dayanılmaz 
hale geldi. Devlet sırtından palazlanma yarışı 
alabildiğine hızlandı. Derken enflâsyon, der
ken anarşi, silâhlı çatışma ve 12 Mart. işte ar
kadaşlarım, kapitalist sistemin Türk tarihinde 
ve bilimsel yönden değeri karşımızda böyle gö
rünüyor. 12 Mart'ta asıl iflâs eden bu politika
dır. Bunun Türkiye'ye uymazlığının sonuçları o 
olayları yarattı. Ama bir sürü kirli işler, silâh- j 
lı çatışmalar filân bunu örttü, bu toz duman i 
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içinde tarihin en batakçı politikası belli olma
dan ortaya geldiği için biz anlayamadık. Arka
daşlarım, Devlet batıran o politikayı iflâs et
tirmek için hem yazılarımızda, hem konuşmala
rımızda Demirel'den rica etmiştik, biraz daha 
etki lâzım ki, bu iflâs sağlansın, bu da anlaşıl
sın, bir daha buna kimse dönmesin, işte arka
daşlarım, kapitalist ekonominin içerideki çık
mazımızı dışa açık sömürülmemizi sağlayan ni
teliği Abdülhamit devrinde iki üç yılda ülke
yi meteliğe kurşun attırdı. Demokrat Parti dev
rinde ülkeyi, hücreleri birbirini yer hale soktu. 
Ve en sonunda da tam mevzu iflâsa soktu. 

Açık gerçek şudur; iç ve dış çıkar çevreleri
nin ve güçlerin telâşı bu gerçeği örtmek içindir. 
Geçmişte de hep böyle yaptılar. Asıl hastalığın 
anlaşılıp, tedavi edilmesini istemiyen bir politi
ka karşısındayız. Bugün de Avrupa kapitaliz
mi, - esas konumuz. - Amerika emperyalizmini 
de, - bütün büyük güçler emperyalisttir, zaten. -
emperyalizmini de yüksek dozajda yansıtarak, 
bizi de içine alarak; kapatilizmin Türkiye'deki 
kesin iflâsını önleme çabasındadır. Bu çabaya 
katılıyoruz. Bu yol, Avrupa kapitalizmi ile bü
tünleşme ve kapitalist ülkelerin etkisindeki du
rumumuzu biraz daha pekiştirme olacaktır. Bu 
kuramsal, bu teorik, politik ve emperyalist ger
çekler dışında,, ne yaparsak yapalım, kapitilist 
yöntemle kalkınmanın gerçek olamıyacağı or
tadadır. Türkiye kesin olarak kapitalist yön
le kalkınamaz. Bunu bilimsel olarak bir defa 
kabul etmeliyiz ki, girdiğimiz tehlikeyi anlı-
yalım. Bunu açıklamalıyız. Bu iddiayı söyle
yince aşın akım tartışması falan başlar. Ha
yır.. Bu olursal gerçek. Türkiye kapitalist 
sistemle kalkınamaz, bu mümkün değil. Nedir 
sistemi Her memleket sistemini bulur. Ne ko
münist, ne sosyalist, ne kitapta yazılı reçete 
yok. Ama, bir şey belliki kapitalistıde müm
kün değil. Neden değil?.. Açık, 5 etken. 

1. Anamal birikimi yeter değildir. 

2. Sermaye yok. Otomobil sanayii kura
caksınız, 440 milyar ciro yapan G-eneral - Mo
tor karşısında, 2 milyar sermaye ile kurama-
dan otomobil fabrikası yarışacak. 220 milyar 
liralık satış yapan Standart of New - Corsın'-
ın karşısında özel bir isimli petrol yarışacak, 
Böyle cüce, devle yarışacak. Kapitalist ekonomi 
olursa serbest, çünkü, devlet karışmaz. Başba-
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şa kalacaklar. Sonra, altyapı yok, enerji yok, 
teknisyen yok. Onda var. Demek maliyeti ko
lay, seninki pahalı. Sayın Gündoğaa söylüyor-
sonuç başka türlü olamaz - zorunlu olarak pa
halı olacak. Sonra, pazarları onlar yakalamış, 
size bir şey yok. Sonra, ekonomik yardım ya
pan ülkelerde sanayileşmemiz için değil, tüke
tim ülkesi olmanız için yapıyor. Sonra, az ge
lişmiş ülke olarak montajcılıkla sermayeyi çek
me olanağı kuvetli, sanayie yatırma zayıf. % 
1-2 kazanç getiremiyorsun, % 60 vâdeden mon
taj var. İşte arkadaşlarım bunun içindir ki, az 
gelişmiş ülke özel girişimle kapitalizm ile sa
nayileşmesi mümkün değildir. Kazanç hırsı, 
sömürü tutkusu, dışa bağlılığı ve yaratacağı 
yıkım doğrulardan kaçıp bütün başarısını ya
lan ve kandırma çalara dayandırmak zorunda
dır. Az gelişmiş ülkeler için - önemle üzerinde 
durmak istiyorum - kapitalist sistem yalana 
dayanmak zorundadır. Doğruyu söylediği gün 
iflâs eder. Çünkü az gelişmiş ülke için yalan
dır Gerçekten, az gelişmiş ülkelerde kapita
list iktidarlar yalan söylemek zorundadır. Ve 
emperyalizmin onlara verebileceği en büyük 
zehirli haplar kapitalizmidir. Bunu verdiği gün 
gitti, işte AET ekonomik politikası kapitalizm 
olduğuna göre, durumumuzu bu belirtiğim 
teori ve uygulama, tarihi geçmişler içinde dü
zeltmeliyiz. Türkiye'de Devlet adamlarının bu 
sisemi benimsemeleri toplum karşısında ya
lan söylemek zorunda onları bırakır. Bizde de 
kapitalist ya da ona yatkın eğilimler bundan 
kurtulamazlar ve karşı görüşlere yar veremez
ler. işte arkadaşlar, hem ahlâk törpüsüdür bu 
sistem, hem sanayileşmeyi kesin olarak önler, 
Ondan dolayıdır ki, bu girdiğimiz topluluğun 
politikası olan bu sistem bize de bu kaderi gös
termektedir. Ekonomik uyum ve bütünleşme ol
masa bu tehlike olmazdı. Bu gerçeklerin de 
ışığında Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde
ki durumumuzu açıkça bilerek ancak karşıla
şacağımız tehlikeleri kavrıyabiliriz. Geri tek
noloji, yüksek faiz, yetersiz altyapı, düşük ge
lir düzeyindeki halkın üretimdeki maliyeti dü
şürmeye yaptığı engellik, imalât sanayiinde 
küçük firmaların egemen olması, gerçek sana
yi yerine montajcılığın kârlı olması, yüksek 
maliyetten ötürü iç fiyatların yüksekliği, ye
tişkin eleman kıtlığı, beyin ihracının durdu-
rulamaması karşısında gelişmiş zengin ortak

larla yarışa giriyoruz. Bu sistem içinde kapi
talizmin de esas olduğuna göre Devletin karı
şımı da olamıyacak, bizimkiler başbaşa kala-
lacak. Bu durumu düzeltecek, engellerini kal
dıracak hiçbir inandırıcı belirtiye de henüz 
tanık olmadığımız gibi, güdülegelen politika
da da ümit veren hiçbir yön yoktur. Nasıl bu 
çıkmaz düzelecek? Bundan sonraki düzeltme
ler ve gelişmelerin ne ölçüde etkili olacağını 
bilemeyiz. Böyle bir durumda tekstil dışında
ki sanayimizin çökmesi nasıl önlenecek? Ka
pımıza kadar gelecek çok ucuza mallara kar
şı gümrük koruyuculuğu da kalkınca fabrika
ları ambar olmaktan kim kurtaracak? Ulusal 
ürünlerimizin fiyatları ile Avrupa ile yanşa
maz haldedir. En büyük payın tahıl ve hay
vansal ürünlerin aldığı tarım alanında tahıl it
hâl ederken,, öbür ürünlerimizin durumu da hiç 
ümit verici değildir. Şeker fabrikalarımızın; 
durumunu bir düşünün. Fiyatlarının beşte bi
rine fiyatlar. Şeker kapıya gelecek, pancar 
ekicisinin, şeker fabrikalarının kaderi. Sonra, 
narenciyeye varıncaya kadar, italya ve Yunan
istan'a - ortak üyeleri-. Afrika ülkelerine ta
nınan koşullar. İspanya, Portekiz'e tanınan ko
şullar, hep karşımıza gelecek. Hele ihracattaki 
kötü işlemler. Bizimkilerin marifetleri yarış
ta bizi ne hâle sokacak?.. Bu durumda ortak 
Pazara ekonomik uyum ve bütünleşme taah
hüdü ile temel bir çıkmaza göz göre göre sap
lanmaktayız. Bu genel tablo içinde şimdi şu 
idam fermanı gibi gelen protokole giriyorum. 
Şimdi protkolün bâzı maddelerini (burada ge
nel olarak söylendi) ben size tek tek anlata
cağım. 

ikinci madde: Bakın ne diyor ikinci mad
de. «Anlaşmada öngörülen koşullara uymak 
ve hattâ bu koşullara uymama halinde bile or
taklık konseyinin saptanacağı koşullar için
de, ortak ülkelerin mallarından başka, üçüncü 
ülkelerin mallarına da serbest dolaşım hakkı 
tanınıyor». Türkiye^de Allâhını seven herke
sin malı gelip serbest dolaşacak, ikinci madde 
bu. Ortaklık ülkeleri saptanan koşullara gö
re, Bu koşullar dışında da konseyin kararı
na göre. Demek ki Türkiye dünyanın her ma
lına karşı bir tür açık pazar halindedir, bu 
ikinci maddeye göre. Zengin, kalkınmış sana-
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yi ülkeleri için sakıncalı olmıyabilir. Fakat bi- | 
zim için?.. 

Üçüncü madde ne diyor? «Ortaklık konse
yi karar verirse öbür ülkelerin ithal ettikle
ri mallarda Türkiye'de serbest dolaşabilecek». 
Yani başkası da aldığını bize beğendirip sa
tabilecek. Bu derecede Türkiye bütün dünya 
mallarına, çeşitli aşamalar, koşullar, anlaşma
lar yapılır ise açık olacak, Berut olacak Türki
ye-

Yedinci madde ne diyor? «ithalâtta geçiş 
döneminde bile - dikkat buyurun geçiş döne
minde, ortaklık döneminde değil - hiçbir yeni 
gümrük vergisi ya da eş etkili vergi ve resim. 
konamaz, ihracatta ise - zaten pek o kadar 
önemli değil - ortaklık konseyi üyeleri bu ko
nuda bizi yetkili kılabilir». Bir tarafta sakm j 
ha biz her şeyi sokalım, karışmayın. İhraca da 
gelince, size biraz fırsat verebiliriz. Yani, bi
atimi için gerekli olan ithalâtta vergi koyabil
me yasak ve fakat ne zaman gerekli olacağı 
pek de belli olmıyan ihracatta buna etkili kı-
lınabiliriz. Bu lâflar arkadaşlarım demin uzun 
uzun teorisini yaptığım sistemin gereğidir. 
Belki teorisini yaparken sıkılanınız oldu. Ama, 
o teorinin uygulaması böyle olur, başka tür
lü olamaz. Onun için diyorum ve dikkatinizi 
•bunlar üzerine çekiyorum. Böyle bir teoriye 
girerseniz kader bu, camiye girerseniz mihra
ba dönersiniz, kiliseye girerseniz haça döner
siniz. Sistem insanı bu sonuca getiriyor. 

Ondördüncü madde: «Her hangi bir ülke
ye karşı yapacağımız vergi kaldırımı - dikkat 
buyurun - topluluğa da uygulanır». Yani, bir 
devletle vergi kaldırımı yoliyle özel pazarlık 
yaparak kolaylıklar sağlarsak otomatikman 
ona da geçer. Tercihli ülkeler anlaşmaları bil
diğiniz gibi tercihli anlaşmalar falan yaptık-
mı otomatikman ortaklığa da geçiyor. 

Onbeşinci madde: «Ortaklık konseyinin yet
kili kılması hali dışında en geç 4 yıl içinde ih- i 
racat gümrük vergileri ve resimlerini kaldıra
cağız. 

Onsekizinci madde: Ortak gümrük tarife
si 22 nci yılın sonunda tüm olarak uygulana
cak. Bunları biliyoruz. 

Yirmiikinci maddenin 1 nci fıkrası: ihracat-
ta yeni miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbir 
almaktan sakınılmalıyız. 1967 den başlıyarak - | 
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ikinci fıkra - ihracatın ancak % 35, 40, 45, 60 
ve 18 yıl sonunda da % 80 ne kadar uygulana
cağını kabul, Arkadaşlarım, bu işte bir bay
ram şekeri var, bir bayram şekeri ikram edi
yor. Aslında ondan daha çoğuna da bir uygu
lama yapacağımız yok, % 80 ne çıktı mı bitti 
zaten. 

Yirmi üçüncü madde; Protokol yürürlüğe 
girdikten sonra mevcut ithalatla kısıtlamalar
dan sakınmayı öngörüyor. En zehirli maddele
re henüz gelmedik. 22 nci maddenin 5 nci fık
ra hükümleri saklı tutulmak üzere. Ümit bağ
lanan bu hava deliğinden ticaretimizin ne öl
çüde hava alabileceği düşündürücüdür. Bir 
hava deliği var ama, maddeyi okursanız o ha
va deliği de hiç de öyle nefes verici bir delik 
değil. Daha sanraki maddelerdeki sözlerin de 
bu lasıtlamaları rahatlık verecek ölçüde gev
şettikleri söylenemez. 

Ve otuzuncu madde: Ticari değer taşıyan, 
ulusal tekellerimizin tedarik ve sürüm koşul
ları yönünden - bir şey kalmıyor zaten - öbür 
üyelerle olan farklarını 20 yılda kaldıracak, 
tekel, mekel hiçbir şey kalmıyacak. Bunu tüm 
kuruluşlara uygulayacağız. Bundaki yöndemi 
de nasıl uygulanacak, nasıl kalkacak, aşama
lar na olacak? En geç 6 yılda ortaklık konseyi 
karar verecek. Ondaki etkimizi de sonra dik-
katlemize sunacağız; düşündürücü. Ortakların 
politikası 22 yılda, tabiî orada Sayın G-ündo-
ğan'ın da buyurdukları gibi en zayıf olduğu 
için ona da hele bir düşünelim dediler, 22 yıl
da tarım politikamızı da zengin, kalkınmış, sa
nayici crtaklarımızmkine uyduracağız. Aslın
da o nefesi onlar alıyor. Bunun nasıl yapıla
cağını da yine ortaklık konseyi karar verecek. 
Qy hakkımız belki 1, belki 2 olacak. Orada ka
rar verilecek. Ticari olmıyan ürünler için kı
sıtlama yok ha, ticari olmıyan ürünler için 
yok böyle bir şey. Ama, Yunanlılara kıyasla 
kısıtlı olanaklar sağlanıyor bize. Bunu arka
daşlarım biliyor. Oysa ki Yunanistan bizim 
için ürün türü aynilikleri ve onun bize karşı 
tutumu dolayısiyle böyle bir avantajlı duru
mu Yunanistan alınca bize sağlıyacağı zorluk
ları düşünmek hiçde zor değildir. Kontenjan
da yalnız fındıkta kalmış, Yunanistan için za
ten yoktur. Potansiyel ihracat için ümit veri
ci hiçbir olanağa protokolda rastlamazsınız. 
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Buna karşı Yunanistan'ın âdeta topluluğun iç 
rejimini almış gibi ödünlü durumu vardır. Ta
vizli durumu vardır. Elbette Yunanistan, bir 
gerekçe söylenebilir. Efendim buna karşın ih
racatı çok artmamış, % 80 artmış, sanayii % 
1 100 artmış. Bu da bizim için pek övünüle
cek bir şey değil. Böyle artan çok sevgili bir 
dostumuzla onun avantajlı durumuna karsı 
biz oraya gelip oturuyoruz. O kararların hep
simde de onun oyu var. Bu durum Yunan sa
nayiinin böyle hızlı bir gelişmesine karsı bi
zimkinin aslında, övünülecek değil, dikkat is
ter. Topluluk işçisi ile, bizimkilere kademeli 
eşitlik sağlanmasını ümit bağlana ve övülen. 
bir konuda olumlu karşılıyoruz, buradaki hü
kümleri. Aslında bir çok anlaşmalarla sağlan
mış ama, bu hükümler elbette daha bir süre 
bizim için gerekli olan bir kapıya sağladığı 
kolaylıklar bakımından elbette olumlu kaşı-
lanır. Ama, hep işçi göndermek durumunda 
olmıyacağımız gibi,, otomasyonun hızlanması 
kendi işçisine karşı sosyal düşünceler yönün
den belki uygulamadaki gecikme sağlanır. 
Ama, yabancı işçiye karşı herhalde otomasyon 
dursun da Türkiye'deki işçilere de iş bulun de-
miyecek hiç .kimse. Onun için bu hızh iş süreci 
içindeyiz. Otomasyon süreci içindeyiz, otomas
yon süreci içindeyiz. Onun için bu avantaj öy
le uzun boylu değildir. 

51 nci madde, Türkiye, protokol yürürlü
ğe girince topluluktan gelen özel sermayeye 
tanıdığı rejimi iyileştirici çaba gösterir, iste 
zehirli yerlere geldik şimdi. Asıl zehirli yer
lere geldik. Uygulanır uygulanmaz, Türkiye'
ye gelecek, şimdi bu sermayenin marifetlerine 
verdiğimiz hakları göreceğiz. 

