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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

24.5.1978 Çarşamba 
Cumhuriyet Senatosu Anlkara Üyesi Yiğit Köker' 

in, görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve.bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddele
rine uyduğu İddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tuncay Mataracı hakkında (9/215), 

Külhranıanmıaraş Milletvekili Mehmet Yusuf öz-
baş'ın, mili kültürü yaralayıcı beyan ve davranışlar
da bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu-
nırnun 142/3, 240 ve 426 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı hak
kında (9/216), 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve iki arka
daşının, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
munda kanunsuz tasarruflarda bulundukları ve bu 
eylenıîer*inin Türk Ceza Kanununun 252 nci madde
sine uyduğu iddiasıyla Gençlik ve Spor Bakanı Yük-
seî Çakmur ve içişleri Bakanı İrfan özaydınlı hak
larında 1(9/217) ve 

Aydın MiEetvekili Nahit Menteşe ve 12 arkada
şının, kooperatif yöneticilerinin tayininde partizanca 
davrandılklan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 64, 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı Te
oman Köprülüler haklarında (9/2İ8) birer Meclis 
Somşturmiası açılmasına ilişkin önergeleriyle; 

Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Ta
bi] Kaynaklar eski Bakanı Selâhattin Kılıç hakkın
da (9/219) ve 

'Danıştay kararını uygulamayarak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminim Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu İddiasıyla Orman eski 
Bakanı Turhan Kapanlı hakkında (9/220) birer Mec
lis Saruşturnrası açılmasına ilişkin Başbakanlık tez
kereleri okundu; 19.4.1978 tarihli 4 ncü Birleşimde 
kuruDan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna havale 
edilecekleri bildirildi. 

Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çanakkale esk'i 
Milletvekili Refet Sezgin hakkında (9/21) (S. Sayısı : 
99 ve 99'a 1 nci ek), 

İçel eski Milletvekili ibrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın 
esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ce-

- za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
e.̂ ki Başbakan Bülent Ecevit hakkında (9/38) (S. 
Sayısı : 96) ve 

Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 arkada
şının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Süleyman Dem ir el, Maliye eski Baka
nı Yıjmaz Ergenekon ve Ticaret eski Bakam Halil 
Başol haklarında (9/59) (S. Sayısı : 106) kurulan So
ruşturma Komisyonları ile; 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca-
man'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne ilişkin içtüzük teklifi (2/1) hakkındaki içtüzük 
Geçici Karma Komisyonuna siyaisi parti gruplarınca 
gösterilen adaylar seçildiler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Genel Kurulunun 19.4.1978 tarihli 4 ncü Birleşimin
de alınan karar gereğince, 1, 2, 3 ve 4 numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonlarına üye seçimi, işlem
ler tamamîanarnadığından, ertelendi. 

IBirfeşime saat 16.36'da son verildi. 

'Başkan Divan Üyesi 
Başkan vekili Kütahya 

M. Şevket Doğan Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 
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(No. : 4 

H. — GEUEN KAĞİTLAR 

9 . 6 . 1978 Cuma 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. — Tekirdağ Milletvekili Nihan llgün'ün; ayçi

çeği talban fiyatı tespitimde siyasal nedenlerle üretici 
ve tüketici aleyhine hareket ederek görevlerini kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Orhan Alp haklarında» Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğümün 12 ncı 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/221) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ: Halil Karaatiı (Bursa), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısının 8 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GE VEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Bülent Ecevit'in, son günlerde yap
mış olduğu dış temaslar hakkında gündem dışı açık
laması ve aynı konuda gruplar adına yapılan konuş
malar. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Başba
kan Sayın Bülent Ecevit'in son günlerde dış temas
larla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bilgi vermek üzere gündem dışı bir istemi vardır. 
Kendilerine Millet Meclisi, İçtüzüğünün 60 ncı mad
desine göre söz vereceğim. Hükümetin açıklamasın
dan sonra da, isterlerse siyasi parti gruplarına da söz 
hakkı doğmaktadır. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başbakan, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak 

Milletvekili) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

değerli üyeleri; 

Bilindiği gibi, son günlerde Brüksel'de, Washing-
ton'da ve New ~. Yök'ta bazı görüşmeler yaptım ve 
bu görüşmelerle bağlantılı olarak, uluslararası ilişki
lerimizdeki yeni gelişmeler hakkında veya yeni geliş
me olasılıkları hakkında Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bilgi sunmanın yararlı olacağını düşünüyorum; 
o nedenle, bu konuşma olanağını Sayın Başkanlıktan 
rica ettim. 