Evvelâ iyileştirici rejimi uygulıyacağız ya
bancı sermayeye, hoş geldin, sefa geldin diye-
yeceğiz, iyi gelse iyi diyeceğiz, ama, 52 nci 
madde diyor ki, «üyeler arasındaki sermaye 
(hareketlerine, bunlara ilişkin câri ödemelere 
zarar verecek, yeni kısıtlamalar koymaya ve 
mevcut rejimi de daha kısıtlayıcı hale getirme
ye çaba göstereceğiz».. Yemin Anamal istemle
ri, sermaye istemleri olmak Ölçüsünde kolay 1 aştı
rılıp, sadeleştirilecek. Yani az gelişmiş Türki
ye ülkesini yabancı sermayeye açık pazar ha
line getirmede elinden gelen her şeyi yapacak. 
Bu üstün yetenekteki tecrübeli sermaye yaban-

20 . 7 . 1971 O : 1 

I cı sermaye ile, cüce kapkaç yerli sanayimiz ken-
I di ülkeminde haşhaşa yarışa bırakılacak. İşte 

tablo bu, deminki teoriyi bunun için huzuru
nuzda anlatmak istedim. Gel, bütün kolaylık
lar senin denecek, tam serbest, tecrübeli tek-
nisiyeni olan bir sanayi bizimki ile haşhaşa 
kaldı, serbest süreç. Türkiye'de, Devletimizde 
yabancı sermayenin her istediğini yapacağız, 
taahhüt. Bu konuda Yunanistana veto hakkı 
tanınmış, Yunanistan bunu veto edebiliyor. 
Gerçi vetosu topluluğu bağlamıyor ama, veto
yu kendi için kullanabilecek. Bizde bu hak ta 

I yoktur ha.. Gayet serbest. 

işte arkadaşlarım, makro plânda ve 
I sanayileşmemiz yönünden başta değindiğimiz 
I sakıncaları gerçekleştirecek anahtarlar böyle-
I ce kendi elimizle topluluğa teslim edilecektir. 

57 nci maddeye bakınız. «Satmalmalarda, 
Türkiye'de oturan yabancı uyruklulara da bi
zimle eşit haklar tanınıyor. Aynen Türkiyedey-
miş gibi, satmalmada eşit haklar var, her ya
bancıya. Lozan nerede kaldı bilmem. Lozan An
laşması Yunanlılara bu hakkı vermemişti. Bu
da onun içine girdi. Çelik ve demirde de uzun 
sürede ithalâta açık kalacağımıza göre bu 
önemli alandaki sanayimizin durumu ilgi ile 
düşünülmelidir. Malî protokolün 4 ncü mad
desi çok enfes. «Kredilerden ususal ve yabancı 
girişimcilerin, o güçlü sermayelerin eşit bizim
de yararlanması öngörülüyor. O dediğimiz dert, 
440 milyar yılda satışt yapan General - Motors, 
gelirse şayet, bizim 2-3 milyar sermaye bulmuş 
zavallı özel girişimimizde kredilerden eşit 
şartlarla yararlanacak. Güçlü, tecrübeli yaban
cı sermaye kredlerimizi de bizimle eşit hakla 
kullanacak. Borçlanma yükü sırtımızda Dev
letin, yararlanma hakkı Allahını seven her ke
sin. 

60 nci maddede bir hava payı var, bir ümit 
kapısı göstermiyor. Ne diyor? «Ekonomimizin 
bir sektörünü, ya da malî istikrarı tehlikeye 
düşürecek ciddî bozuklukların ortaya çıkma
sı, bölgelerimizin birindeki ekonomik duru
mun bozulması halinde, Türkiye'nin ve toplu
luğun da elbette bütün üyeleri için, tümü için 
ortaklığın gerekli tedbirleri alması ve bunla
rı gecikmeden ortaklık konseyine bildirme
sini öngörmektedir. Yani bu uygulama, bir eko-

I nomik zorluk çıkarır, bölgeler arasında denge-
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sizlik te yaratır ise, tedbirleri oraya danışmak 
üzere alabilirsin. E., onlar ne diyecek? Sizin 
aldığınız bu tedbir tüm ortaklığı bozuyor der
se, oya başvurulacak, yine ben hava alacağım. 
Çünkü tüm ortaklık içinde vardır, bu geçerli
dir. Madde öyle. Ben diyeceğim, özür dilerim, 
affedersiniz, bu bozuyor benim ekonomik du
rumumu, bölgelerarası dengeyi bozuyor, onun 
için şu tedbirleri almalıyım. Konsey, hayır 
©fendim sen onu alırsan ortaklığın tümü bo
zulur, bölgelerarasındaki denge böyle bozu
lur, deme hakkımız var. E., oy? Bilmiyorum ne 
kadar oy alacağız? Bu güçlüğe uğrayışta bu 
maddeden sık sık yararlanacağını pek sanmı
yoruz. Öbür hükümlerle, ortaklık konseyinin 
kararlarına bağlı kalma yükümlülüğü ve 
topluluk içindeki özdeş sorunluklarin varlı
ğı, ya da yaratılacağı gerekçesinin kullanıl
ması halinde, bu nefes penceresi de pek rahat
lıkla işliyemez. Aslında, marko ekonomik so-
runlarımızdaki sakıncalara ilişkin hiçbir çö
züm, ya da ümit verici tedbir öngörülmüyor, 
bu anlaşmada. 

Durumu özetlersek arkadaşlarım, zengin 
kapitalist ülkelerle, ekonomik uyum ve ekono
mik bütünleşme taahhüdü girmekte olduğumuz 
ortaklıkla; 

1. Ortak ülkelerin ve hatâ üçüncü ülke
lerin malları ile Türkiye'de serbest dolaşım 
hakkı tanınıyor, 2 nci madde, hepsine tanını
yor. 

2. öbür ülkelerin ithal ettikleri mallar da 
Türkiye'de serbestçe dolaşacak, 3 ncü madde. 

3. Geçiş döneminde bile hiçbir vergi ve re
sim koyamayız. 7 nci madde. 

4. Başka bir ülkeye özel pazarlık gereği 
yapacağımız vergi kaldırımı otomat'ikman or
taklık üyelerine de yapılacak. 

5. En geç dört yıl içinde ihracat gümrük 
vergisi ve resimlilerini kandıracağız. 

6. 22 yılın sonumda ortak gümrük tarifesi 
(tümü ile uygulanacak. 

7. îhracatöta yeni miktar kısıtlama, ya da eş 
etkili tedbirler yasaklanıyor. 

8. Ticari değerdeki tekellerimiz yok olacak. 
9. Tarım politikamızı da onların istediği za

man ve konseyin istediği biçimde zengin ortak
larımıza göre ayarlanacak. Bu alanda en çok 
karşımıza çıkan Yunanistan'a tanınan veto ve 

konjfcenjansız olanak karsısında bizim halimiz, 
elimiz kolumuz bağlanıyor. 

10. Potansiyel ihracat için umut verici hiç
bir hüküm olmadığı gibi, sanayileşmemizin bu 
ölçüde korumasız bırakıldığı oritamda, yabancı 
sermayeye her türlü kolaylıklar gösteriliyor ve 
hattâ ödeme yükümlülüğü Devletin omuzlarında 
olan kredilerden bile, bizim özel girişimcilerimiz 
ile eşit haklarda yararlanacaklar. 

11. Yabancılara Türkiye'de ısatmaimalarda 
Türklerle eşit haklar tanınacak. 

12. Bütün bunlara karşın, ekonomimizde 
ciddî bozukluklar oluyor, ya da bölgelerarası 
denge bozuluyor diye feryat etme hakkımız var
dır. Bu gibi hakları dinletebilecek oy hakkımız 
da çok ilginçtir. Henüz belli değil ama, sanıyo
rum ikiden fazla öümıyacak. Lüksemburg'un 1, 
Belçika, Holanda'nm 2 şer, Almanya, Fransa, 
İtalya'nın 4. Bizim ne olacak bilemem, ama bü
tün bu oylan toplarsamz sanıyorum pek etkili 
bir oy alamayız. Çünkü, onların politikaları bir
birine benziyor. 

Arkadaşlarım önemli konu bu. Belçika'nın, 
Holanda'nm, Fransa'nın, Almanya'nın, italya'
nın, ingiltere'nin konuları biırfbirıine benziyor, 
tarımı da, sanayii de. Bizimki benzemiyor onla
ra, biraz da Yunanistan'ın. Yunanistan benzeme-
yisten dolayı önünden almış, biraz daha bizden 
ileri. Onun için bu konuları, efendim Belçika ile 
ingiltere arasında yahut Almanya arasında böy
le, ayn iş. Sanayileşmiş ülke sistemi öyle uygu
luyor, tarım sorunu birbirine benziyor. Fransa'-
daki tarım biraz daha farklı, avantajlı durum
da görünüyor ise, büyük ölçüde birbirine ben
ziyor. Bizim ise, tümü ile onlardan ayrı sorunla
rımız olduğu için bu girişi böyle aldığımız za
man tümü ayrılır. 

Arkadaşlarım, bu söylediklerim şaka, ya da 
hayal düşünüşü değil. Anlaşma metinlerine, yet
kili kişilerin beyan ve yorumlarına, bugüne dek 
sürüp gelen uygulamalara ve uygulanan ekono
mik politikalara dayanmaktadır. Acaba, kapi
tülasyonun sözlükte yeni bir anlamı mı var ki, 
bu durumda kullanılmıyor. Bu bir tür kapitü
lasyondur. Tek farla, karşılıklıdır. Kapitülas
yonda karşılık yok. Kapitülasyonun tek yönü 
var, bunun içinde. Biz de aynı kapitüler uygu
lamayı istiyebilirmişiz orada. Yani bizim de sa
nayi ürünlerimiz oraya gider, onların yetenek-
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sizlerine karşı pazarlarını yaparlar. Sihirbaz ka
pitalistlerimiz sermayelerini serbestçe o ülkelere 
götürüp, onları sömürerek bize milyarlar ka
zandırabilirler. Bu haklarımız var. O ülkelerin 
(işsizleri bize gelince, bizimkilere yaptıkları isle
re, biz de onlara karşılık olarak yapabiliriz. 
Hakkımız var. Ucuza ithal ettiğimiz yabancı 
mallan bile Avrupalıları kandırarak onlara sa
tabiliriz. Bu hakkımız var, karşılıklı. Durum bu
dur arkadaşlanm. Ben bir kültürü sanat yap
mıyorum burada, anlaşma bu. BunSan onlar ya
pacak, bizim de ona karşılık bu haklarımız var. 
Bu tıpkı ikili anlaşmalarda burada görüştüğü
müz ıgilbi. Biz de Amerika'ya ordular götürür-
ısek, Amerika bir şey demîyecek. Biz de Ameri
ka'ya havadan birlikler indirdiğimiz zaman 
Amerikalılar gelip bakacak; senin taburunda 
100 tüfek varken, 75 getirdin, 25 eksiktir, öy-
leidir anlaşmanın maddesi, burada konuştuk 
onu. Teçhizatı ile kuruluş tablosundakilerin far
kım kontrol etme yetkimiz var. E... adam öyle 
getirir, enayi mli herif, 75 tüfek yerine 150 ta
ne getirsin. Ne kadar varsa öyle yapar kitabını, 
öyle getirir. Bu haklanınız karşılıklı imiş. 

'Sayın Çağlayanigil yok burada, işte onun 
mantığı idi, o zaman tartıştık. Gerçek bu. Kar
şılıklı ama, benim yapacak bir şeyim yok, o ya
pıyor. Ben diyorum ki, nasıl ki yeni emperya
lizm, yeni kapitalizm, bu da yeni kapitülasyo-
hizm; ne ise adı. Yeni kiptülâsyon sistemidir. 
Eğer karşı tedbirleri alamazsan şimdilik böyle. 
Ben sakıncaları, ihtimalleri söylüyorum. Mut
laka böyle olacak, gelecek hükümetler teslim 
olacak, bu Hükümet teslim olacak, böyle bir 
iddiam yok. Ama, anlaşmanın, protokolün böyle 
niteliği var. Bu böyle yere gidebilir. Hangi yön
den arkadaşlarım bakarsanız bakın, Ortak Pa
zara girişimiz bu koşullarla, hele bu vahîm pro
tokolle elimizle esrar çekmek gibi bir hal var
dır. Elimizle esrar çekiyoruz. Olayın neresine 
dokunursanız bir karanlık dehlizle karşılaşıyor
sunuz. Biz, bir sayın uzmanın deyimi ile, üni
versitede dinledim, o diyor ki, «Vurdukça tozu
tuyor bu anlaşma» bir bir memurdur, uzman 
Devlet örgütünde. Ulusal hukukumuz ve Ana
yasa ile bağdaşmazlığına fazla değinmeden, si
yasal yönüne de azıcık değinmek istiyorum. 

Bu yön de hiç iç açıcı değildir arkadaşlarım, 
siyasal yönü çok önemli. Gerçekten Ortak Pa

zar devletlerarası değil de, devletler üstü bir 
organdır, süpre - national bir örgüttür. Bu nite
liği ile buna giren her üye ülke ekonomik ba
ğımsızlığından büyük ölçüde ödünler vermiş sa
yılacağı gibi, dolayısiyle de siyasal bağımsız
lığını kısıtlamış olacaktır. Münih toplantısında 
bu açıklandı, Münih toplantısında açıkça belir
diği üzere, üyelerin savunma ve dış politikala
rında ortak bütün yön görülmektedir. Dikkat 
buyurunuz, bütün bu devletlerin savunma ve dış 
politikalarında ortak bütün yön görülmüştür. 
Münihte. Bu güdümle söz sahipliğinde elbette 
oy oranına, güç oranına bağlıdır. Burada bize 
evet demekten başka bir şey kalmıyacak. Boy
la bir konseyin içinde dış politika adı, ulusal 
savunma, ortak gücüne kavuşacağız, güçlülük 
oranında ve üyelerin haklarını da kullanacağız, 
biz evet efendim diyeceğiz. Lozan'a da aykırı
dır arkadaşlanm. Demin de belirttim. Çünkü, 
Yunanlılara bununla Türkiye'de verilen haklar 
Lozan da yoktur. Lozan yürürlükte ise bu pro
tokol ona aykırıdır. Lozan kalkmışsa başka. 

Moda ile çağın gerçeklerini birbirinden ayır
malıyız. Girelim ne güzel demek ayrı bir şey. 
Arkadaşlarım, bu millî savunma ve dış politi
kanın ortak güdümü en tehlikeli yönü olacak
tır. Bugün bile biz dış politikamızı ve millî sa
vunmamızı ulusal gereklere göre yürütmüyoruz. 
Bunu her zaman bu kürsüden söyledim, soyu
yorum. Türlü ipotekler altında, ölçüler karşı
sında, hattâ hattâ Rusya ile Türkiye başbaşa 
savaşacakmış gibi romanlara bile sığmaz veya 
Rusya ile Amerika çatışırsa bunun içerisine gi
rerim gibi intihar denecek düşüncelere göre si
lâhlı kuvvetler düşünürüz, Kıbrıs'a gelince bir 
talka yoktur, çıkarma gemisi. Biz o devlerin ya
rışına değil kendi ülkemizin ihtiyaçlarına göre 
dış politika ve millî savunma gütmek zorunda
yız. Benim ne işim var devlerin dövüşmesinde? 
Hangi kafa, hangi bilim adamı bir küçük dev
letle bir devin savaşabileceğini düşünüyor, baş
başa kalabileceğini düşünebiliyor? Var mı böyle 
bir şey, mümkün mü bu, öteki biralar mı, razı 
olur mu bu işe? Razı olursa size bir şey kalır 
mı, söz sahibi misiniz? Hayır. Bütün bunlan 
niye düzeltemiyoruz? Bizim de uzmanlanmız 
bunu biliyor, onlar da benim kadar anlıyor ama, 
öyle ipotek altına giriyoruz ki, bunu düzeltme 
İnisiyatifimiz kısıtlanıyor. İşte bugün Ortak 
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Pazar; ortak güdüm, ulusal savunma ve dış po- j 
litika ortak güdüme girer girmez bu ipotek bir 
kat daha düğümlendi. Bundan ötürü, böyle kö
tü politikaya itilişimizden ötürü uzmanlarımız 
bunu biliyorlar ama, böyle temel politika değiş
tirme uzmanın elinde değil ki. 

Hazırlıklı olmamız gereken şeylere hazırlıklı 
olamıyoruz. Hep dert yandım. 1963 te tek çı
karma gemisi yok, akaryakıtı kullanamadık. 
Bu ipotekten ötürü. Benim konum o değil ki, 
benim konum bu. Başka komşularla savaşabili
rim, savaşmam kader olabilir ve savaşırsam da 
kimse bana her halde sana acıyorum, demez. 
Ama, büyük bir devle savaşma deneyi bitti 
dünyada. 

Kısacası, bu ölçülerden kurtulamadığımız 
için, dış politikamız sakat yürümüştür. Bugün 
bu sakatlık katlanıyor. Böyle bir politika işlen
medikçe, bu belirttiğim ipoteklerden kurtulup 
bağımsız, büyük ölçüde karşılıklı elbette anlaş
malar var. Ne Kıbrıs, ne hiçbir dış politika gü-
dülemez .îşte Ortak Pazar bütün politik sorun
larımı, millî Savunma sorunlarımızı da ipotek-
liyor. Böylesine bir durum içindeyiz. Bu ger
çekçi tanımlamayı yapıp, bunun gereği politi
kayı yürütmedikçe bu kaygılarımız giderile
mez. Ortak Pazar ekonomik kalkınmamıza ve 
özellikle sanayileşmemize karşı dozajı yüksek 
bir hap halindeki acılığını politik etkisi ile da
ha da kolay yutturma olanağım kullanacaktır. 
Az gelişmiş ülkelerin kapitalizmle sanayileşe-
miyeoeği gerçeği yanında demin belirttim. Eko
nomik uyum ve bütünleşme istenmesi ile, sa
vunma ve dış politikanın da ortak güdüme bağ
lanması yolu ile tecrübeli ve yetişkin insangücü 
bol ortaklarımız varken, bize hammadde üre
ticiliğinden başka bir görev düşmiyeceği gibi, 
evet efendimden daha ileri bir inisiyatif de dış 
politikamızda olmıyacaktır. 

Arkadaşlarım, Harter raporundan birkaç 
parça okuyacağım. 