Ayrıca, dün yaptığımız bir toplantıda sayın parti 
ve grup başkanlarına, Cumhuriyet Senatosunun ve 
Millet Meclisinin dışişleri komisyonları başkan ve 
yardımcılarına ve NATO'da, Avrupa Ekonomik Top
luluğunda, Avrupa Konseyinde Türkiye'yi temsil 
eden Parlamento heyetlerinin başkanlarına ayrıntılı 
bilgiler verdim. 

Böylelikle, Türkiye'nin uluslararası ilişkiler ala
nında attığı adımlarla ve sağlanan gelişmelerle ilgili 
olarak Yüce Meclislere bilgi sunma ve Yüce Meclis
lerin, aynı zamanda partilerimizin görüşlerini alma 
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yöntemini gelenekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun, hem 
demokrasimiz açısından hem de uluslararası sorunla
rımızda, mümkünse eğer, ulusal birliği pekiştirebitone 
açısından yararlı olacağım umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, uluslararası ilişkilerle sa
vunma ve ekonomi sorunları, Hükümetimizin görü
şüne göre birbiriyle yakından bağlantılıdır, özellikle 
son zamanlarda ülkemizin artan ekonomik sorunları 
ve dış ödemeler dar boğazı bu bağlantıları daıha da 
çok artırmıştır. O nedenle Brüksel'de, Washington' 
da ve New - York*ta yaptığım temaslarda bu üç soru
nu, uluslararası ilişkileri, ekonomik sorunlarımızı ve 
savunma sorunlarımızı birbirleriyle bağlantıları ölçü
sünde bir arada ele almaya özen gösterdim. 

Bilindiği gibi, ortak üyesi bulunduğumuz, tam 
üye değil, ortak üyesi bulunduğumuz Avrupa Ekono
mik Topluluğuyla Türkiye'nin ilişkileri uzun süredir 
askıdaydı; yeterince işlemiyordu; işlediği kadarıyla 
da bu ilişkiler Türkiye'nin aleyhine sonuçlar verme
ye başlamıştı. Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi, 
dünya ekonomisinde önemi, etkinliği gitgide artan 
bir kuruluşla ilişkilerimizin bu şekilde belirsiz biçm-
de askıda bırakılması, ekonomk geleceğimizi de belir
sizlik içinde bırakmak anlamına geliyordu ve büyük 
sakıncalar taşıyordu. Öte yandan, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun yalnız ekonomik değil, siyasal alanda 
da önem taşıması ve bu öneminin giderek artmasının 
beklenmesi, bu toplulukla ilişkilerimizin askıda kal
masını uluslararası, genel uluslararası ilişkilerimiz 
bakımından da sakıncalı kılıyordu. O nedenle Tür
kiye'nin bu topluluk ilişkilerine açıklık, belirginlik 
kazandırma zamanının geldiği, hatta geçmekte oldu
ğu düşüncesindeydik; onun için Brüksel'i ziyaretim 
sırasında bu konuya özel bir önem verdim. 

Ayrıca, bilindiği gibi, bizim gibi ortak üye duru
munda olan Yunanistan vaktinden evvel tam üyelik 
için başvurmuş bulunmaktadır. Ayrıca, ekonomik 
durumlarıyla bizim ekonomik durumumuz arasında 
bazı benzerlikler bulunan İspanya ile Portekiz'in de 
üyelikleri sözkonusudur. Bu, Avrupa Ekonomik Top
luluğunun yapısında önemli sonuçlara yol açabilecek 
değişiklikleri de beraberinde getirebilir. O nedenle de 
bu aşamada Türkiye'nin toplulukla ilişkilerine açık
lık kazandırılması gerektiği inanandaydık. 