Kongrenin 8 nci toplantısında Kıscrn Hartsr 
ve Villem Kraytin tarafından hazırlanan, «Ye
ni dış politikaya bakış» raporunda bakın ne 
diyor : 

Az gelişmiş ülkelerin de bu tarihi seyir için
de yer almaları menfaatleri gereği... Dedikten 
Sonra uzun bir geçiş yapıyor. «Ancak biz ina
nıyoruz ki, az gelişnıiiş ülkelerin asıl menfaat

leri imalat sanayinden önce tarımdadır.» Tür
kiye, bırak sanayii tarıma bak sen. «Sanayileş
tirme alanında sözü edilen gayretlerin yapıldı
ğını farz edelim.» Farz edelim ki, Türkiye ça
lıştı, sanayileşmek istiyor. «Eğer bu ülkeler 
yalnız kendi mahallî nüfuslarına hizmet etmek 
üzere küçük sanayiler kurma yoluna giderler 
ve tesislerin verimsizliğini de gümrük tarifeleri 
ve kotalarla devamlı surette himaye ederlerse 
bu net bir kayıp olacaktır. Az gelişmiş ülkele
rin intibaklarını kolaylaştırma ve hayat stan
dartlarını. yükseltme ile ilgili hedefimize ulaş
manın yollarından biri, az gelişmiş ülkeler gru-
puna münferit ülkeler dışında sanayi ülkeleri
ne yapacakları hammadde ihracatı ticaretini 
serbestçe yürütme hakkını tek taraf olarak ta
nımaktır.» Diğer bir yol ise şudur : 

Sanayi ülkelerinin Gümrük resimlerinde in
dirim öngörüyor ve devam ediyor. Uzatmamak 
için raporu atlıyorum. Diyor ki, «Bu sanayileş
me istihsal araçları, işçilik, teknik bilgi, iklim, 
ham madde mevcudiyeti, ulaştırma ve pazarlar 
dikkate alınarak en elverişli sahalarda kurula
caktır.» Dikkat buyuruyor musunuz lâflara? Bu 
istihsal araçları, işçilik... Bizde var o. Teknik, 
yok. iklim, her yerde olabilir. Hammadde mev
cudiyeti, bizde var. Ulaştırma, yok. Pazarlar, 
elbette yok. Dikkate alınarak en elverişli saha
larda kurulacaktır. Bu fabrikaların çoğu özel 
sermaye tarafından inşa edilecektir. G-ördünüz 
•mü? Demin teorisini niye uzun uzun yapıyor
dum? Ortak Pazarın politikası. Bankalarda en 
az bizimkiler kadar kredi verebilecek. 

O sermaye, benimki cüce. O sermaye atlet 
gibi yarışın basma geliyor Benim ki, sırtında 
kurşun çuvalı yarışa giriyor. Serbestler ama, 
bir hap daha vardır, unutulmasın diye. Diyor 
ki, «Bunların çoğu elverişli işletme şartları do-
layısiyle az gelişmiş ülkelerde kurulacaktır.» 
Buyurun, elverişli işletme şartları az gelişmiş 
ülkelerde kolaymış. Bu kadarda alay olmaz ya
ni. Bütün elverişli işletme şartları az gelişmiş 
ülkelerde kolay olduğunu bir resmî rapor söy
lemez ama, bütün yukardakileri yutturacak bir 
hap koyacak altına. Bu da diyor ki, bu şartları 
inceliyeceğiz ama, az gelişmiş ülkelerde bunlar 
çoktur. Elverişli işletme şartları var, onun için 
korkmayın orda olur bu. 

işte arkadaşlarım, böyle şeylerle karşı kar-
şıyayız. Ortak Pazardaki anamal hareketlerine 
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tanınacak kolaylıklar, yurdumuzda yeni sanayi 
işletmelerinin onlarca kurulması.. Evet yenisini 
onlar kurabilecek. Günkü, yarışınca bizimki 
yaya kalacak. Yalnız bunlarla kalmaz... Var olan 
•güçsüz işletmelerimizin bile yabancıların elleri
ne geçmesi ulusal tekellerimizin sona ermesi, 
destek alımlarının yapılamaması. Bugün tü
tüne, fındığa, çaya yapıyoruz o zaman bunları 
da yapamazsınız. Hattâ deniz ulaştırmasında 
binden ucuz olan Yunanistan'ın bizim deniz ti
caret filosunu iflâs ettirmesi, sonucunu doğura
cağı açıktır. Bütün bunları serbest bırakınca 
ne olacak? «iş bilenin kılıç kuşananın.» Bu ka
çınılmaz sonucun gerçek: anlamı, kendi ülke
mizde kiracı durumuna düşmemizâir. Banka
larımız ya kapılarını kapayacaklar, ya da ya
bancı sermaye ortaklarına kaynak olmak kaderi 
ile karşı karşıya kalacaklardır. Mevzuatımızın 
birleştirilerek yeni sisteme göre yabancı ana
mal yasamızın buna uyar bir uygulanışı ile ya
bancı firmaların Türkiye'ye şubeler açması yo
lu ile de ithalât ve ihracatımızın özel sektör ala
nından bile temizlenmesi sağlanacaktır. Kiracı
lık durumumuz bir de bekçilikle kuvvetleni
yor. 

Bizim buradaki durumumuz bekçilik. Kendi 
ülkemizde kiracı ve bekçi. Bütün bu işleri ya
pacağız ve sonra da yabancı anamalın ve işlet
melerinin bağrımızda kurulup, sağlanmasının, 
palazlanmasının güvenliğini Bağlıyacağız. On
lar serbest, güvenliği bisden. Az gelişmiş ülke
lerin hiçbirinin gelişmiş sanayi ülkelerine vere
mediği ödünleri vererek girmekte olduğumuz 
Ortak Pazardan aldığımızı sandığımız ödünleri 
büyüterek, bu tehlikeli serüvene girişimiz, o 
övenleri, yerenleri, biran için olsun kendi du
rumumuzu ve kimlerle ortaklık yapmakta oldu
ğumuzu ve böyle bir ortaklıkta yaşama gücü
müzü düşünmeye çağırmak istiyoruz. Bakın di
yoruz, kimlerle işbirliği yapıyoruz, gücümüz 
nedir? 1967 de ulusal geliri 340 milyar dolar 
İngiltere yokken. Kişi başına geliri 1 842 do
lar, dış ticaret hacmi 110 milyar dolar. Ortak
lar bunlar. Bunlarla ortaklık kuracağız. Biz, 
ulusal geliri 8 milyar dolara ulaşmamış bir mil
letiz. Kişi başına gelir 186 dolar ve dış ticaret 
hacmimiz 1,5 milyar dolara ulaşmamış. Bütün 
bu acı ve kimsenin tersini söyliyemiyeceği res
mî belgelere dayanan gerçekler karşısında akıl

la bağdaşamaz bir iyimserlikle... Efendim, alı
nacak kredilerle ortaklık içindeki yarışmanın 
'tisi ile sanayiieşeceğiz. Gümrük indirimleri, sa-
"iayi ve tarım ürünlerimize kolay pazar bulma
yı sağlıyacak. İstediğimiz zaman gümrük ve 
liberasyon listelerini kendi inisiyatifimizle dü-
îaııliyerek, ithalât ve ihracat kısıtlamalarında 
ağmışız bir tablo yapabiliriz. 60 ncı maddeye 

-yöre; ekonomik bozukluklar yaratacak etken-
bri de giderebiliriz, diyemeyiz arkadaşlar. Son
ra artık Avrupalı sayıldık sevinci içinde Ortak 
Pazar ülkelerinizi düzeyine yükselerek, bu daha 
büyük bir konu yaratacak. Bütün bu kapılar 
aşılınca; fiyat, hayat standardını düşününüz. 
Bu hayat standardını ne hale getirecek? Evet, 
Almanya'da ekmek, şu şu... ama, gelir ne? Bu 
gelir ve temel ürünler bizde oradan çok pahalı 
olacak. O standarda göre kıyaslanmıyacak. Bu 
dengesizlik işçi, beyin akımını ne hale soka
cak? Evet, Avrupalı olduk, onlarla eşit hakla
ra ulaşma yolu açılmıştır, demek kendi kendi
mizi kandırmak olur. Hele plânlı dönemde dahi, 
geçiş dönemi hazırlıklarının çok .gerisinde kal
mış, ortakların bile bize tanıdıkları; Emil Noel 
konuşmasında diyor ki, normal süre içinde 
girmeye bakın, öyle hızlanmayın. Biz, hayır ha
yır; sen bilmezsin bunu, biz daha iyi biliriz. 
işte bu sakıncaları yönünden uyarıyor bizi ya
bancılar. Galiba hiç düşünmediniz, demek isti
yor. Hayır, süre uzamasını kullanacak bir akıl
lılık göstermememiş, bütün insiyatif veren hü
kümlerde Ortaklık Konseyinin iradesine bağ
lanmış bulunmamız., topluluğa olan ihracatımı
zı, işte, düşürmüş görüyoruz. 1963 te % 38 iken 
ihracatımız % 33 e düşmüş, artmamış, ithalâtı
mız artmış, % 28,5 tan % 37 ye çıkmış. Bütün 
bunları düşündüğümüz zaman yararlarımızı bü
yük sanmak aldatıcıdır. Demin de belirttim; 
bir yaşama düzeyini, bir hayat seviyesini, stan
dardını gelir ve gereksinmeleri karşılaştırdığı
nız gün kaos büyür. Arkadaşlarım, Ortak Pa
zar tarifesinin ancak gelişmiş ülkeler uyabile
ceği, beyin ve emek gücü göçünü de artıraca
ğı düşünülmeden paldırküldür içine dalıyoruz. 
Böyle işler Demirel iktidarı için olağan sayıla
bilir, ama zararın neresinden dönülürse kârdır 
demekte gecikmıemeliyiz. Anlaşmada Anayasal 
kusurlar da vardır. Anayasanın 65 nci madde
sinde anlaşmalarla ilgili olarak bir yıllık müd
det vardır. Yürürlüğe girmeden önce geldi, 
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biz neredeyiz, bilmiyorum. Yasalarda değişiklik 
öngören, onaydan önce hiçbir işlem yapılamıya-
cak, şekilde olmalı idi. Onu da bilmem. 

Bütün bunları bir arada bırakıyorum, istim 
arkadan gelsin politikası güdülmektedir bu or
taklıkta, ve T. B. M. Meclisinin iradesini ön
ceden bağlama amacı güden bir taktik karşısın
dayız. Aslında arkadaşlarım, süprerıtemayonel 
bir örgüte girişimiz, Anayasadaki egemenlik il
kesini büyük ölçüde zedelemektedir. Bu Anaya
sa yürürlükte iken ulusal savunma ve dış poli
tika, ki ulusal egemenliğin başetkenlerinclendir, 
böyle bir örgüt tarafından ortak güdüme bağ
landığı takdirde Anayasa buna ne der? Boylele-
ri Anayasaya uyabilir mi acaba? Daha ilerisi, 
Hükümet programı ile bu uyuşmaz. Hükümet 
Programı ile bu protokol uymuyor birbirine. Bu 
eleştirildi uzun uzun. E... Biz Meclis olarak Hü
kümet programını kabul ettik. O ona uymuyor; 
bunu da kabul edeceğiz. 

Evvelâ Meclis olarak çelişkideyiz arkadaş
lar. Hükümet programı buna uymuyor, birçok 
yerleri ile. E... Onu kabul ettik, ona uymayanı 
da kabul ediyoruz. 

T. B. M. M., böyle bir seçimi yapma nokta
sındadır, biısce kabul edemez; ya Hükümet pro
gramına verdiği oyu geri alır, uymayan kısım
ları ile, veya bunu onaylıyam.az. Hukukla bağ
daşır bir tutuma yanaşmayan, yanaşmamayı 
esas alan bir iktidardan miras kalan bu durum
da köklü değişiklikler yapılmasa bile, hiç olmaz
sa - artık çare arıyoruz. - aşağıdaki işler yapıl
mış olsa idi, yine de birtakım sakıncalar önle
nebilirdi. Bunları da söylemek istiyoruz. Yani, 
illâ olmıyacak, nasılsa olmadı, bari olursa şun
lar da olsa idi, bu hap biraz daha az zehirli olur
du. 

Birincisi; tanmda bczuk düzeni düzelterek, 
kendimize yeter bir üretkenliğe ulaştıracak ted
birler alınsa idi. 

iki; spekülatif kazançlardan, montaj avan
taj lığından, işletmelere gümrük duvarlariyle 
yapma yaşam gücü sağlayan hastalıktan sana
yimiz kurtulsa; maliyeti düşürücü ve verimi ar
tırıcı kaynaklarımızı en geniş ölçüde üretime 
yönelten bir sanayileşme politikası uygulanma
ya başlansa idi; bunlar bitmezdi ama, buna baş
lasa idilî, bütçeden çok parayı tüketici alana, 
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üretim olmayan alanlara dağıtan bankacılığımız 
düzelse idi, krediler buraya çevrilse idi. 

Üç; Çok düşük ve kapasitelerin çok altın
da çalışan işletmeleri rasyonel bir düzenleme ile 
yakalandıkları süreğen müzmin hastalıktan te
davi yoluna girse idi. 10 yıla yaklaşıyor, Ko
misyon hfi.lt:, çalışıyor, bir iş yap am? yor, Kamu 
Ekonomik Kuruluşlarını Düzenleme Komisyo
nu. Büstü gayya kuyusuna, çıkamıyor. Bunu 
daha yapamadık. Devletler rsjiınler değiştiri
yor, kalkınma yapıyor, 1961 de hazırlıklar ya
pılmış, 1SS3 te yasası çıkmış, 8 yıl içinde ses 
çıkmıyor oradan. 

Doğal kaynaklarımızı dış sömürüden kur
tararak ulusal ekonominin gerçek ve amaçlarına 
göre işleten bir politika yürürlüğe girebilse idi. 

Para değerini koruyacak bir politika izliye-
bilse idik. 

Dış yardım gereksimesini azaltabil şeydik. 
Arttı. Açık da arttı, yardım ihtiyacı da arttı. 

Yabancı anamalın etkin kontrolü sağlansa 
idi, Etldn değil şimdi kontrolü. Başıboşluğa bü
tünlüğüyle açık, açılıyor. 

Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirecek ted
birler alınsa idi. Bugünkü kaygılarımız azalmış 
olurdu. Bunlar alınmadıkça bu kaygılar kat kat 
artıyor. Bunları söyleyişimizin nedeni, kaçtı ise 
fırsat, yine belki bir ölçüde alabiliriz. Yani, bu 
yara var, bu hastalığın içinde bunlar alınmalı 
hiçolmaaja. Alınmadı ise, bundan sonra alın
malı. Bu tedbirlerle Ortaklık içinde yaşam ve 
türlü etkenlere dayanma gücü sağlanmadığı gi
bi, tersine, geçen 6 yıl içinde bu konularda hiç
bir olumlu adım atılmamış, dış borçlar hızla ar
tarak borçla yaşayan bir Devlet haline gelmişiz. 
Sayın Başbakanın sözü. Montaj elliğimiz geliş
ti, işletmelerde verimsizlik arttı. Maliyeti yük
selten bir tutumla enflâsyon da hızlandı ve her 
alanda açıklar alabildiğine arttı ve böylece tüm 
bir ekonomi iflâs içinde iken, çok zengin sana
yi ülkeleriyle serbest bir yarışmaya atılmamız 
dehşet verici bir cürettir. Bu ortam içinde, bu 
kaos içinde bu zengin, güçlü ülkelerle bu ka
dar cesaretle ortaklığa atılışımız dehşet verici 
bir cürettir. Bu cüretin bedelini de buna gi
rişenler değil, Türk ulusu çekecek ve yapacağı 
yıkımları da suçlular değil, onların kötü mirası
nı üzerlerine alanlar düzeltecek. Bu kolay iş 
değildir. Katma Protokolün Ankara ve Eoma 
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Anlaşmalarının metinleri iyi incelenirse ve dün
ya gerçekleriyle Türkiye gerçekleri göz önünde 
bulundurulursa bu durumda Ortak Pazara gi
riş kadar tehlikeli bir olayla karşılaşmadığımın 
görülür. 

Başında da belirttik, bu ekonomik uyum ve 
bütünleşme olmasa idi. Anlaşmaya karşı değil
dik. Hele bu Protokol olmasa idi, oradaki hü
kümleri daha alallıca kullanabilir umudu ile bu 
anlaşmayı desteklerdik. Aslında imzalandığı 
zaman da destekledik. Bu kadar sakıncaların 
çıkacağım, bu kadar kötü bir protokol imzalana
cağını aklımıza, hayalimize getirememiştik. 

Kaygılarımızı giderecek ve söylediklerimizin 
yanlış, yada hatalı olduğunu belirtecek karşı 
görüşleri, aynı açıklıkla Hükümetten rica ediyo
rum. Bu kaygılarımızın neresi yanlıştır? Han
gisi olmıyacak? Hangi tedbirlerle bunlar ön
lenecek? Bunları işitirsek bir ölçüde rahatlarız. 
Şimdi göremiyoruz. Belirttiğimiz tablo içinde 
konuyu salt birkaç dış ticaret sorunu olarak 
ele almanın hataları meydandadır. Şu anda gö
rünen yönleri ile ve ilerde daha neler çıkacağı 
şimdiden kestirilmesi güç bir serüvenler diya
rında, ancak mucizeler yaratabilirsek, belki 
korktuklarımız başımıza gelmez. Bu serüvenler 
diyarında sanayimizi devlerle serbest dövüşme
ye bırakmaya ve hele «Yaşayabilmesi için güç
lensin, başının çaresine baksın, onu destekle ya
şatanlayız.» demeye hiçbir Türk'ün gönlü rası 
olamaz. «Bırakalım ölürse ölsün.» diyemeyiz. 
Böyle sözleri ancak bir yabancı, ya da durumu 
değerlendirme yeteneğinden yoksun saf insan
lar söyliyebilir. Bu türlü bir kıyasıya yarıştan 
kimin yenik çıkacağı şimdiden bellidir. Kim 
yenilecek bellidir. Esnek karşılık stratejisinde 
kimin kobay olacağı belli okluğu gibi. Bu çık
maza, alacağımız borç ve kredi rüşvetleriyle 
katlanmak ve onların gelecekte ileri sürecekleri 
isteklere de, «yardımı keserim ha,.» korkutma-
sıyla bize çok pahalıya malola gelen bir tutumu 
çok canlı bir belge halinde taahhüt ediyoruz. 
Yoksul köylünün tefeciye yakalanmasına benzer 
bir durum bu. Dediğini yapmazsan faizci para 
vermez. Alırsın borcun altında ezilirsin. Tür
kiye bu çıkmaza girmiştir. Bu çıkmazı derin-
leştiriyoruz. Patronuna bu derecede bağlı olan 
bir işçi durumuna düşmeye gönlümüz razı de
ğildir. Bu belgenin kabulü ile ilerde neler ola
cağını iyi düşünmeliyiz arkadaşlarım. Parti içi 
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politika, iç politika işi yapmıyalım. ilerisi için 
iyi düşünelim. Neler getirecek bu? Bu yolla 
ülkemizi yalnız sömürüye açmış olmuyoruz. Bu 
sözlerin üzerinde önemle durmak isteriz. Yal
nız sömürüye açmış olmuyoruz. Gelecek sömü
rülere de süreli garantiler veriyoruz. «Ebedi
yen sömürün, bu kapıyı sise açıyoruz.» anlamı
na gelir, bunları böyle geliştirirseniz. 