Geride bıraktığımız birkaç yıllık dönemde Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimizin düzenlen
mesi konusundaki öneriler, Avrupa Ekonomik Toplu
luğundan beklenmişti. Topluluğun Türkiye'ye bu konu
da öneriler yapması beklenmişti. Topluluk bu önerileri 
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yapmış; fakat onlara da gereken açıklıkla yanıt veril
memiş veya verilememişti. Bunun geride bıraktığımız 
dönemde siyasal ve ekonomik seçmeler yapmayı güç-
leştirici etkenlerin bulunmasıyla elbette yakından ilgisi 
vardı. Bunu bir geçmişe yönelik eleştiri olarak söyle
miyorum, sadece bir gerçeğin saptanması olarak be
lirtiyorum. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkiler konu
sunda asıl şikâyetçi taraf Türkiye olduğuna göre, Hü
kümetimizin görüşünce, ilişkilerimizin düzenlenmesiy
le ilgili önerilerin de Avrupa Ekonomik Topluluğun
dan beklenmek yerine, doğrudan doğruya Türkiye 
tarafından yapılması gerekirdi. Hükümetimiz bu gö
rüşteydi. Bu görüş doğrultusunda çalışmalara başla
dık ve bu çalışmaların sonucu olarak Brüksel temas
larım için yeni Hükümetin yaklaşımıyla ilgili olarak 
düşüncelerimizi yetkililere, Avrupa Ekonomik Top
luluğu yetkililerine, Avrupa Ekonomik Topluluğu
nun Bakanlar Kurulu anlamını taşıyan Komisyon 
Başkanına ve bir çok komisyon üyelerine açıklama 
olanağını bulduk. 

İlişkilerimizi düzenlerken karşımızda üç seçenek 
vardı : 

Birincisi, aramızdaki ortaklığı bazı yeni düzenle
melerle sürdürmek. 

İkinci seçenek, aramızdaki ortaklığı sona erdire
rek başka bazı ülkeler gibi ticaret anlaşmasıyla ye
tinmek. 

Üçüncüsü, Yunanistan'ın vaptığı gibi tam üyelik 
için şimdiden başvurmak. 

Üçüncü seçeneği, yani ilerde tam üye olma ola
nağım amaç olarak gözönünde bulundurmakla bir
likte, ekonomimizin bugünkü aşamasında böyle bir 
adım atmayı erken bulduk ve sakıncalı saydık. 

Demokratik Avrupa ülkeleriyle aramızda, Türk 
Ulusu arasında, demokrasiye ortak bağlılığımıza da
yanan bir yakınlık vardır. Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile ortaklığı sürdürmemiz, bu yakınlığı değerlen
dirmek bakımından önemli bir unsur olabilirdi. Aley
himizde işleyen yönlerinde düzeltmeler yaparak or
taklığı sürdürmek, ayrıca ticaret anlaşmasından bek
lenebileceğin ötesinde bazı yararlar da sağlayabilir
di. O nedenle Hükümet olarak, birinci seçeneği, yani 
ıbazı düzenlemeler, düzeltmeler yaparak Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile ortaklık ilişkimizi sürdürmeyi 
deneme kararını verdik. Burada deneme sözünü şu 
anlamda kullanıyorum: İlişkilerimizi karşılıklı yarar 
dengesine dayanacak biçimde ve Türkiye'nin gelişme
sini engellemeyecek, tersine hızlandıracak yönde dü-
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zenlemeye, Topluluğun da istekli ve hazır olup olma
dığını anlamamız gerekiyordu. 

Brüksel'de buna teşhis koymaya çalıştım ve bu 
açıdan olumlu izlenimler edindim. Yeni yaklaşımı
mızı, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkiler konu
sunda yeni yaklaşımımızı Brüksel'deki temaslarımda 
özetle şöyle ortaya koydum : 

Bazı tarım ürünlerimizin ihracına, Avrupa Eko
nomik Topluluğunca geçmişte tanınmış olan kolay
lıklar artık büyük ölçüde değerini yitirmiştir. Çünkü 
Topluluk, bizim gibi ortak üye olmayan bazı ülke
lere, hatta ekonomileri bazen bizden daha iyi Olan 
bir kısım ülkelere tarım ürünleri ihracı konusunda, 
bu ülkelerin tarım ürünlerinin ihracı konusunda, Tür
kiye'ye tanınanlardan daha büyük avantajlar, kolay
lıklar, ödünler tanımıştır. Bunun ortaklığı âdeta ce
zalandırmak olduğunu Brüksel'deki yetkililere anlat
tım ve ilişkilerimizi karşılıklı yarar dengesine uygun 
olarak sürdürebilmemiz ve geMştirebilmemiz için bu 
hususta, yani, ortak olmayan üyelere tarım ürünleri 
konusunda tanınacak ödünlere oranla Türkiye'ye ta
nınacak ödünlerin, olanakların daima daha yüksek 
düzeyde olması gerektiğini belirttim. Bu konuda bize 
güvence verip veremeyeceklerini sordum ve ilişkile
rimizin bu güvenceye bağlı olacağım belirttim. 

Ayrıca, aramızdaki anlaşmalara göre, Türkiye'nin 
ihraç edebileceği sanayi ürünlerine karşı, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkelerinin gümrük duvarları
nı indirmeleri sözkonusudur. Fakat, uygulamada Tür
kiye her hangi bir sanayi ürünün biraz bolca miktar
da bu ülkelerden birine ihraç edebilir duruma geldi
ğinde, kola kısıntıları yolu ile ihracatımıza fiili en
geller çıkarılmaktadır veya fiili engeller çıkarılma 
eğilimi belirmektedir. Bu da Türk sanayiini, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerinin geleceğine gü
venle bakamaz duruma getirmektedir. 

Topluluktan bu konuda da güvence istedim. Eğer 
ilişkilerimizin sağlıklı biçimde sürmesini, yürümesini 
istiyorsanız bundan sonra, o takdirde sanayi ürünle
ri ihracatımıza karşı her hangi bir engel çıkarılmaya
cağı konusunda da Türkiye'ye güvence verilmelidir 
dedim. 

Öte yandan, 1976'dan beri Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ülkelerinin kendi ülkelerindeki Türk işçi
lerine serbest dolaşım hakkı tanımaya başlamaları 
gerekiyordu. Fakat bu konuda topluluk üyesi ülkeler 
yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir. Buna ge
rekçe olarak da, kendi ülkelerinde işsizlik ortaya çık
tığını ileri sürmüşlerdir. 

Ben, ya bu hakkın tanınmasını, Türkiye'ye karşı 
bu yükümlülüğün yerine getirilmesini veya yerine ge
tirilmeyişini telafi edecek, bunun yerine getirilmeyişi
nin Türkiye açısından doğurduğu zararları telafi ede
cek çözümler getirilmesi gerektiğini ileri sürdüm. O 
arada, Türkiye'de geniş istihdam olanaktan yaratıl
masına, Topluluğun ve Topluluk üyelerinin yardımcı 
olmalarını istedim. 

Bu ülkelerde çalışan Türk işçilerinin sosyal gü
venlik haklarının, eğer kendileri isterlerse, Türkiye' 
ye aktarılması konusundaki engellerin kaldırılmasını 
istedim. Bu ülkelerde çalışan işçilerimizin, o ülkeler
de İken yararlanabilecekleri, yararlanabildikleri kredi 
olanaklarının Türkiye'de yapacakları yatırımlarda da 
kullanılabilmesini istedim. 

Ayrıca, işçilerimizin Türkiye'de yapacakları or
tak yatırımlara Topluluğun ve Topluluk üyesi ülkele
rin kredi kolaylıkları ve teknoloji katkısı sağlamala
rını istedim. 

Bunun dışında, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ticaret ilişkilerinin ötesinde ekonomik işbirliğimizi 
geliştirme zorunluğu üzerinde durdum. Topluluk 
üyesi ülkelerle Türkiye arasında ikili sınai yatırım
lara önem ve hız verilmesi gerektiğini, hatta bunların 
bazı alanlarda bölge ülkeleriyle, özellikle İslam ülke
leriyle birlikte üçlü yatırımlar olarak da düşünülme
sinde yarar olacağım belirttim. 