Arkadaşlarım; bu durumda tek umudumuz, 
devraldığı bu kötü mirası akılcı, gerçeklere 
uya,n ve anlaşmamın da vereceği olanaklardan 
yararlanarak ve ele geçen her fırsatı düzeltici 
yönde kullanacak kadroların iş basında buluna
bilmesidir, gelebilmeğidir böyle kadroların. Ör
neğin, bugün başında Sayın Earaosmanoğlu'nun 
bulunduğu bir kadronun memleketçi heyecan
ları yanında, bütün yetenekleri durumun dehşe
tini azaltabilir. O ekonomik güdüm yapıyor, 
ama birçok değeri] uzmanların, - Plânlamada, 
sağda - solda - bu sakıncaları giderecek heye
canlı yurtsever çalışma yaptığını biliyoruz. Bü
tün umudumuz bunlar, ama bunlar da gideremez
ler hepsini elbette. Stratejisi yanlış. Makro 
ekonomi yönü çok kötü. Ama bu vicdanlı, dü
rüst yurt çocukları tehlikeleri azaltır umudun
dayım. Fakat, böyle kadroların süreli olarak 
ekonomik işlerimizi yürteceği, ya da gelecek ik
tidarların böyle kadroları iş başına getireceği 
çok kuşkuludur. Bunda garanti yoktur. Nite
kim bu kadronun gerçekleri yansıtan, işlenmiş 
cinayetleri Devlet adamlığı ciddiliği içinde dile 
getirmesi, bütün çıkar çevrelerinin ve suçluların 
galeyanına hedef oldu doğru söyledi diye. «Ni
ye doğru soluyorsun, Bakan dediğin, Başbakan 
Yardımcı dediğin yalan söyler.» der gibi, efen
dim nasıl Maliye Bakanı bu gerçekleri söyler, 
sarsılıyor ekonomi, diyorlar. E., yalan mı söy
lesin adam. Nasıl Karaosmanoğlu bu tabloyu 
çizer? Ne dersin? Tablo o. inkâr mı etsin? işte 
böyle bir ortamda, böyle kadroların cesaretle 
işbaşına gelmesi de kolay değildir. 

Arkadaşlarım, suç üstü yakalanmış olma
nın telâşı ile saldırı yöneltildi bunlara. Bu du
rumda gelecekte iyi kadroların işbaşına gelece
ği güveni garanti değildir. Ya Allah korusun. 
bir gün ülkemizde yine bir Demirel iktidarı ge
lirse, bu anlaşma da yürürlükte ise, o zaman 
düşünün. Ben kimi insanlar kadar iyimser de
ğilim. Türkiye'de köklü değişiklikler yapılma* 
dıkça böyle iktidarlar gelebilir ve böyle kad-
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rolar uzaklaşır. O zaman yürürlükte bu anlaş
ma var, iktidarda o. Değil bankalarımız, arsa
larımız içerde, bütün dünyanın yağmasına açıl
mış olur. Ben iyimser değilim, biz iyimser deği
liz bunda. Böyle kadrolar gelebilir Türkiye'de. 
Biz en kötü olasallığı düşünerek bunları söy
lüyoruz. Biz en kötü durumları hesaplamak 
istiyoruz. Demirel dönemindeki Devlet Plân
lama bile belirttiğimiz sakıncaları görmüş ve 
Hükümeti uyarmış. Ne derse desin, bu, yurtse
ver bir uyarıştı, saygı ile anıyoruz. Devlet 
Plânlamanın «takunyalı» denen çağında dahi 
görebildiği gerçekleri onun devrimci çağının 
beyni olanlann ekonomik politikayı yürütmede 
bulunduğu dönemde bu gerçekleri daha iyi gö
receğini ve Hükümeti de uyaracağını tek tesel
li olarak söylüyoruz. Hükümetin iyi niyetinden 
asla şüphemiz yok. Devlet Plânlamayı dikkatli 
bir şekilde bu noktada çalıştırmak önemli olur. 
En kötü bir anlaşma bile iyi kadroların elinde 
az sakıncalı bir uygulama sonu iyi sonuçlar 
verebilir. 

Sayın Erim Hükümeti ve Sayın Dışişleri 
Bakanımızdan bu anlaşmaya gönüllü bir sahip 
değil, kötü bir miras gözü ile bakıp yaratacağı 
tehlikeleri önlemeye çalışmalarını rica ediyo
ruz. Aslında Hükümetimiz bu anlaşmayı red
dederek karşımıza çıksaydı çok daha memnun 
olurduk. Bu protokolü reddederek, bu mirası 
kabul etmiyorum ben, diyerek çıksaydı ve Tür
kiye'nin kaderi için dünya gerçeklerine daha 
uygun bir çözüm için, yeni bir protokol görüş
melerine gidiyoruz, deseydi çok alkışlardık. 
Ama, iyi niyeti ile bu kötü mirası iyi kullan
ma çabası göstereceği umudundayız. 

Bu katma protokolün reddedilmesini istiyo
ruz. Reddedilmezse hepimizin tutumu da en 
azından bu önerdiğim biçimde olmalıdır. Dile
riz ki, bu girdiğimiz zehirli gaz odasında dok
torlarımız iyi çalışsın, hava delikleri sonuna ka
dar tıkanmasın, açılma olanakları kullanılsın. 

Saygılar sunarım. (Millî Birlik Grupu sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sa
yılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 2 nci 
açık oylamasına (133) sayın üye iştirak etmiş, 

\ (125) kabul, (6) ret, (2) çekinser oy kullanıl
mıştır. 

Bu suretle kanun tasarısı Millet Meclisinden 
geldiği şekliyle Cumhuriyet Senatosunca da ka
bul edilmiştir. 

Şimdi grupları adına Sayın Fikret Gündo-
ğan 2 nci defa söz istediler. Buyurunuz efen
dim. 

G. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; sözlerimizin doğruluğu ve ağır
lığı altında ezilip, ağırlıksızlık durumuna düş
müş ve tasdik için huzurunuza getirilmiş bulu
nan Katma Protokolün mâna ve mahiyetini hâ
lâ müdrik olmıyan bir eski bakanın sözlerimizi 
hafiflikle suçlıyarak buradan firar etmesinin 
tarihî anlamına dikkatinizi çeker, 12 Mart Muh
tırasının niçin verildiğini bir kere daha bu ha
reket ile daha iyi idrak etme fırsatını bize ver
diği için, o kişiye âdeta, teşekkür borçluyuz. 

Neler söylüyor, efendim, bakınız. Katma 
Protokolü beğenmediğinizi söylüyorsunuz. De
diğiniz gibi olsa o protokol, diyor, ama burada 
o protokolün öyle olup olmadığına dair tek ke
lime söyleme iktidarında bulunmadığı için, tek 
kelime söylemekten âciz olduğu için, çıkıp gi
diyor ve bütün kabahati Osmanlı devrinden de 
daha başka dönemlerdeki insanların zihniyeti 
ile, bugünkü Hükümete yükleme cambazlığı 
içinde, âdeta kendini kurtarmaya çalışıyor. 
Lord Palmerston'un 1838 de Büyük Reşit Paşa 
ile ingiliz - Osmanlı Ticaret Anlaşmasını imza
ladığı zaman ne kazandığını Fransız sefirine 
yazıyordu, Urkarta. Teker teker, böyle; kelime 
kelime; madde madde, hangi olduyu, hangi im
kânı, olasılığı kazandığını Palmerelton'un bile
rek yazıyordu. Ama 1970 Türkiye'sinde Dışişleri 
Bakanı imzalanan Katma Protokolün tek mad
desine dahi âşinâ değil. 1838 - 1971. Bu böyle. 
Neden mi böyle? işte, Lord Palmerston'la ken
disi arasında mukayese yapmama sebep teşkil 
eden yazı. Bu anlaşma Türkiye'nin bir asrı bir 
asır zamandır izlediği politikayı olgulu bir şe
kilde gerçekleştiren bir belge niteliğini taşı
maktadır. Bu sözler, İstanbul Sanayi Odası Der
gisinin Ortak Pazar özel sayısı 15 Aralık 1969 
da yayımlanmıştır ve devrin Dışişleri Bakanına 
aittir. 

Gördünüz mü, bir asırdan beri sürdüregel-
diğimiz çabaları en sonunda nasıl Ortak Pa-
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zar'm bu geçiş dönemini düzenliyen Katma 
Protokol ile tamamlamışız? 

Efendiler, Allab aşkına dikkat ediniz lüt
fen, 1838 de imzaladığımız ingiliz Ticaret Ant
laşması ve ondan sonra açılan kapıdan giren 
diğer ülkeler antlaşmalarından dolayı Türki
ye'nin sanayileşmesinin nasıl geri kaldığını ta
rih yazıyor, bize. Biz şimdi bu eski Dışişleri 
Bakanının yazısına bakarak bir asırdan beri 
sürdüregeldiğimiz ve 1838 Ticaret Antlaşması 
yüzünden içine düştüğümüz bu durumu, bu 
Katma Protokol ile aynı hale getirdik. Yani, bu 
söylenecek sözlerin en tehlikelisi. Biz, 1922 de 
kazandığımız zafer ile, 1838 lerden önce baş
lamış, o zamanlarda katmerli süre devam etmiş 
ve sonra bütün bir Türkiye'nin son Kurtuluş 
Mücadelesinde, dünya kurtuluş mücadelelerine 
örnek olan mücadelesinde attığımız o tür avru-
palılaşmayı, o denli bağımlılığa düşen, Türk 
ülkesini kalkınmadan alıkoyan, serbest güm
rük, serbest pazar anlayışı içinde bir Avrupa 
ile bütünleşme kararında değiliz. Buna biz mâ
ni olduk; 1923 te imzaladığımız Lozan Ahidna-
mesi ile buna mâni olduk. Biz, Türkiye'de, Tür
kiye kalkınmasını kösteklemiyen, aksine, hız
landıran bir bütünleşmeyi ancak kabul ederiz 
ve batılılaşmayı da böyle anlarız. Yoksa, biraz 
evvel okuduğum makalede yazıldığı gibi, bir 
asırdan beri sürdüregeldiğimiz, ama insana is
ter istemez tedaî ettirdiği gibi, 1838 Anlaşması 
biçiminde anlaşmalarla değil; Ankara Ant
laşmasında böyle yapmaya neden yüzlerce hü
küm vardır? En iyisini 2 nci maddede yazar. 
Türkiye'nin hızlandırılmış kalkınmasını sağlı-
yacaksmız. Bunu yaparken karşılıklı ve dengeli 
tavizler ilkesine riayet edeceksiniz. Aksi tak
dirde, diyor, Antlaşma, yapacağınız her türlü 
protokol benim mergubum değildir. 

Arkadaşlarım, bunu böyle kaydedeyim. Dik
katinizi çekerim, Türkiye'de bir dönem yaşan
mıştır, parti saikiyle söylemiyorum, o dönem, 
işte, böyle bir Protokol imzasına getirmiştir, bi
zi. Kim bilir bundan sonra daha neler görece
ğiz? Bir de diyorlar İd; Antlaşmanın yürürlü
ğe girmesini istemiyorsanız, bu gelen Hükümet
te üyeleriniz vardır, onlar bu Antlaşmayı geri 
alsınlar. 

önce buna imkân bırakmış mısın, onu anlı-
yalım. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Giüıdoğan, 
Komisyonda 3 üyeniz vardı, bir tek kelime lüt
fetmediniz orada; fikirlerinizi söylemediniz. 

FİKRET GÜIfDOĞAN (Devamla) — Müm
kündür efendim, parti ile komisyon aynı şeyler 
değil. Müsaade eder misiniz? 

Komisyonlar, Heyeti Umumiyeye niyabeten 
çalışırlar, parti yönetmeliği orada savunulmaz. 
Parti yönetmeliği, parti adına konuşanlar tara
fından kürsülerde savunulur. Komisyonlar, he
pimizin naibidir. Böyle şeyleri bırakınız, rica 
ederim. Komisyonlara particilik girmez. Paça 
ederim. 

Diyorlar ki, Katma Protokolü yürürlüğe 
koymıyabilirdi, Hükümet; yahut, geri alırdı, di
yor. 

Bırakmış mısınız? Bırakmış mısınız? Daha 
bırakalım, Sayın Yıldız'm dediği gibi, yaptığı
ma acelelikleri, daha Temmuz 1970 lerde... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Konuş
mamda sana cevap vereceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Dur 
yavrucuğum, dur yavrucuğum, bir de seninle 
uğrajmıyayım... 

BAŞKAN — Siz de söz sırasında kayıtlısı
nız. Bırakmış da rahat rahat konuşsun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Daha 
1970 lerde, hattâ daha evvel Katma Protokol 
müzakereleri başladığı anda, Katma Frotokolün 
ticari hükümlerinin derhal yürürlüğe girmesi 
için talepte bulunmuşsun, kabul etmemişler. İs
rar etmişsin. Nihayet Konsey, öncelikle, yani 
Katma Protokolün onayından önce ticari hü
kümlerin işlemesini kabul etmiş. Meclisteki ko
nuşmasını dinledim Sayın Bakanın, yahut ak
lımda kaldı. Sayın Olcay, bu Katma Protokolün, 
geçiş dönemini düzenliyen Katma Protokolün 
hazırlık döneminden istifadesi mümkün olan 
daha 3 - 4 yılı kullanmadan, erken imzalanma
sının mahzurlarını şöyle gidereceğiz, diyor. Bu 
Katma Protokolün hükümleri, olsa olsa diyor, 
1973 Ocağında vesaire, uygulanabilir. 

Tabiî biliyorlardı, belki söylemek istemedi
ler. Halbuki bu Katma Protokolün ticari hü
kümlerini onaydan önce yürütmek için eski 
Hükümet talepte bulunmuş, birçok müzakereler
den sonra; öyle diyelim, tabir caiz ise, ticari hü
kümlerinin yürürlüğe girmesi kabul edilmiş. Sa-

I nıyorum yine, aldığım malûmat yanlış değilse, 
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bu Eylülde yürürlüğe girecek, öyle bilmeniz j 
lâzım ki, öyle bilmek lâzım İd, bir kere bunu 
bırakmamışsın. 

Ha, buna rağmen gelen Hükümet bunu geri 
alabilir miydi? Doğrusunu söylemek lâzımgelir-
se, bu görev bize mevdu değil. Ben eyle ko
lay ve ucuz bir kurtuluş yolu da aramıyorum. 
içinde 3 tane Bakanım olan bir Kabinede,, genel 
politika sahası içerisinde, ezellikle bir dış ant
laşmayı geri almak, gerivermek bakımından ne 
dereceye kadar müessir olurum, 3 Bakan ne ka
dar ağırlığını koyarlar, onu bilemem. Gelen Hü
kümetin de politikasını saptamaya biz yetkili 
değiliz. Besbelli M, bu Hükümet 12 Mart Muh
tırası üzerine gelmiş bir Hükümettir. Her han
gi bir siyasal tabanı yoktur, siyasal mesuliyeti 
vardır, ama dayandığı bir parti grupu filân yok
tur. 

Bütün bunlara rağmen bir an için bu Hükü
met bunu neden geri aldı, neden geri almadı? 
Kendisinin cevap verme hakkı, tercih sebebini 
ifade etme hakkı baki kalmak üzere kürsüden 
ben söyliyeyim. 

Efendim... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, saat 19,09... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi 

bitireyim. 

BAŞKAN — Hemen hitirecekseriiz 1 - 2 da
kika müsamahamız oSur, değilse oylıyalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki, 
hemen bitireyim, sizi üzmiyeyim. 

Kendi haklan baki kalmak üzere söylüye
yim; Katma Protokolü bir daha inceleyin. Söy
lemek iktidarında değilim, nasıl yaparlar, na
sıl düşünürler, bilmiyorum. Bu mahzurlardan 
dolayı geri aldığım farz edin, Hükümetin do
ğacak sonuçlar; doğacak sonuçlar, yine farz 
edelim ki, şöyle şöyle olacak bir. Fakat, böyle 
yapmayıp da Meclislerin tasdikine sunulmuş 
olan geçiş dönemi protokolünü Meclisler onay
lamadığı takdirde doğacak olan sonuçlar aynı 
olsa dahi, bir beynelmilel andiaşmanın kendi
sinden evvelki Hükümet tarafından imzalanmış 
olmasını mucip sebeholarak göstererek, geri çe
ken Hükümetin geri çekmesinin ağırlığı, beynel
milel sahadaki anlamı, tesir derecesi ile, Parlâ-
anenıto kanatlarının bu andlaşmayı ariz amik 
tetkik ettikten sonra reddi cihetine gitmesin
den sonra Hükümetin ve ülkenin, diğer ülke

lerle, andlaşmayı yaptığı ülkelerle durumunun 
elbette ki eşit olmıyacağmı sanıyorum ve yine 
sanıyorum ki, kendilerine vekâleten konuşma 
yetkisini haiz değilim. Yine sanıyorum ki. böy
le bir durumun âni olarak Yunsais'fcan'ın başı
na gelen olayları getirebileceği ve .yine sanı
yorum ki, Dışişleri Bakam veya genellikle bu 
Hükümet, birtakım yeni imkânlara sahiibouarak 
bu Geçiş Dönemi Protokolünü biraz evvel arz 
etiğimis bütün mahsurlarım da elmasa, bir kıs
mını bertaraf edebilecek birtakım politikalara 
sahibolaJbilir. Bilemem. Ama en azından ciddî 
olarak Hükümet programları ile dahi çelişti
ğini ifade ettiğimiz bu Katma Protokolün, Mec
lislerden geçmemesini arzu etliklerini sanıyo
rum ve bunu daha olumlu bir politik ve siya
sal davranış giibi telâkki ettiklerini umuyorum. 

Tekrar ediyorum, kendi bilgilerini, kendi 
(davranışlarını benim ifadeye ne mecalim var, 
ne vekâlettim var. Ama her halde bir daha im
zalanmadan evvel, onaylanmadan evvel, imza-
îanma sıralarında, müzakereleri sırasında geçiş 
döneminin düzenlenmesi anlamına gelen proto
kolün nasıl olsa imzalanacağı ve onaylanacağı 
var sayılarak gegeıı Hükümet tarafından işlen
meye, yürümeye konulduğunu düşünürsek, el
bette ki o zaman bu Hükümetin hangi tercih 
içinde bulunduğunu anlamak bir sürü dış iliş-
kileıiimize tesiri bakımından kolay oîJur. 

Tekrar ediyorum bu hususu, ciddî olarak 
cevaplandırsınlar Hükümet olarak. Ne gereği 
var Cumhuriyet Halk Partisinin başkasının gö
revim yerine getirmeye. Ama şurası bir gerçek 
ki, hiç değilse Hükümetten Katma Protokolda 
düzenlenen maddelerle Türkiye'nin altına gir
diği yükümlülüklerden sosyal, ekonomik, po
litik ve siyasal alanlarda ne oranlarda zararsız 
kurtulabileceğini - aflarma mağruren söylüyo
rum, biraz evvel burada konuşan ve çok devri 
geçmiş dönemlerde başvurulan taktiklere baş
vurulmadan, bir anda stadyum kalabalığının 
alkışını toplıyacak geçici birtakım sert veya 
mantık oyunları ile değil, hakikaten her mad
dede mâruz kalacağımız müşkülâtın hangi araç
larla yenileceğini, bertaraf edileceğini ve bu 
itibarla bizim korkularımızın tahakkuk etmi-
yeeeğiüii, cidden kendisine yakışan, Hüküme
tin kendi tutum, davranış ve geliş sebeplerin© 
yakışan ağırlık içinde ifade etenelerini bir 
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Parlâmsnto üyesi ^arak isterim. Çok istirham 
«deo.'iım. O zaman, yanıldığımızı, ya da hiç de
ğilse aibartılmış korkulara kapadığımızı öğ
renmek gibi bir ferahlamaya, hafiflemeye ken
dimizi haklı olarak mâruz bırakmış oluruz. 
Yoksa, yoksa bu kiklsüdsn geçiş dönemini dü-
zenliyen Katma Protokolün siyasal entregras 
yon başlangıcı olduğu camiaya mer^ubiyemi-
zin icabı bulunduğu ve Türk sanayisinin evvel-
aEah tdcaretinjln; maşallah, bu işlerin üstesin
den gelecek güçte olduğu, esasen Türklerin 
fbaşaramadığı hangi iş var ki bunun üstesin
den gdiarmyecelder, elbette ki muvaffak ola
cağız. Şunun sayesinde bunun sayesinde de
ğil, Avrupa parlâmentoilarmda olduğunu sas-
'dığınuz bâzı kitaplarda okuduğumuz gi&i to-
ker teker en bilimsel, gerçekçi, pratik,, inan
dırıcı, kanıtlı bildirimlerle ancak "bu müza
kerenin olumlu yola girmesi mümkündür. Aksi 
takdirde hiçbir çıkar düşünmeksizin veya her 
hangi bir yandaşlık hissine kapılmaksısm 
Hükümetin de karşısına rahatla çıkmayı bi
liriz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Efendim, beş dakika da maıai 
müddetini taşınış oluyoruz. Şu dakikada tasarı 
üzerinde Sayın Safa Yaiçuk, Sayın Fikret GKin-
doğan ve Sayın Ahmet Yıldız, grupları adına 
konuşmuş oldular. 

Sayın Fikret Gründoğan, ikinci defa görüşmüş 
oldukr. Başkaca grupları adına süs talebeden 
sayın üye olmadığı takdirde yarım kişisel gö-
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rüşmelere başlamış olacağız. Söz sırasında bulu
nan arkadaşları dağılmadan evvel arz ediyo
rum : 

Sırrı Âtalay, Hüsnü Bikeçligü, Feridun Ce-
ımal EıMn, Rıfat Özfcürkçine ve Ömer Ucuzal ka
yıt sırasındadırlar. 

M. FAÎK ATA YURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz usul hakkında mâruzat-
t?ı bulunacağım. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş

kan, Sayın Fikret Gündoğan tarafından burada 
sarf edilen sözler içerisinde bir «firar» kelimesi 
kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Simidi efendim, zaptı sabık hak
kında söz istemek var. 

M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Hayır, Mü
saade ederseniz, yani bu yakışıksız olan kelime
min zabıttan çıkarılması lâzım. 

(BAŞKAN — Zabıtlardan bir şey çıkartmaya 
yetkimiz yok. Ama bu... 

M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Cumhuriyet 
Ssnaitoısuıiiun dikkat nazarlarına sunuyorum. 

YİĞÎT KÖKER (Ankara) — Atatürk'ün ya
sak ettiği tâbirlerü kullanıyor. Efendiler diye 
Atatürk'ü taklidediyor yahut da ona benzemeye 
çalışıyor, ama ona benziyemez. 

BAŞKAM — Umuyorum ki bu yerinizden 
söylediğiniz sözler de zabıtlara geçmiştir. 

Birleşimi 21 Temmuz 1971 Çarşamba günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saatli : 19,10 

..<... 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B. — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan'ın, Kayseri istasyon binasına dair, 
yazılı soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Halûk 
N. Arık'ın cevabı (7/805) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11484-7/805 

23 . 6 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Dr. Sami Turan 
Kayseri Senatörü 

1926 yılındaki ihtiyaçlara göre inşa edilen 
Kayseri istasyon binasının bugünkü ihtiyaçla
rı (kesif yolcu ve yük taşıyan kavşak noktası 
bulunması da göz önüne alınarak) karşılıya-
mamaktadır. 

1. Mevcut binanın ek binalarla tevsiinin 
düşünülüp düşünülmediği? 

2. Düşünülüyorsa inşaata başlama tarihi 
testoit edilmiş midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Karayolları Ulaştırma 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112-1/1679-9250 

16 . 7 . 1971 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Kay
seri Üyesi Sami Turan'ın soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlgi : 25 . 6 . 1971 tarih Kanunlar Müdür
lüğü 11484-11855-7/805 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın 
Sami Turan'ın Kayseri istasyon binasının tev
siine mütedair yazılı soru önergesi üzerine du
rum tetkik olunmuş ve bahis konusu binanın 
yolcu ve yük taşımaları bakımından bugünkü 
ihtiyacı karşıladığı, bu konuda yapılacak yeni 
bir yatırımın rantbal olmayacağı neticesine va
rılmıştır. 

Arz ederim. 
Halûk N. Arık 

Ulaştırma Bakanı 
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29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısma verilen oyların sonucu 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
S^zai O'Kan 
Fahri özdilek 

"Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salâh Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pınlltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

(Tasarının kanunlaşması ka'bul olundu.) 
Üye sayısı : 183 

: 133 
: 125 
: 6 
: 2 
: 48 
: 2 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıealı 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin YıJımaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatuııoğlu 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Günldpğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersaın 
Ruhi Tumakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

Halduın Menteşeoğlu 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 
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EÎZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

AYDIN 
Halil Goral 

İSTANBUL 
Ekrem (kden 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

[Reddedenler] 

TRABZON 
Alı Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinserler] 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zereıu (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALLKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

[Oya katilmtyanlar] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsanı Topaloğlu (B.) 

Necip Seyhan 
İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Cemal YuLdırım (1.) 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
( t Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
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ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
ÂdU Ünlü 

Yekûn 

» • « ».<.. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

90 NCI BİELEŞİM 

20 . 7 . 1971 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye lahnmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/437 ; 
C. Senatosu 1/1225) (S. Sayısı : 1616) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 7 . 1971) 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
E-ifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Mıaliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. -— Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrı m'm, Kars âli köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Ham di Özerim, Son Havadis Gazetesinin 
7 . 5 . 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

5. •— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlıı'nun Tütün ve Tütün Tekeli 

Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgenfaı, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'mın, bir Fransız gazetesinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Raf at Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Etibaııkm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından söz-
:Ü sorusu (6/567) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 



2. — Cumğhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup oLmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ileilgilidir) 

5. -— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 2 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek aımacmı güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 
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j 8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırlıması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. -—• Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cuımhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1026) (S. Sayısı : 1584) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1971 taylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/41) 
(S. Sayısı : 1615) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan Katma Protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve 
Son Senedin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/406; C. Senatosu : 1/1246) 
(S. Sayısı : 1619) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 ,1971) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 619 

«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık 
yaratan Anlaşma» ya ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi 
uyarınca 23 Kassm 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanmış olan 
Katma Protokol ve ekleri ile Malî Protokol, Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve 
Son Senet'in onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler» Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân Komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 1 
Senatosu. : 1 

(Not ; Millet Meclisi S. Sayısı : 331) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2740 

1971 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 7 . 1971 tarihli 125 noi Birleşiminde öncelik vs ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ibir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma» ya ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 23 Kasım 1970 tarihin
de Brüksel'de imzalanmış olan Katma Protokol ve ekleri ile Malî Protokol, Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve Son Senet'dn onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta şansı, dosyası ile birlikte sunulmuştur, 

'Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasan 21 . 12 - 1970 tarihind\e, Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Ge
nel kurulun 25, 6, 1, 2, 5 . 7 . 1971 tarihli 120, 123, 124 ve 125 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 331) 
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G-eçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 8 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/1246 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 7 . 1971 tarihli 125 nci Biri esâminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek: açık oy ile kabul edilen, «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık 
yaratan Anlaşma» ya ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarıncaj 23 Kasım 197Ö ta
rihimde Brüksel'de imzalanmış olan Katma Protokol ve ekleri ile Malî Protokol, Avrupa Kö
mür ve Oelik Topluluğu yetki allanma giren maddelerle riCgili Anlaşma ve Son Senet'in 
onaylammasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Genel Kurulun 6 . 7 . 1971 tarihli 
84 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda, Dışişleri Bakanı Osman 
Olcay ve yetkili uzmanlar ile, Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları temsilcileri de 
hazır bulunidııklan halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Giriş; 
İkinci Dünya Savaşından sonra, devletlerin, politik veya ekonomik amaçlarla, birbirle

riyle yakınlaşmak ve birtakım uluslararası gruplaşma ve Jkunıluşlaıl meydana getirmek için 
büyük cabalar sarfettiği bilinmektedir. Önceleri, yeni bir savaş tehlikesini önlemek üzere 
yapılan anılaşmalar, zamanla ekonomik birleşmelere dönüşmüş; dünya ekonomisi şartlarında 
meydana gelem önemli değişmeler, uluslararası ndaki ilişkileri artırmış, gelişmekte olan tek
noloji ve üretim savaşı içinde yaşıyabilmek için bir araya gelmek, işbirliği yapmak zaru
reti belirmiştir. 

Ulusların yakınlaşması ve gruplaşması akımı, içinde bulunduğumuz yüzyılda iki Dünya 
Savaşma sahne olan Avrupa ülkelerini de büyük ölçüde etkilemiş ve bu ülkeler, her türlü 
çare ve imkânlardan yararlanmak suretiyle Avrupa'nın ekonomik ve politik birliğini gerçek
leştirmek yolunda önemli gayretler sarf etmişlerdir. Özellikle ekonomik alandaki birleşime ha
reketleri, çeşitli teşebbüsler, denemeler ve uzun yıllardan sonra Olumlu bir sonuca ulaşmış 
ve 1951 yılında kömür ve çeliğe dayanan ağır endüstri için bir Ortak Pazar kuran OECA (Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu) Anlaşmasını imzalıyan altı Avrupa ülkesi, bu kuruluşun çalışmala
rından elde edilen başarılı neticeleri de dikkate alarak; o zamana kadar denenmiş, daha derin 
ve geniş kapsamlı topyekûn bir yaklaşımı gerçekleştirecek adımı atmışlardır. Çok çeşitli ve karma
şık problemlerde görüş birliği sağlanmasından sonra, 25 Mart 1957 tarihinde Roma'da, Almanya, 
Fransa, İtalya, Belçika, Holânda ve Lüksemburg arasında Avrupa Ekonomik Topluluğunu yara
tan Andlaşnıa imza edilmiştir. 

I I - Avrupa Ekonomik Topluluğu : 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) nun amaçları, Avrupa ulusları arasında gittikçe daha 

sıkı bir birliğin kurulması; Avrupa'yı bölen siyasi engellerin elbirliği ile ortadan kaldırılması su
retiyle ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmesinin sağlanması; gayretlerin, esas amacı teşkil eden 
milletlerin çalışma ve hayat şartlarının devamlı şekilde iyileştirilmesine yöneltilmesi; devamlı ve 
muntazam bir gelişme ile, dengeli bir ticareti ve âdil rekabeti temin etmek için mevcut ekonomik 
engellerin birlikte kaldırılması ve daha geniş bir pazar kurulabilmesi; çeşitli bölgeler arasındaki 
farklılığı ve bunların daha az gelişmiş durumda olanlarının gelişmesindeki gecikmeyi azaltmak 
suretiyle, ekonomilerdeki birliğin kuvvetlendirilmesi ve ahenkli gelişmenin temini, şeklinde ifade 
edilebilir. 
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Bu amaçlardan hareket ederek AET'yi kurmaya karar veren altı ülke, memleketlerin refahla

rını Birleşmiş Milletler Anayasası prensiplerine göre artırmayı temin gayesiyle, aynı ideali pay- . 
laşan diğer Avrupa ülkelerini de bu topluluğa katılmaya çağırmışlardır. 

1. — Roma Andlaşmasının genel esasları : 
AET'yi kuran Roma Andlaşmasının esas hedefi, altı üye ülke -arasında gerçek bir ekonomik 

birlik vücuda getirmektir. Andlaşma sadece ihracat ve ithalâtın kolaylaştırılmasına yönelen basit 
bir ticaret anlaşması değildir. Andlaşmanm özelliği, tesis edilen Ortak Pazar'ın ahenkli bir şe
kilde işlemesinin, ekonomik ve sosyal alanlarla ileri bir yakınlaşma sayesinde çeşitli millî ekono
milerde sağlanacak gerçek bir kaynaşmaya bağlanmış olmasıdır. 

Bununla beraber, mal alışverişlerinde konulmuş olan kontenjanlar ve gümrük vergilerinin 
kaldırılması, Andlaşmanm ilk hedefini teşkil etmektedir. Bir Ortak Pazar kurulmasına esas olan 
bu serbestleştirme faaliyetine paralel olarak, diğer alanlarda alınacak tedbirlerin gerçekleştiril
mesi de programlandırılmıştır. Roma Andlaşması 12 yıllık bir geçiş dönemi öngörmektedir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Roma Andlaşmasının genel esasları şöyle özetlenebilir : 

a) Mal alışverişlerinin serbestleştirilmesi (gümrük birliği) : Roma Andlaşması, üye devletler 
arasındaki mal alışverişlerinin tamamını kapsamakta ve bir yandan ithalât ve ihracata uygulanan 
Gümrük vergileri ve eş etkili her türlü resimlerin kaldırılmasını, diğer yandan da üçüncü ülke
lere karşı ortak bir Gümrük Tarifesinin kabulünü öngörmektedir. Andlaşma, Gümrük vergilerinin 
yanısıra, üye devletler arasındaki ithalât ve ihracata uygulanan her türlü miktar tahditlerinin ele 
kaldırılmasına ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir. Roma Andlaşması, bütün bu hususların ger
çekleştirilmesi için 12 yıllık bir geçiş dönemi ve bu süre içinde yapılacak işlemlerin sıra, süre ve 
usullerini tesbit etmiştir. Andlaşma 1958 yılı başında yürürlüğe girdiği cihetle, bu süre halen so
na ermiş bulunmaktadır. 

b) Tarım ürünlerine uygulanan özel rejim : Roma Andlaşmasının tarım için öngördüğü özel 
rejim, devletler arasında ortak bir tarım politikası tesis edilmesidir ve bu bakımdan gümrük bir
liğinden de öteye gitmektedir. Bu rejim, topluluğa dâhil ülkelere, belirli hedefler tesbiti ve bun
lara erişmek için çare ve araçların birleştirilmesi vecibesini yüklemektedir. Bundan çıkan anlam 
ise, topluluğun, ortak çıkar amaciyle tarım pazarlan ile ilgili soramluluğu üye devletlere 
bırakmayıp, kendi üzerine almasıdır. Bu sebeple tarım, Roma Andlaşmasının kapsamına giren 
alanların bütünü içinde en fazla milletlerüstü bir karar ve eylem gerektiren alan hüviyetine bü
rünmektedir. 

Roma Andlaşmasının tarım alanında öngördüğü ortak tarım politikasının hedefleri, özetle, ta
rımda teknik ilerlemeyi geliştirerek verimliliği artırmak, tarımla uğraşan nüfusa âdil bir hayat 
seviyesi sağlamak, piyasaları istikrara kavuşturmak, tarım, ürünlerini tedarik emniyetini sağlamak, 
tarım ürünlerinin tüketiciye intikalinde mâkul bir fiyat seviyesi temin etmektir. 

e) Elemeğinin serbest dolaşımı ve sosyal politika : Roma Andlaşması, sosyal alanda da önem
li hükümler ihtiva etmektedir. AET'nin sosyal yapısı, iki ana amacın gerçekleşmesine yönelmiştir : 
İstihdamın artırılması ve fertlerin hayat şartlarının yükseltilmesi, çalışma şartlarının iyileştiril
mesi. Andlaşma, bu amaçlara erişmek için, başlıca şu çare ve araçları öngörmektedir : 

— Kişilerin, özellikle işçilerin serbest dolaşımının sağlanması, 
— Meslekî eğitim için ortak bir politika kabulü, 
— Bir Avrupa sosyal fonu kurulması. 
Roma Andlaşması, geçiş dönemi esnasında, AET üyesi ülkeler arasında millî sorunlara daya

nan istihdam, ücret ve diğer çalışma şartları ile ilgili farklılıkların tamamen ortadan kaldırılma
sını, Topluluğun her hangi bir ülkesinde oturan bir ferdin başka bir üye ülkede münhal bulunan 
işe talip olmada ve onu kabul etmekte tamamen serbest olmasını ve iş aldığı ülkeye gelerek ika
met edebilmesini ve çalışabilmesini; bir üye ülkede çalışmakta olan diğer üye devlet uyruklu işçi
lerin, işçi temsilci teşekküllerine katılmaya ve mahallî işçilerle birlikte, işverenlerle bütün sos-
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yal ve ekonomik meseleleri müzakere etmeye hakkazanmalarını; aileleriyle birlikte gelen işçilerin 
hiçbir formaliteye lüzum kalmadan çalıştıkları ülkeye yerleşebilmelerini; mahallî işçilere, işverme 
bakımından her hangi bir öncelik tanınmasın], öngörmektedir. 