Bunun dışında, Türkiye'ye Topluluğun daha geniş 
kredi kolaylıkları saparnasını istedim ve Türkiye'ye 
bu kolaylıkların sağlanması karşılığında da makul 
bir süre için, şimdiden belirlenemeyecek makul bir 
süre için Türkiye'ye her hangi bir karşı yükümlülük, 
bir mukabil yükümlülük getirilmemesi, bu gibi yü
kümlülüklerden Türkiye için bağışıklık tanınması 
isteğinde bulundum. Bunun da hukuki bir gerekçesi 
vardı. Çünkü, Toplulukla aramızdaki ek protokolün 
60 ncı maddesine göre, eğer ekonomimizin belli bir 
sektöründe kriz varsa, o sektörle ilgili yükümlülük
lerimiz askıya alınıyor, erteleniyordu. Oysa şimdi, 
Türk ekonomisinin hemen bütün kesimlerinde kriz 
olduğuna göre, ekonomimizin tümü için Türkiye'ye 
bu bağışıklığın tanınması gerektiğini belirttim ve bu 
koşullarla bağlantımızı sürdürmek istediğimizi, iliş
kilerimizi sürdürmek istediğimizi söyledim. Ancak, 
bağlantımızın, Toplulukla ilişkilerimizin geleceği 
ve niteliği, Türkiye'nin ekonomik gelişmesine, Av
rupa Ekonomik Topluluğunun nasıl ve ne ölçüde 
katkıda bulunacağına göre belirlenecektir dedim. Bu 
katkıyı göreceğiz; bu katkı 8e Türkiye ekonomik 
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sorunlarını çözebiliyor mu, kendini ileride gerçekle
şebilecek tam üyeliğe yeterince hazırlama olanağı bu
labiliyor mu, buna bakacağız, bağlantılarımızın gele
ceği ve niteliği konusunda ona göre karar vereceğiz 
dedim ve ekonomimize, gelişmemize yapmalarım 
beklediğimiz katkıların ekonomimizi tek yanlı olarak 
ve dengesiz olarak bağımlıiaştırıcı nitelikte olmama
sını gözeteceğimizi söyledim. Ayrıca, Yunanistan'ın 
tam üyeliğinin aleyhimizde işleyen bir unsur olarak 
ortaya çıkmamasına da büyük önem verdiğimizi be-
lirtüm. 

Topluluk yöneticileri, Komisyon Başkanı ve ar
kadaşları yaklaşımımızı çok anlayışla karşıladılar, 
gerçekçi buldular ve bu yaklaşım doğrultusunda çalış
maların derhal başlatılmasını istediler. Öyle sanıyo
rum k'i, Komisyonla Hükümetimizin, göndereceği 
teknik heyetler arasındaki görüşmeler güz aylarına 
kadar tamamlanabilecektir ve bu yıl sona ermeden 
ilgili ülkelerin bakanları düzeylinde de bir sonuca ula
şabilecektir. Bu konuda elbette şimdiden kesin bir 
şey söylenemese bile, çok mutlu olduğumu belirte
bilecek durumdayım. 

Her halde Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişki
lerimizi sağlıklı biçimde geliştirmeye çalışırken, bu
nun uluslararası ekonomik ilişkilerimizi çok yönlü-
îeşiirme yolundaki çabalarımızı engellememesine de 
özen göstereceğiz. Bunu da bütün açıklığı ile Brüksel' 
de belirttim. 

Bu arada bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliği ola
naklarımız bizim için her açıdan önem taşır. Her hal
de Avrupa Ekonomik Topluluğu üe ilişkilerimizin 
sağlıklı biçimde düzenlenmesi, bu bölge ülkeleri ile, 
özellikle aramızda yakın tarihi, kültürel bağlar bu
lunan İslam ülkeleriyle aramızdaki ekonomik işbirli
ğinin gelişmesine engel olmamalıdır, tam tersine, 
mümkünse katkıda bulunmalıdır. Bu konuda özen 
göstereceğimizi de münasip şekilde belli ettim. 

Tabii, Avrupa Ekonmik Topluluğu ile ilişkileri
mizin sağlıklı biçimde düzenlenmesi Türk ekonomi
sinde bazı yapısal değişikliklerin de yapılmasını ge
rektiriyor. Böylece Türkiye'nin ekonomik bakımdan 
kendi kendine daha yeterli ve daha çok dışa dönük 
hale gelmesi gerekiyor. Sanayiini daha güçlü hale ge
tirmesi ve yeni, ileri teknolojilere dayandırması, ay
nı zamanda tarımını daha verimli hale getirmesi ge
rekiyor. Bunu sağlamak, elbette temelde bizim soru
numuzdur; ama bu sorunumuzu çözmeye çalışırken 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun da Türkiye'ye ge

reğince yardımda, katkıda bulunmasını bekleyeceğimi
zi belirttim. 