AET'nin sosyal politikasının başka bir yönü de, işçi hareketlerindeki serbestleştirmenin mes
lekî eğitim ile dengeli bir şekilde geliştirilmesidir. Roma Andlaşmasınm bu konuda öngördüğü 
araçlar bir Avrupa sosyal fonu ihdası ve meslekî eğitim için ortak bir politika tesbiti şeklinde 
özetlenebilir. 

d) Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi : AET'nin amaçlarının tamamen gerçekleştiril
mesi, bir yönden de sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesine sıkı bir şekilde bağlıdır. Filhaki
ka, Topluluk içinde sermaj^elerin optimum verim sağlıyaeak şekilde serbestçe yatırılabilmesi bu 
bakımdan büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, Roma Andlaşması sermaye hareketlerinin, 1.2 yıl
lık geçiş dönemi sırasında tedricen serbestleştirilmesini öngörmüştür, Ancak, bu serbestleştirme. 
Ortak Pazarın iyi işlemesi için gerekli olan ölçüde yapılacaktır. 

e) Roma Andlaşması, yukarda sayılan alanların dışında, sanayi, enerji, ulaştırma, para, reka
bet, ekonomik ve malî alanlarda da, AET'nin amaç ve hedeflerine uygun olarak ortak politikalar 
tesbit edileceğini ve uygulanacağını öngörmüş bulunmaktadır. 

2. Avzrupa Ekonomik Topluluğunun eriştiği durum : 
Kurulduğundan bu yana 12 yıl geçen ve kendi tekâmül devresinde «G-eçiş dönemi» ni tamamla

mış bulunan Avrupa Ekonomik Topluluğu, bugün dünyanın en dinamik ve zengin bölgelerinden 
biri haline gelmiş bulunmaktadır. Dünya topraklarının % 1 ini ve dünya nüfusunun % 5 ini tem
sil eden Topluluk, dünyada toplam G. S. M. H. nın % 15 ini. sanayi üretiminin % 20 sini ve dış ti
caretin % 30 undan fazlasını meydana getirmekledir. 

Asıl büyük gelişme, Topluluk içi ticarette görülmektedir. 1958 de 6.790 milyon dolar olan Top
luluk içi mübadeleler. 11 yıl gibi kısa bir sürede % 549 nisbetinde çok yüksek bir artış göstere
rek 37.330 milyon dolara ulaşmıştır. 

AET. dünya ticaretinde de önemli bir yer işgal etmektedir. 1969 yılında AET dünya toplanı 
ithalâtının % 33,7 sini. ihracatının ise % 35,6 sini yapmıştır. Aynı senede İngiltere dünya toplam 
ithalâtının % 7,8 ini ve ihracatının % 6,4 ünü, A. B. D. ise ithalâtın % 14,1 ini ve ihracatı-o 
c/c 14,0 mı yapmıştır. 

Sınai ve tarımsal üretim alanında da AET'nin hızlı bir gelişme içinde bulunduğu ve başarılı 
sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, topluluk içinde sanayi ve kırım ürünlerine uygulanan gümrük vergileri, 
Roma Andlaşmasınm yürürlüğe konulduğu 1958 yılından itibaren tedricen azaltılarak 1 Tamımız 
1968 de taıma,men kaldırılmışltır. Altıların her bibinde 1 Ocak 1957 tarihinde uygulanan gümrük 
vergilerinin orta lanı lası alınmak suretiyle tesbit edilen Ontak Oüoırüik Tarifesi de 1 Temmuz 
1968 de. Topluluk içi indirimlerin tamamen gerçeklettiği tarihte yürürlüğe girmiştir. 

işçilerin »serbest dolaşırmı. öngörülen süreden önce, 1968 yılında, gerçekleştirilmiş ve üye dev
letlerin işçileri, ücretlerde AT;e çakışıma şartlarında hiçbir farklılık olumdan topluluk içinde işe gi
rebilmek ve serbestçe clolaşahikaeik hakkını elde etmişlerdir. 

Diğer (alanlarda ve ortak politikalarda da önemli adımlar atılmış ve henüz yapılması gereken 
çalışmalar bulunmakla beraber, genel olarak başarılı sonuçlar alınmıştır. 

Kuruluşunda, amaçlarının genişliği ve bunlara ıı]aşmak için öngördüğü vâdelerin yakınlığı 
dolayıısiyle, Ortıak Pazar hareketinin geleceği, İh âzı çevrelerde şüphe ve tereddütle karşılanmıştı. 
Ancaik, topluluğun, geçen 12 yılda gösterdiği hızlı gelişime ve başarılı uygulama bu görüşleri de-
ğiiştirımiş ve AET yi 'bugün, Avrupa ve bütün Batı dünyası içimde önemli bir yer sahibi yapmış
tır. 

Öngörülen süreden önce gümrük birliğini tamamlıyan ve işçi hareketi erinini serbeiSitleşıtiril-
mesi yolu ile «Sosyal Avrupa» yi gerçekleştiren Topluluk, ortıak tiarıını politikasının hedefi olan 
«Yeşil Avrupa» nın son unsurlarını uygulama alanına, koyarak, 1 Ocak 1970 den itibaren, Roma 
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Anidlaşmasınm son dönemine girmiştir. Bu dönemde gayretlerini bir ligin ikinci safhası olan 
ekonomik: poılitikadarıin ahenkleştirilmesi alanına teksif eden Topluluk, kabul ettiği programa gö
re, 1980 lerde ortak bir para, vergi mevzuatı sanayi, (teknoloji, ulaştırma ve bölge politikalarına 
sahip bir güc lolaoaktır. 

Ekonomk gücüne paralel olarak, siyasi alandaki ağırlığı da artan topluluk, uluslararası iliş
kilerde, «Detente» politikası içkide bir denge unsuru olarak mevcudiyetini daha fazla hissettir-
memektedir. Bugün, üyesi olan ülkelerin izledikleri dış politikaların sonucu olarak ortaya çıkan 
bu durum, uzak görünmeyen bir gelecekte, topluluğun tek bir dış polikita uygulamaya geçmesiy
le daha da önem ve müessirıyet kazanacaktır. 

Diğer taraftan, 12 yıl boyunca kaydettiği gelişme sonunda topluluk, artık Avrupa'nın birleş
tirilmesi gayretlerinin tek mihrakı olduğunu bütün kıta ülkelerine kabul ettirmiş ve bu ülkeler, 
Avrupa Birliği ile ilgili politikalarına, bu verilere göre yön vermeye başlamışlardır. Nitekim, top
luluğun kuruluş yıllarında Avrupa içinde ikinci bir birlik teşkiline yönelen «Avrupa Serbest Mü
badele Birliği» nin (EF'TA) bütün üyeleri, Topluluğa katılmak veya onunla belirli bir statü için
de özel ilişkiler kurmak üzere müzakere halindedirler. Daha geniş bir plânda, Doğu Bloku ülkeleri dı
şındaki bütün Avrupa ülkelerinin Toplulukla özel ilişkiler kurmuş veya bu amaçla teşebbüse geç
miş olmaları, bu görüşün isabetliliği hakkmda bir fikir vermeye yeterlidir. 

III - Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkileri : 
Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan beri kendisini batı âleminin bir unsuru saymış ve Batılı

laşma hareketi, Büyük Atatürk'ün önderliğinde Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin temel ilkelerin
den biri haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra dünyanın Doğu ve Batı olmak üzere 
iki bloka ayrılması ile Türkiye gerek politik, gerek ekonomik bakıımdan benzer ilkelere sahübol-
dıığu Batı âlemini benimsemiş ve Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliği teşebbüslerine daha başlangıçta ka
tılmaya büyük bir itina göstermiştir. Türkiye, busuretle ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek 
üzere batı modelini seçmiş olduğunu göstermiş, bir yandan Avrupa Konseyi, diğer yandan Av
rupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı (OECE) içinde yer almıştır. 

Bu açıdan ele alınınca, Avrupa'nın önce ekonomik, sonra da politik birliğine erişmeye aday ola
rak kurulmuş bir Topluluğa Türkiye'nin katılması gayet normal bir davranış olarak çıkmaktadır. 

Ayrıca ekonomik çıkarlarımız da, Toplulukla ilişki kurmayı 'gerektirmiştir. AET nin dayan
dığı ekonomik birlik sistemi, Ortak Pazar ürün ve mamul 1 erini dışarıya karşı himaye amacına 
yönelmiştir. Ortak Pazarın dışında kalan, özellikle tarım maddeleri ve ham maddeler ihracatçısı 
ülkelerin dış ticaretlerinin, bundan önemli ölçüde zarar görmesi kaçınılmaz 'olmuştur. 

Türkiye'nin topluluğa yaklaşmasından öncekilO yıllık döneme bakıldığı zaman, ihracatımızın 
ortalama % 35 inin bu yöne yapıldığı .görülmektedir. Böyle önemli bir ihracat yüzdesi ile bağlı 
bulunduğumuz bir pazar dışında kalmanın sakıncaları açıkça ortadadır. Ayrıca, aynı maddelerin 
ihracatında en yakın rakibimiz durumunda olan Yunanistan'ın Topluluğa müracaat etmiş olması, 
Türkiye'nin aynı şekilde hareketini zorunlu kılan bir diğer faktör olmuştur. 

özetlemek /gerekirse, bir yandan Türkiye'nin Batı âlemine olan yakınlık ve ilgisi, diğer yan
dan ekonomik alanda Topluluğun, memleketimizin ekonomik kalkınmasını en uiygun şekilde ger
çekleştirecek bir ortam olması, Türkiye'yi AET ile ilişkiler kurmaya yöneltmiştir. Nihayet, AET 
nin kuruluşundan itibaren kaydettiği hızlı gelişme karşısında, özellikle benzeri ekonomik bünyeli 
Avrupa ülkelerinde 'bu yeni ekonomik güce katılmak konusunda gün geçtikçe artan ilgi de Türki
ye'yi, Toplulukla yakın ilişkiler kurma gayretlerini hızlandırmaya zorlamıştır. 

1. Türkiye - AET ortaklık bağının kurulması (Ankara Anlaşması) : 
Türkiye 3.1 Temmuz 1959 tarihinde, yani AET yi kuran Roma AndlaşmaSinm yürürlüğe girme

sinden 1,5 yıl sonra ve Yunanistan'ı takiben ikinci bir Avrupa ülkesi olarak, Toplulukla bir an
laşma bağı kurmak üzere resmen müracaat etmiştir. Bu müracaat, AET Bakanlar Konseyi tarafın
dan incelenip müspet karşılanmış ve müzakerelerl£59 yılı Eylülünde başlıyarak, on dönem halin
de aralıksız 4 yıl sürmüştür. Nihayet 23 Haziran 1963 te paraf edilen ve 12 Eylül 1963 te Anka
ra'da imzalanan Anlaşma, tarafların Parlamentolarınca onaylandıktan sonra 1 Aralık 1964 tarihin
de yürürlüğe 'girmiştir. 
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Ankara Anlaşmasının kurduğu bağ organik bir ilişkiyi ifade etmektedir. Başka bir deyimle, 
Türkiye AET Ortaklığı, basit bir ticaret veya ekonomik işbirliği anlaşması değil, ekonominin tü
münü kapsıyan ve (belirli -organları olan sıkı bir ilişki manzumesidir. Yine Ankara Anlaşması, 
Türkiye'yi müstakil Avrupa Birliğinin bir parçası olarak ka/bul etmekte ve sonunda Türkiye'nin 
eşit hak ve vecibelerle AET ye katılmasını, yani tam üye olmasını öngörmektedir. 

Arılaşma, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında gittikçe gelişen bir gümrük bir
liği öngörmektedir. Anlaşmanın son hedefi uzun bir vâdede Türkiye'nin tam üye olarak 'Toplulu
ğa katılmasıdır. Bununla beraber, Türkiye ile AET üyesi ülkeler arasındaki önemli ekonomik ge
lişme farkları dolayısiyle, ortaklığın gelişmesi üç dönemli bir sisteme dayandırılmıştır. Bu sistemin 
özelliği, Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerin basit ve oldukça gevşek bir temelden hareketle 
gittikçe sıkılaşirnası ve sonumda Toplulukla tam üyelik statüsüne erişmesidir. Bu sistem, Hazırlık 
Dönemi, Geçiş Dönemi ve Son Dönemden mey İma gelmiştir. 

A) Hazırlık Dönemi 
Ankara Anlaşmasının birinci merhalesini teşkil edem bu dönemin süresi Ani aşma'da 5 yıl ola

rak teslbit edilmiştir. Anlaşma hükümlerine göre bu sürenin kademeli olarak uzatılabiiımesi ve 
onuncu yılın sonuna kadar yürürlükte kalabilmesi imkânı mevcut bulunmaktadır 

Bu dönemin amacı, Türkiye'nin, Topluluğun yardımı ve desteği ile ekonomisini güçlendirmesi 
ve Ortak Pazar ülkeleriyle tedricen gerçekleştirilecek gümrük birliğinin gerektirdiği vecibeleri 
yüklenebilecek bir hale ıgetinrneye çalışmasıdır. Hazırlık döneminin uygulama esasları, Ankara 
Anlaşmasına ekli, «'Geçici Protokol» ve «Malî Protokol» ile tesbit olunmuştur. 

a) Hazırlık döneminin ticari muhtevası 
Hazırlık döneminin ticari hükümlerini kapsıyan Geçici Protokole göre, Anlaşma yürürlüğe gi

rer girmez, AET, Türkiye'nin ihracatında çok önemli yeri olan ve toplam ihraç atımızın hemen 
hemen % 35 ini teşkil eden dört madde (tütün, kuru üzüm, kuru incir, fındık) için tarife kon
tenjanları açılmasını kabul etmiştir. Bu suretle, Türkiye'nin AET ülkelerine ihracedeceği bu dört 
maddenin, belirli miktarlar içinde, diğer ülkelerin mallarından daha düşük ve indirimli gümrük 
vergilerine tâbi tutulması sağlanmıştır. Bu imkân sayesinde ihracat kolaylaşmış ve daha kârlı ha
le gelmiştir. Ancak, burada işaret etmek gerekir ki, bu uygulatmanın belirli kontenjanlarla sınır
lanmış olması, sadece gümrük indirimlerinin uygulandığı miktarların tesbiti hedefine yönelmiş
tir. Bir başka deyimle, Türkiye'nin bu maddelerde AET ye ihracatı, tesbit edilen kontenjanlar 
seviyesine geldikten sonra, bu maddelerin Topluluğa ithali durdurulacak değildir. Sadece, konten
jan seviyeleri dolduktan sonra Türkiye'nin yapacağı ihracat gümrük indirimlerinden özel şekilde 
faydalanmayacak, her hangi bir üçüncü ülke ihracatı ile eşit bir işleme tâbi olacaktır. 

Geçici Protokolün 4 neü maddesinde, Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren 2 nci yıldan 
başlıyarak, tarife kontenjanlarının hadımlarının artırılabilmesi de öngörülmüştür. 

Geçici Protokolün 6 ncı maddesinde ise, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ncü yı
lın sonunda söz konusu 4 ihraç maddemiz dışındaki başka ürünlerin de Ortak Pazara sürümünü 
teşvike elverişli tedbirlerin alınabilmesi imkânına yer verilmiştir. 

b) Hazırlık Döneminin malî muhtevası : 
Ankara Anlaşmasına ekli Malî Protokole göre, AET, 5 yıllık hazırlık dönemi süresinde Tür

kiye'ye 175 milyon dolar tutarında bir malî yardım yapmayı kabul etmiştir. Bu yardım için, alt
yapı projelerinde 30 yıl vâde, 7 yıl ödemesiz dönem ve % 3 faiz; sanayi projelerinde de % 4,5 
faiz şartı teslbit edilmiştir. 

B) Geçiş Dönemi : 
Ankara Anlaşması, prensibolarak, beş yıllık bir süre için tesbit edilmiş olan hazırlık dönemini 

takiben Geçiş Dönemine intikali öngöriinektedir.Bu dönemin süresi, istisnalar hariç, 12 yıl olarak 
tesbit edilmiştir. Başlıca özellikleri, Türkiye ile AET arasında bir gümrük birliğinin tedricen 
gerçekleştirilmesi ve Türkiye'nin ekonomi politikalarını Ortak Pazarmkilere yaklaştırması işlem
lerine yönelinmesidir. 
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Bu dönemdeki ilişkiler, hazırlık dönemine kıyasla daha önemli ve şümullüdür. Türkiye'nin 

AET ile kurmuş olduğu ortaklık bağının esasını da bu dönem teşkil etmektedir. Ankara Anlaş
masında geçiş döneminin sadece genel prensiplerine ait hükümler yer almış; asıl şartların, uy
gulama usul, sıra ve sürelerinin, taraflar arasında bir «Katma Protokol» halinde tesbit edilmesi 
ve bu Protokolün Anlaşmaya eklenmesi öngörülmüşitür. 

C) Son dönem : 
Ankara Anlaşması, geçiş döneminden sonra bir de üçüncü dönem yani «'Son dönem» öngör

mektedir. Anlaşmaya göre, geçiş döneminde gerçekleştirilecek gümrük birliği son dönemin teme
lini teşkil etmektedir. Taraflar, bu dönemde, ayrıca, ekonomileri arasında gittikçe sıkılaşan bir 
koordinasyon Bağlıyacaklardır. Bu dönem, Türkiye'nin AET ile kurmuş olduğu ortaklık ilişkisinin 
son halkasıdır. Bu sebeple, dönemin sonunda Türkiye'nin normal olarak Topluluğun tam üyesi 
dlması gerekir. Ancak Ankara Anlaşması, son dönemin ısüresi hususunda her hangi bir hüküm ih
tiva etmediği ıgilbi, tam üyeliğe geçişi de Türkiye'nin ayrıca bir talepte bulunması ve Roma An
laşmasının bütün vecibelerini kabul etmesi gibi otomatik olmayan bir sisteme bağlamıştır. Başka 
bir ifadeyle, Türkiye'nin Topluluğun tam üyesi Olması, Türkiye'nin politik iradesini izhar etme
si ve ekonomik bir uzlaşmanın gerçekleşmesi şartlarına bağlı bulunmaktadır. 

2 — Ankara Anlaşmasının uygulanması ve hazırlık döneminin değerlendirilmesi : 
1 . 12 . 1964 yılında yürürlüğe girmiş bulunan Ankara Anlaşmasında tesbit edilen hazırlık 

döneminde Toplulukla kurulan özel ilişkilerimiz incelenirken, konunun, Anlaşmadaki ayırım çer
çevesinde, ticari ve malî ilişkiler olarak ele alınması gerekir. Bu alanlardan hazırlık döneminin 
ticari hükümleri Anlaşmaya eldi Geçici Protokolde, malî hükümleri de Malî Protokolde yer al
mıştır. Söz konusu hükümler tek taraflı olarak Türkiye'nin istifadesine tahsis edilmiş imkânlara 
ilişkin bulunduklarından, yapılacak değerlendirme de Türkiye'nin bu imkânları kullanabilmesi oranı 
açısından yürütülecektir. 

a) Hazırlık döneminin ticari hükümlerinin uygulanması : 
Türkiye'nin ticari alanda ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girişiyle birlikte elde ettiği sürüm 

kolaylıkları, topluluğa yönelen ihracatımızın, değer olarak genellikle % 30 - 35 ini temsil eden 
geleneksel dört tarım ürünü (tütün, kuru üzüm, kuru incir, fındık) için açılan indirimli tarife 
kontenjanlarıdır. Miktarları ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girişinden sonra iki defa artırılan 
bu kontenjanlarla tanınan sürüm kolaylıklarının başlıca amacı, gerek seçilen maddelerden, gerek
se kontenjan miktarları ve tarife indirimlerinin hesaplanış şeklinden de anlaşılacağı gibi, toplu
luğa ihracettiğimiz geleneksel ürünlerde bu ihracat miktarlarının bir gerilemeye mâruz kalmadan 
normal ölçüler içinde artmasını ve özellikle Yunanistan gibi aynı ürünlerin başlıca üreticilerin
den biri olan bir ülkenin, Atina Anlaşması çerçevesinde temin ettiği avantajlar dolayısiyle, Türki
ye'nin Altdar pazarlarındaki yerini kaybetmemesini sağlamak idi. 

Beş yıllık hazırlık dönemi süresinde, dört esas ihraç maddemiz için açılan başlangıç tarife 
kontenjanları, tütün için % 41, kuru üzüm için % 29, kuru incir için % 45 ve fındık için de 
i% 10 oranında artırılmış, diğer taraftan, bu tarife kontenjanları çerçevesinde uygulanan tercihli 
tarife rejimi de, beş yıl içinde, önemli ölçüde memleketimiz lehine gelişmiştir. Filhakika, tütün
de başlangıçta % 60 olan tarife indirimi 1968 yılı başında tam muafiyete erişmiştir. Kuru üzümde 
başlangıçta sağlanan gümrük indirimi % 70 iken, 1 Temmuz 1968 tarihinde tam muafiyet temin 
edilmiştir. Kuru incirde ise başlangıç indirimi '% 20 iken bu oran 1 Temmuz 1968 de % 53 e çık
mıştır. Ayrıca, başlangıçta tarife kontenjanları millî iken, yani altı ülke arasında bölüşme konu
su iken, 1 Temnıuz 1968 den itibaren bütün AET'ye teşmil edilmiştir. Bunun faydası, bir üye ül
kede tüketilemiyen kontenjanların, topluluğun diğer bir ülkesinde kullanılabilmesidir. 

CBu gelişmelerle, hazırlık döneminde söz konusu dört maddede topluluğa yönelen ihracatımız, 
gerek dünyaya ve topluluğa yönelen genel ihracatımız, gerekse aynı maddelerde topluluk dışında 
kalan ülkelere yaptığımız ihracatta kaydedilen artış oranlarını hayli aşan bir gelişme hızına eriş
miştir. Nitekim, hazırlık döneminde, dört maddede topluluğa ihracatımız değer olarak % 117,6 ar-
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tarken, aynı maddelerde topluluk dışındaki ülkelere ihracatımızın % 6,6 azalması, sürüm kolay
lıklarının yalnız Altılardaki paramızı korumakla kalmayıp, ihracatı teşvik yönünden de azımsan-
mıyacak bir etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Geçici Protokolün 6 ncı maddesindeki imkândan yararlanarak yeni ihraç maddelerimiz için 
sürüm kolaylıkları sağlanması yönünden de Aralık 1967 den itibaren bâzı avantajlar elde edil
miştir. Ezcümle, bâzı deniz mahsulleri, taze üzüm, narenciye, kalite şarapları ve dokuma eşyası 
için Ortak Pazar'dan yeni kolaylıklar ve tercihli rejimler temin edilmiştir. 

Bu bilgilerin ışığında hazırlık döneminin ticari uygulamasının genel bir değerlendirmesini 
yapmak gerekirse, bu alanda alman sonuçların başarılı sayılabileceğini ifade etmek mümkün
dür. Dört geleneksel üründeki ihracat artışı tahminlerin ötesindeki oranlara ulaşırken, yeni sü
rüm kolaylıklarından yararlanan maddelerdeki gelişme topluluğa yönelen ihracatımızı çeşitlen
dirmek bakımından olumlu sonuçlarını göstermeye başlamıştır. Bütün bu unsurların etkisiyle, 
topluluğa yönelen ihracatımızda, genel ihracatımızdaki artış oranını aşan bir gelişme görülmüş
tür. Hazırlık dönemi uygulama süresi zarfında Türkiye'nin AET'ye ihracatı 1964 yılında 137,8 
milyon dolardan 1970 te 239,1 milyon dolara yükselerek % 73,1 oranında bir artış göstermiştir. 
Aynı dönemde, Türkiye'nin AET dışma karşı ihracat toplamı 1964 te 273,0 milyon dolardan 1970 
te 349,4 milyon dolara yükselerek, sadece % 28,0 oranında bir artışa erişebilmiştir. Bu suretle, 
hazırlık dönemi sonunda AET'nin, Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki yeri % 33,5 ten % 40,6 
ya yükselmiştir. 

b) Hazırlık döneminin malî hükümlerinin uygulanması : 
Hazırlık döneminde toplulukla ilişkilerimizin ikinci cephesini Ortaklık Anlaşmasına ekli Malî 

Protokol ile sağlanan toplam 175 milyon dolarlık dış kaynağın kullanılması teşkil etmektedir. Kal
kınma plânlarında yer alan ve Ortaklık Anlaşmasının hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı nite
likte görülen altyapı ve sanayi projelerine tahsis edilen bu kredüer, topluluğun finansman organı 
olan Avrupa Yatırım Bankası kanaliyle temin edilmiştir. 

Anlaşmada öngörülen finansman imkânının hazırlık dönemi boyunca fiilen kullanılışı, esas 
itibariyle, tahsis edildikleri projelerin gerçekleşme durumlarına paralel bir seyir takibetmiştir. 
Nitekim, küçük çaptaki sanayi projelerine ait krediler süratle kullanılırken, Keban, G-ökçetoaya ba
rajları, G-cdiz havzasının sulama tesisleri gibi büyük altyapı projelerine tahsis edilen kredilerin 
kullanılması, bu projelerin sonuçlandırılmasının zaman alması dolayısiyle daha ağır cereyan et
miştir. 

Ortaklık Anlaşmasında öngörülen malî yardım imkânı, beş yıllık devrede, kalkınma plânla
rımızda yer alan 45 yatırım projesinin dış finansman ihtiyaçlarını tamamen veya kısmen karşıla
mak suretiyle, bunların gerçekleştirilmelerini sağlamış bulunmaktadır. 

Ayrıca, bu kredilerin, uygulamanın kanalına oturtulmasının gerçekleştiği ilk iki yıl dışında, 
Türkiye'nin temin ettiği proje kredisi şeklindeki dış kaynaklar içinde % 20 - 30 oranları arasında 
değişen bir yer tuttuğunu da belirtmek gerekir. 

Bütün bu unsurların değerlendirilmesi, ortaklık ilişkilerimizin, malî alanda, Türkiye'nin kal
kınmasını finanse edebilmek üzere ihtiyaç duyduğu dış kaynakların temininde, özellikle bu konu
da uluslararası yardım konjonktürünün olumsuz gelişmeler gösterdiği bir devrede, önemli bir im
kân olarak ortaya çıkıp kullanıldığı sonucuna varmayı mümkün kılmaktadır. 

c) Hazırlık döneminde elemeği konusundaki gelişme : 
Hazırlık döneminde gittikçe artan bir gelişme gösteren elemeği konusuna da burada kısaca 

değinmek gerekir. Elemeği, esasında, hazırlık döneminden çok geçiş dönemi içinde ele alınması 
öngörülmüş bir konudur. Ancak, istihdam ve ödemeler dengesi açılarından arz ettiği önem dolayı
siyle, Ankara Anlaşmasına ekli bir mektup teatisinin sağladığı imkândan faydalanılmış ve konu
nun hazırlık döneminden itibaren ortaklık rejimi içine girmesi imkânı sağlanmıştır. Bu suretle, 
1963 yılında AET ülkelerindeki Türk işçilerinin sayısı 41 856 iken, 1970 yılı sonunda 451 571 e 
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ulaşmıştır. Bunların memleketimize yapmakta oldukları transferler de 1964 8 114 000 dolar 
iken, 1970 yılı sonunda 273 020 778 dolara yükselmiştir. Bu rakamlar, hazırlık döneminde kay
dedilen gelişmenin önemini ortaya koymaktadır. 

IV - Geçiş dönemine intikal : 
Ankara Anlaşması hazırlık döneminin normal süresini beş yıl olarak tes'bit etmiştir. Ancak, 

geçiş dönemine intikal otomatik şekilde olmamaktadır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren dört yıl sonra Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin ekonomik durumunu göz önünde bulundura
rak, ikinci donemin Ankara Anlaşmasında esasları 'tes'bit edilmiş muhtevasının uygulama şartları
nı bir Katma Protokol ile yürürlüğe koyma imkânlarını ine diyecektir. Bu inceleme sonucunda 
taraflar anlaşmaya varırlarsa Katma Protokol imzalanacak, Tarafların her biri tarafından, uyul
ması gereken Anayasa usullerine göre tasdik edilerek yürürlüğe girecek ve böylece Geçiş Dönemi 
hukukan ve fiilen başlamış olacaktır. Katma Protokol müzakerelerinde bir mutabakat hâsıl ol
mazsa, Geçici Protokolün bilinci maddesi çerçevesinde hazırlık döneminin süresini uzatmak yolu
na gidilecektir. 

Hazırlık Döneminin ilk dört yılı boyunca içte ve dışta cereyan eden olayların ve gelişmelerin 
genel bir değerlendirmesini yapan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, belirli şartlar dâhilinde, An
laşmanın ikinci dönemine geçmekte, kısa ve uzun vadeli politik ve ekonomik çıkarlarımız bakı
mından fayda bulmuş ve bu şartları gerçekleştiren bir ikinci dönem modeli üzerinde de mutaba
kata varıldığından, 9 Aralık 1968 tarihli Ortaklık Konseyinde Geçiş Dönemi müzakerelerine baş
lama kararı alınmıştır. 

Ortaklık Konseyinin 9 Aralık 1968 tarihinde almış olduğu kararın önemi ortadadır. Bu sebep
le, Türkiye ve AET açılarından bu kararın alınmasında göz önünde bulundurulan hususları kısa
ca belirtmekte fayda vardır. İlk olarak, Türk ekonomisinin Hazırlık Dönemi zarfında gösterdiği 
gelişme nazarı itibara alınmıştır. Filhakika, Birinci Beş Yıllık Plân devresine aşağı yukarı pa
ralel olan bu dönemde Türk ekonomisi 'belirli ve önemli bir gelişme göstermiştir. GSMH. da ki 
gelişme Plân hedeflerine çok yakın bir şekilde gerçekleşmiş, iç tasarruf ve yatırımlar süratle ve 
Plân hedeflerine uygun olarak artmış, sanayileşme yolunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu 
veriler, ortaklığımızın ve Kalkınma Plânımızın uzun vadeli hedefleri ile birlikte göz önünde tutul
muş ve Hazırlık Döneminde gerçekleştirilen gelişmenin, ekonomimize, Anlaşmada öngörülen pro
gram içeıisinde yeni bir döneme geçmeye imkân verecek ölçüde bir güc kazandırdığı sonucunu or
taya koyacak niteliktedir. Söz konusu Ortaklık Konseyi kararının alınmasında ikinci olarak göz 
önünde bulundurulan faktör, Hazırlık Döneminin ticari ve malî hükümlerinin uygulanmasında sağ
lanan başarılı sonuçlardır. Diğer bir faktör, Ortaklığın Geçiş Dönemine intikal keyfiyetinin, 
Türk ekonomisine ek dinamizm unsurları getirecek nitelikte yeni bir çerçeve öngörmesidir. Niha
yet, Hazırlık Döneminin, niteliği itibariyle geçici olması ve Ankara Anlaşmasının amaçlarına eri
şebilmek için Türk ekonomisinin, Geçiş Dönemi zarfında tedricen milletlerarası rekabete açılması 
gereği de göz önünde bulundurulan hususlar arasındadır. 

Burada bir hususu önemle belirtmek gerekir ki, 9 Aralık 1968 tarihinde başlıyan müzakerele
rin hemen başında, Türkiye, «Katma Protokolün Türkiye'nin kalkınma ve özellikle sanayileşme 
gayretlerini engellemiyecek ve aksine buna katkıda bulunacak bir muhtevada tesbiti» olarak özet
lenebilecek şartı ileri sürmüş; bu prensip, henüz müzakereler başlamadan Topluluk tarafından da 
kabul edilmiştir. Nitekim «Geçiş Dönemi muhtevasının Türk ekonomisinin icaplarına uydurularak, 
onun Ortak Pazar ülkelerinin gelişmiş ekonomileriyle ani bir temas durumunda bırakılmaması» 
ortak görüşüne, müzakerelerin başlatılmasiyle ilgili kararda da yer verilmiştir. 

Bu çerçeve içinde başlıyan müzakereler, yaklaşık olarak birbuçük yıl devam etmiş ve 22 Tem
muz 1970 tarihinde taraflar arasında mutabakat sağlandıktan sonra, Anlaşma, Brüksel'de 23 Ka
sım 1970 tarihinde imzalanmıştır. 

Türkiye - AET ortaklığının geçiş dönemini düzenliyen Anlaşma, taraflarca ayrı ayrı imza edi
len üç belge ve Son Senetten meydana gelmiştir: 
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1. Katma Protokol: Taraflar arasında, bu dönem süresinde tedricen gerçekleştirilecek güm
rük birliği, tarım maddeleri alışverişlerinde uygulanacak özel rejim ve ekonomik politikalarla il
gili hükümleri kapsayan Katma Protokol, geçiş döneminin muhtevası bakımından Almanlaşma
yı teşkil etmektedir. 

2. Malî Protokol : Malî Protokol, geçiş dönemi zarfında AET. nin Türkiye'ye yapacağı mali 
yardımla ilgili bütün hükümleri ihtiva etmektedir. 

3. Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinin (CECA) yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma: 
Bu Anlaşma, taraflarca ilerde tesbit edilecek usullere göre, söz konusu maddelerin ortaklık reji
mine dâhil edilmelerini sağlamaya matuftur. 

İmzalanan anlaşmalar ile bu anlaşmaların tümüne ilişkin Son Senet AET üyesi devletler ve 
Türkiye'de, her birinin kendi Anayasa kaidelerine uygun olarak onay işlemine sunulacaktır. 

V - Anlaşmaların muhtevası : 
1. Katma Protokol : 
Katma Protokol, genel olarak taraflar arasındaki mal alışverişlerinin, işgücü ve hizmet hare

ketlerinin serbestleştirilmesi ile ekonomik politikaların yaklaştırılmasma dair hükümleri ihtiva et
mektedir. Bu hükümler, taallûk ettikleri faaliyet alanları itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

A) Sanayi : 
Katma Protokol, sanayi alanında Ortaklık rejiminin, Ankara Anlaşmasında tesbit edildiği şe

kilde, Türkiye ile Topluluk arasında kurulacak bir gümrük birliği çerçevesinde gelişmesini öngör
mektedir. 

Bilindiği gibi, Gümrük Birliğinin üç esas şartı : Birliğe taraf olan ülkeler arasındaki gümrük 
vergilerinin kaldırılması; Birliğin dışında kalan bütün ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi 
uygulanması; Birlik içinde ithalât ve ihracatta uygulanan miktar kısıtlamalarının tamamen kaldı
rılmasıdır. 

Katma Protokol ile, Türkiye ve Topluluk üyesi ülkeler arasında kurulacak Gümrük Birliği de 
aynı amaca yönelmektedir. Ancak, tedricî bir şekilde tamamlanması gereken bu Gümrük Birliği
nin Türkiye ve Topluluk bakımından gerçekleştirilme şekil ve süreleri, Katma Protokolda tarafla
rın ekonomik güçleriyle orantılı olarak tesbit edilmiştir. 

Buna göre, sanayi alanında Topluluk, Protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye çıkış
lı ithalâtına uyguladığı bütün miktar kısıtlamalarını kaldıracak ve aynı tarihte bu ithalâtından 
aldığı Gümrük Vergisi ile benzeri diğer bütün vergi ve resimleri sıfıra indirecektir. 

Bu genel kaidenin istisnası, tekstil alanına giren üç madde (pamuk ipliği, makina halıları, sair 
pamuklu mensucat) için uygulanacak rejimdir. Bu istisna maddeleri için gümrük vergileri 12 
yıl içinde ve dörder yılık üç. etap halinde % 25 indirim nisbeti uygulanmak suretiyle kaldırıla
caktır. Ancak, pamuk ipliğinde yıllık ilk 300 ton, pamuklu mensucatta da yıllık ilk 1 000 ton tu
tarındaki ihracata % 75 indirim uygulanacaktır. 

Gümrük Birliği içinde, AET. nin Türkiye'ye karşı bütün gümrük vergilerini indirmesine mu
kabil, Türkiye bakımından bu indirim tedricen gerçekleştirilecek ve uzun bir zaman içine yayı
lacaktır. Türkiye için iki ayrı indirim rejimi tesbit edilmiş ve Türk sanayiinin özel ve uzun bir 
himayeyi gerektiren dalları için gümrük vergilerinin 22 yılda, sadece normal bir himayeyi gerek
tiren sanayi maddeleri için de 12 yılda sıfıra indirilmesi öngörülmüştür. Ancak, müzakerelerde 
varılan mutabakata göre, 22 yılda gümrük vergileri sıfıra inecek malların toplam ithalât değeri, 
1967 yılında Topluluktan vâki ithalâtımızın % 45 ini aşamıyacaktır. 

Gümrük tarifeleri bakımından Türkiye'nin bir diğer vecibesi, Altılar dışında kalan ülkelere 
uyguladığı Gümrük Vergisi hadlerini, yine 12 ve 22 yılda, Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi 
hadlerine uydurmaktır. Bu uyum da, farkların tedricen azaltılması suretiyle yapılacaktır. 

Gümrük hirliğinin ikinci uygulama alanını teşkil eden miktar kısıtlamalarının kaldırılması, 
plânlarımızın uzun vâdede ulaşılmasını öngördüğü 'hedef olmakla iberaber, bugünkü rejimimiz 
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çerçevesinde, (gümrük 'vergilerinin ilgasına nazaran daha fazla önem Itaşımaktadır. Bu sebeple, 
Kaitma Protokol, miktar kısıtlamalarının (kaldırılması konusunda, Türkiye'nin yükümleri baikımm-
dan idaiha »esnek bir sistem. ıgetirm ektedir. 