İlişkilerimizin bu yönde yeniden düzenlenebilece
ğini umuyorum. Bunun gerçekleşmesi de en azından 
ortaklığı sürdürmenin sakıncalarını ortadan kaldıra
caktır. Ne kadar yararlı olacağı ise, büyük ölçüde 
yeni sağlayacağımız olanakları Türkiye'nin nasıl de
ğerlendireceğine bağlı olacaktır. 

Gerek Brüksel'de, gerek Washington'da NATO 
ile ilgili olarak NATO çevreleriyle de geniş temaslar
da bulundum. Bilindiği gibi Washiııgton'da toplanan 
Atlantik Konseyi Toplantısında Onur Başkanlığı 
sırası Türkiye'de okluğu için bu yönde geniş temas 
olanakları bulabildim. Bu temaslarımda ambargonun 
kalkmasının, NATO içinde güvenli ilişkiler açısından 
olduğu kadar NATO'nun güvenilirliği açısından da 
önem taşıdığını belirttim. NATO'nun, çok önemli bir 
jeopolitik mevkideki bir üyesini yalnız bırakması ha
linde, savunma açısından desteksiz bırakması halinde 
bunun NATO'yu dünya gözünde sarsıcı, NATO'nun 
güvenilirliğini, etkilinliğini zedeleyici sonuçlar doğu
racağım belirttim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, 3 dakikanız var. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 

Türkiye'nin kendi başına güvenliğini sağlama yolunu, 
bağımsızlığını güçlendirme yolunu bulabileceğini; 
ama NATO içinde Türkiye'nin yalnız ve desteksiz 
bırakılmasının dünya dengesi açısından da Ve bu den
geye dayanan yumuşama Süreci açısından da büyük 
sakıncalar doğurabileceğini belirttim. 

Türkiye'nin, bu konuda kendine düşen sorumlu
ca davranışını sürdüreceğini ama, tek başına Türki
ye'nin sorumluca davranmasının bu sakıncaları orta
dan kaldırmaya yetmeyeceğini belirttim. 

NATO'da iki üye arasında, Türkiye ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında bir sorun bulunduğu her
kesin bildiği bir gerçektir. Bugün iki üye ülke de ara
larındaki bu sorunu çözmeye çalışıyorlar; fakat bir 
üçüncü üye, Yunanistan buna itiraz ediyor, «Hayır; 
aranızdaki sorunu çözmeyeceksiniz» diye engelleme
lere kalkışıyor. Yunanistan'ın bu olumsuz davranışı, 
Washington'daki NATO toplantısı dolayısıyla bütün 
dünyanın, özellikle müttefik üyelerin gözleri önünde 
sergilendi ve bu şekilde iki ülke arasında güven ve
rici bir ortama Yunanistan'ın bu davranışının ne ka
dar güçlük çıkarttığı daha iyi anlaşılmış oldu. 

Ayrıca, Amerikan ambargosunun, Kıbrıs sorunu
na çözüm bulunmasını da engellediği, artık bugün 
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Amerikan kamuoyunda ve bütün dünyada daha iyi 
anlaşılmaktadır. 

Temaslarımda, ambargonun kalkmasının, sağlıklı 
ittifak ilişkileri ve dünya dengesi açısından zorunlu 
•olduğunu; ama Türkiye açısından yeterli olmadığını 
belirttim. Hükümetimizin savunma ile ekonomi ara
sındaki ilişkiye büyük önem verdiğini, ekonomisini 
zayıf düşürme pahasına masraflı bir savunma siste
minin yükünü taşımaya hiç bir ülkenin tahammülü 
olamayacağı üzerinde durdum ve' bu konuda mütte
fiklerimizin Türkiye'ye karşı daha yardımcı ve anla
yışlı davranmaları gerektiğini, ambargo kalkarsa, on
dan sonra da buna gerek olacağını önemle belirttim 
ve Türkiye'nin savunma araç ve gereçleri bakımından, 
aşırı ölçüde dışarıya, özellikle tek bir kaynağa ba
ğımlı katmasının bütün ittifak sistemi için doğuraca
ğı sakıncalar üzerinde durarak, Türkiye'nin kendi sa
vunma sanayiini geliştirmesine müttefiklerinin de 
destek olmaları gereği üzerinde durdum. 