Buna göre, Türkiye, dı§ ticaretinde halen % 41 'oranında uyguladığı liberasyonu, geçiş dö
nemi 'başında '% 85 'olarak konsolide edecektir. Bu oran, yürürlük tarihinden itibaren üçüncü, 
sekizinci, onüçüncü ve lonsekizinci yıllar sonunda sırasiyle % 40, % 45, j % '60 ive % 60 e çıkartıla
caktır. Ancak, % 60 oranı uygulanmadan önce, Türkiye'ye ilâve bir 'imkân tanınmıştır. 'Türkiye', 
bu tarihi Itelk Itaraflı olarak iki yıl uzatmak ve onbeşinci yıla kadar % 45 ıoram<nı devam ettir
mek hakkına sahip (bulurumaktadır. Ayrıca, 'Türkiye'nin bir talebi olur ve Altılarla anutaibakata va
rılırsa % 45 den sonraki kıonsolidasyon programı tamamen değişik bir şekil alabilecektir. 

Katma Protokol hükümlerine 'göre, miktar kısıtlamalarının kaldırılması konusunda Türki
ye'nin ikinci vecibesi, kotalara dâhil maddeler için topluluğa iözel kontenjanlar açılmasıdır. Bu 
kontenjanların değeri, son üç yıl zarfında söz konusu maddeden yapılan topluluk -çıkışlı ithalâ
tın ortalamasına 'eşit olacaktır. Açılacak bu temel kontenjanlar, geçiş döneminin üçüncü yılından 
itibaren her iki 'yılda 'bir % 10 artırılacaik ve onüçüncü yıldan itibaren de artırıma oranı t e r 
iki yılda bir % 20 olacaktır. 22 nci yıl sonunda ise bütün miktar kısıtlamaları kaldırılmış ola
caktır. 

Katma Protokol, Türkiye ile Topluluk arasındaki gümrük birliği çerçevesinde Türkiye'nin 
uygubyacağı rejim bakımından vecibeleri hafifletmiş ve uzun bir zaman içine yaymış olmakla bir
likte, ilerde ortaya çıkabilecek şart ve durumlarda Türk ekonomisinin güçlüklere -mâruz kalma
ması ve özellikle sanayiin korunması için, Katma Protokolde Türkiye lehine çeşitli himaye hüküm
lerine ve özel tedbirlere yer verilmiştir. 

Katma Protokolde bu alanda alınmış ilk tedbir, halen kurulmuş veya 'orta, 'hattâ uzun vâde
de kurulması kararlaştırılmış sanayilere ait 'maddelerde Türkiye'nin yapacağı indirimlerin 22 yıl
da tamamlanmasını sağlamak amaciyle hazırlanan 3 ısayılı ekteki listedir. Bugün rekabet şansına 
sahip görülen ımahdut birkaç sanayi «sektörü hariç bütün mamullerin yer aldığı bu listedeki mad
delerin gümrük indirimleri, geçiş döneminin normal süresi olan 12 yılın sonunda sadece '% 20 ora
nına ulaşacaktır. Diğer bir İfadeyle, i22 yıllık listede bulunan bir maddenin ikinci döneımin baş
langıcında gümrük vergisi % 50 ise, 12 yılın sonunda bu had, Ortak Pazara karşı sadece '% 40 a 
inecektir. Bu oranda bir indirim, bugünkü himaye seviyesinin en az 12 yıl daha muhafaza edilebi
leceği anlamına gelmektedir. 

Katma Protokolde öngörülen ikinci tedbir, 22 yıllık liste dışında kalan ve 12 yıllık devrede 
gümrükleri sıfıra indirilecek maddelerde 'güçlüklerle karşılaşılması halidir. Özellikle bu maddeler
de yeni bir sanayi kurulması kararlaştırıldığı takdirde, doğan himaye ihtiyacı dolayısiyle or
taya çıkabilecek bu nitelikteki güçlükleri gidermek: için Türkiye'ye iki imkân tanınmış bulun
maktadır. Bunlardan birincisi, normal himayeye yani 12 yılbk rejime tabi maddeleri 22 yıllık lis
teye nakledebilmek hakkıdır. Ancak bu tedbir, Katma Protokol'ün yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren ilk sekiz yıl uygulanabilir ve bu şekilde yapılacak değişikliklerin değerinin, AıETlden 
1967 yılında yapılan genel ithalât değerinin '% 10 unu aşmaması gerekir. Bunun yanısıra, aynı 
amaçla, Türkiye ikinci bir tedbire başvurabilecek ve Ortaklık Konseyinin de mutabakatiyle, hima
yesine ihtiyaç duyduğu maddeye uygulanan vergiyi % 25 oranına kadar yükseltebilecek veya bu 
oranda yeni vergi koyabilecektir. 

Bunlara ilâveten, yeni kurulacak «sanayileri himaye için öngörülmüş bütün bu tedbirlerin öte
sinde Türkiye, geçiş dönemi içinde gerek gümrük birliği, gerekse Kaitma Protokolün kapsamına 
giren bir başka alandaki uygulama dolayısiyle, ekonomisi'nin bir faaliyet dalında veya bir bölge
sinin gelişmesinde güçlükle îkarşılaştığı yahut ödemeler dengesinde bir güçlük veya güçlük 
tehlikesi belirdiği takdirde, durumun gerektirdiği her türlü tedbiri tek taraflı k a r a n ile alabi
lecektir. 
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B) Tarım : 
Türkiye için itanınım, dış ticaret ve ekonominin tümü (bakımından büyük bir önem taşıdığı 

açıktır. Bu itibarla, AET ile ortaklığımızın tarım alanında öngördüğü rejim ve imkânlar ço!k bü
yük ıbir önem taşımaktadır. Katma Protokolde tarım konusuna ilişkin hususları iki ibölüımde 
incelemek mümkündür : 

a) Geçiş Döneminin başlangıcından itibaren uygulanacak tercihli rejim : AET, gerek hazır
lık döneminde çeşitli t a n m ürünlerimize tanıdığı preferansları artırmak, gerekse bugüne kadar 
sürüm kolaylıklarından yararlanmamış yeni maddelere tâviz tanımak suretiyle, geçiş döneminin 
ilk gününden itibaren, Ortak Pazara yönelen tarımsal ihracatımızın % 90 mı aşan bir bölümüne 
özel avantajlı bir rejim sağlamaktadır. 

'Topluluğun tanıdığı tâvizler, ilgili tarımsal maddelerin ve Ortak Pazara girişte uygulanan 
ithal rejiminin özelliklerine göre, değişik şekillerde tesbit edilmiştir. 'Bu çerçevede, iki temel 
tarım ürünümüz olan tütün ve kuru üzüm, miktar kısıtlaması ile sınırlandırılmadan ve hiçbir güm
rük vergisine tabi olmadan topluluğa ihracedilecektir. [Bundan başka, 85 tarife pozisyonu veya 
alt pozisyonu için % 75, 27 pozisyon için '% 50 ve altı diğer pozisyon için de % 40 ilâ |% 70 ara
sında değişen gümrük indirimleri sağlanmıştır. 

Bu rejim, 'geniş kapsamına rağmen, topluluğun sadece geçiş döneminin ilk yılı için Türkiye'
ye tanıdığı tâvizleri teşkil etmektedir. Nitekim Katma Protokolde, geçiş döneminin birinci yılın
da bu tâvizlerin tümünün gözden igeçirilip iyileştirilmesi öngörülmüştür. Bu iyileştirmeler, Tür
kiye'ye tanınan avantajlar âzami sınırlara ulaştırılmcaya kadar, bu tarihten sonra da her iki 
yılda bir devanı edecektir. 

Türkiye'nin, Topluluk menşeli belirli tarım ürünlerine indirim veya (benzeri tercih uygulamak 
gibi bir mükellefiyeti, bu safhada söz konusu değildir. 

b)< Türkiye ve AET nin tanm politikalarının yakınlaştırılması : 
Geçiş döneminde, tarafların tarım sektörüne uyguladıklan politikaların birbirine yakmlaştml-

ması için gerekli hükümler de Katma Protokolde yer almıştır. Bu yakınlaşmalar, geçici dönemin 
22 yıllık süresi 'boyunca Türkiye'nin alacağı tek taraflı tedbirlerle başlıyacak ve daha sonra, Top
lulukla birlikte Ortaklık Konseyinde kararlaştırılacak usuller dâhilinde, geniş ve bünyevi yakın
laşmayı da kapsıyacak bir program yürürlüğe konulacaktır. 

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

C) Elemeği : 
Topluluk ülkelerinde çalışan ve sayıları önemli miktarlara ulaşan işçilerimiz dolayı siyle mem

leketimiz yönünden özel bir önem kazanan işgücü alanında Katma Protokol, diğer alanlarda ol
duğu gibi gittikçe gelişen bir kolaylık rejimi tesbit etmiştir. Bu rejimin ilk safhası, Katma Pro
tokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte başlamaktadır. Bu tarihten itibaren Ortak Pazar ülkeleri, 
Türk işçilerine, Topluluk üyesi Devlet uyruklu işçilerle eşit muamele yapma mükellefiyetini yük
lenmiştir. Bu suretle, AET de çalışan Türk işçilerine, çalışma şartlan ve ücretler bakımından 
Topluluk işçileriyle aynı rejim uygulanacaktır. Sosyal güvenlik tedbirleri yönünden aynı duruma 
ilk yürürlük yılı içinde ulaşılacak ve Taraflar Ortaklık Konseyinde Türk işçilerinin sosyal tazmi
natlarda esas alınacak çalışma süreleri, yaşlılık, ölüm ve sakatlık gelir ve aylıkları bakımından 
Topluluk işçileriyle eşit imkânlardan yararlanmasını sağlıyacak mevzuatı kararlaştıracaklardır. 

Yine bu ilk safhada Ortaklık Konseyi, Türk işçilerinin Topluluk ülkelerinde yeni bir işe geç
mek amaeiyle çalıştığı işyerini veya ikamet ettiği memleketi serbestçe değiştirmesine ve bunu te-
minen otomatik; oturma ve çalışma izni alabilmesine imkân verecek tedbirleri de tesbit edecektir. 
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1976 yılından itibaren başlıyacak ikinci safhada ise, Türkiye'den Topluluğa serbest geliş ve iş 
arama imkânlarını da kapsıyan daha geniş bir program Ortaklık Konseyinde tesbit edilerek yü
rürlüğe konulacak ve 1986 yılında Türkiye ile T opluluk arasında işçi hareketleri tamamen serbest-
leştirilecektir. 

Tarım alanında olduğu gibi işgücü alanında da, geçiş döneminin ilk safhasında Türkiye'nin 
bir vecibe yüklenmesi söz konusu değildir. 

D) Ekonomik politikaların yakınlaştırılması : 
Katma Protokolün son bölümü, ekonomik birliğin yürütülmesi için zaruri olan ekonomi po

litikalarının yakınlaştırılması konusunu düzenlemektedir. Mahiyetleri itibariyle daha uzun vadeli 
çalışmaları gerektiren ve kısmen son dönemde ele alınacak olan bu alanda ilgili olarak Katma Pro
tokolde öngörülen hükümler, Ankara Anlaşmasında aynı alanlarda tesbit edilen ilkeleri tekrarla
makta ve tarafların bugünkü uygulamalarını muhafaza etmelerine imkân verecek ilerdeki gelişme
lere göre uygun kararlar alma yetkisini Ortaklık Konseyine bırakmaktadır. 

E) Diğer konular : 
Katma Protokolde, hizmetler, yerleşme hakkı, ulaştırma, rekabet ve Devlet yardımları, ticaret 

politikası gibi konularla ilgili hükümlere de yer verilmektedir. 
Bu cümleden olarak, yerleşme serbestisi ve hizmet edimi konularında, Tarafların aralarındaki 

mevcut rejime yeni talıditler getirmemeleri kabul edilmekte; bu alanlarda mevcut kısıtlamaların 
kaldırılmasında uyulacak süre, usul ve şartların Ortaklık Konseyince, her bir faaliyet dalı için 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal imkânları ile Topluluk içindeki gelişmeler göz önünde tutularak 
tesbit edileceği belirtilmektedir. 

Ulaştırma alanında, Türkiye'nin coğrafi duru mu ela dikkate alınarak, Rem a Andl aşması uya
rınca alman kararla im hangilerinin ve ne nisbette Türkiye'ye uygulanabileceğinin Ortaklık Kon
seyinde 'kararlaştırılacağı ''öngörülmektedir. 

Diğer konuların da, Ortaklık Konseyinde yapılacak istişareler ve alınacak kararlarla düzen
leneceği, Katma Protokolde 'belirtilmektendir. 

2. Malî Protokol : 
Katma Protokol ile aynı zamanda imza edilen ikinci Malî Protokol, Geçiş Dönemi zarfında 

AET'nin Türkiye ekonomisine yapacağı malî yardımın esaslarını tesbit etmektedir. Bilindiği gibi. 
Hazırlık Dönemi süresindeki malî yardımı düzenliydi Ankara Anlatmasına ekli Malî Protokol, bu 
dönemin beş yıllık süresinin -bitiminde yani 1960 yılı nihayetinde sona ermiştir. Bu sebeple. Ge
çiş Dönemi zarfında 'da devamı AET'ee kabul edilen malî yardım için ikinci ;bir Malî Protokol 
düzenicnmesi gerekmiştir. 

Malî yardım, Türkiye ile AET arasında bir e-rt aklık yaratan Anlaşmanın hedefi erine ulaşıl
masını kolaylaştırmak için ve Türk ekonomisinin hızlandırılmış bir şekilde gelişmesine yararlı ol
mak amaciyle verilmektedir. AET'nin malî yardımı, bu çerçeve içinde, Türkiye'nin kalkınmasını 
hızlandırmak için aldığı tedbirler ve göster'diği çabayı tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. 

İmza tarihinden itibaren 5,5 yıl, dolayısiyle yürürlüğe giriş tarihinden itibaren tahminen 
1- - 4,5 yıl içinde Türkiye'ye tahsis edilecek yeni malî yardımın tutarı, birinci Protokolde öngö
rülen 175 milyonluk yardıma karşılık 220 milyon dolar olarak tesbit edilmiş bulur nıakta'dır. Her 
yıl tahsis edilecek kredi tutarlarının, Protokolün uygulama süresine mümkün olduğu kadar düz
gün bir şekilde yayılması kanul edilmekle beraber, ilk iki uygulama yılı için tahsislerin daha yük
sek olabilmesi imkânı tanınmıştır. Bu imkân malî yardımın süratli bir şekilde kullanılmasını sağ-
1 lyacak niteliktedir. 

Malî yardımım şartlarında da, ilk Protokolün elverişli şartlarının ötesinde iyil eşi t irim eler te
min edilmiştir. Buna göre, vâdesi 30 yıl olan kredilerin alt yapı yatırımlarına tahsis edilenle
rinde ödemesiz döneım 7 yıldan 8 yıla çıkarılmakta ve % 3 olan faiz haddi % 2,5 e midirilmeik-
tedir. Sanayi proejlerin.de ise faiz haddi, evvelce olduğu gibi % ^.5 oranından hesaplanacaktır. 
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Yaklaşık olarak Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde yürürlükte kalacak olan İkiıüci Malî Pro
tokolün sona ermesinden bir yıl önce, malî yardım alanında üçüncü hir döınem için öngörülebi
lecek hükümleri incelemek hususunda da taraflarnıııtabık kalmışlardır. Birincıi Malî Protokolde 
bulun/mıyan bu yeni taahhüdün amacı, metinlerin onaylanma formalitelerinden dolayı Toplu
luğun Türkiye'ye malî yardımına ara vermesini' önlemektir. 

3. Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinin Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili Anlaşma : 
Katma Protokol ve Malî Protokol ile birlikte im'zaianan Anlaşma, bu sahada gümrük birliği 

dışında tutulan kömür ve demir - çelik endüstrisi ürünlertkuin, uygun görüldüğümde ve ilerde 
taraflarca tesbit edilecek usullere göre, ortaklık rejimine dâhil edilmelerine .imkân vermeye ma
tuftur. Böylece, bu konuda ilerde bir karar alındığı -zaman, bütün anlaşmaların yeniden ta
diline gitmek gibi uzun bir prosedüre başvurma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

4. Son ısenet : 
Son senet, imîzalanıaıı bütün metinlerin tadadedildiğâ ve tarafların imzalanan anlaşmalarla ilgili 

niyet ve yorum beyanlarının yer aldığı hukukî belgedir. 

Yi - Sonuç 
1. Yukardan beri açıklanan hususlar muvacehesinde, memleketimizin ekonomik ve sosyal 

kalkınmasının ıgerçekleşmesine ve Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasınla büyük ölçü
de yardımcı olacak nitelikte görülen anlaşmaların onaylanımasını öngören tasarı, Koanisyoınumiuz-
ca da uygun mütalâa edilmiş ve mevcut üyelerin oybirliği ile nenimsenmiştir. 

2. Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nei ve 3 neü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

3. Tasarının, önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Samsun Muş Adana 

Y. Köker F. Tevetoğlu İ. Bingöl M. Öztekin 
Ankara Cumhurbaşkanınca S. ü . Gaziantep Giresun 
î. Yetiş M. îzmen 1. T. Kutlar S. Orhon 
Konya Konya Niğde Ordu 

O. N. Canpolat S. Çumrah H. A. Göktürk B. S. Baykal 
Toplantıda bulunmadı. Toplantıda bulunmadı. 

Tabiî Üye Trabzon Tunceli 
S. Özgür A. Ş. Ağanoğlu A. Bora 

Toplantıda bulunmadı. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

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

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 12 Eylül 1963 tarihinde (An
kara 1da li'mzalanımış, 4 . 2 . 1964 tarik ve 397 sa
yılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş 
22 . 10 . 1964 tarih ve 6/3820 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile onaylanmış, 20 . 11 . 1964 
tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe girmiş olan «Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık ya
ratan AmilaJşıma» ya ekli «Geçici Protokol» ün 
birinci (maddesi uyarınca, bahis konusu Aıılaş-
ımaaıın 4 ncü Imaddesinde gözetilen »geçiş döne
minin 'gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve 
süreleri ile ilgili hükümlerini teslbit etmek üze
re 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imızalan-
ımış iolan «Katana 'Protokol ve Ekleri» ile «Mali 
Protokol», «Avrupa Köunür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren (maddelerle ilgili Anlaşma» 
ve «Son Senet» in (onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

OEgiOİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

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

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen Ikabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet 'Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»m<i 
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