Gerek Genel Sekreter Sayın Luns, gerek Avrupa' 
daki NATO Başkomutanı Sayın General Hig, gerek 
Amerikan Savunma Bakanı Sayın Bravn ile bu konu
lan ayrıntılı görüştüğümde, hepsinin bu konuda bü
yük bir anlayış ve yapıcı davranış içinde bulundukla
rını gördüm. Bu konuda, Türkiye adına somut bazı 
önerilerde de bulundum. 

NATO ülkelerinin yöneticilerine, başta Sayın 
Başkan Carter olmak üzere Amerikan yönetimine ve 
Kongre üyelerinin bir bölümüne, aym zamanda Ame
rican kamuoyuna sorunlarımızı daha açık ve belirgin 
bir biçimde anlatma olanağını buldum ve gerek bu 
sorunlara ve gerek dünya sorunlarına yaklaşımımızı 
açık şekilde anlatmaya gayret gösterdim. 

Bu arada, NATO'nun, geleceğe dönük olarak ha
zırladığı yeni programla ilgili olarak, Türkiye'nin 
NATO içindeki kendi durumu açıklık kazanmadıkça 
angaje olamayacağını belirttim ve bunu resmi bildi
riye de geçirdik. 

Bu arada, Kıbrıs Türk önerilerinin Amerikan ve 
Batı kamuoyunda, genellikle dünya kamuoyunda 
gitgide daha iyi anlaşılmakta olduğunu, özellikle Sa
yın Denktaş'ın Amerika'daki açıklamalarının bunu 
sağlamaya büyük katkısı okluğunu sevinerek gördüm. 
Her halde, artık Kıbrıs sorununa çözüm bulunma
sını güçleştirenlerin, Türkler ve Türkiye olmadığını, 
bütün dünya, giderek artan ölçüde anlamaktadır. 

Edindiğim izlenime göre, ambargonun kalkma 
olasılığı bundan birkaç hafta öncesine oranla bir 
hayli daha güçlenmiştir. Her ne kadar bu konuda 
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şimdiden kesin bir şey söylencmezse de, eskisine oran
la daha umutlu olduğumu söyleyebilecek durumda
yım. özellikle Başkan Carter'in, ambargonun kalk
ması konusunda kesin ve açık tavır takınmış olma
sının, bu konuda ohımlu etkileri olacağına inanıyo
rum. Şimdiye kadar Türkiye'ye karşı ambargo uygu
lamasının kanun gereği olduğu ileri sürülürken, şim
di Sayın Carter, Türkiye'ye ambargo uygulamanın 
kanunsuz bir davranış olduğunu bu ifadelerle belirt
miştir. 

NATO ile ilişkilerimizi düzeltmeye çalışırken, 
Türkiye'nin komşularına ve başka ülkelere karşı kış
kırtıcı ve gerginliği artırıcı bir tavır içinde olmaya
cağını, buna özen göstereceğini, çevresindeki ülkelere 
güven verici bir tutum izleyeceğini; böylelikle, dün
yadaki yumuşama sürecine kendi katkısını yapmaya 
önem verdiğini belirttim ve şunu açıkça söyledim ki, 
Türkiye, özellikle bugünkü yumuşama sürecinde, itti
fak süsiteminin sınırdaki bir sivri ucu gibi davranma 
niyetinde değildir; tam tersine, değişik ittifak sistem
leri arasındaki ilişkileri yumuşatıcı, karşılıklı güven 
ortamım sağlamlaştırıcı bir unsur olma isteğindedir 
ve bu istek doğrultusunda davranmaktadır. Fakat bu
na rağmen, bu yumuşama ortamında da, caydırıcı
lığın büyük önem taşıdığım, Türkiye'nin savunması
nın zayıf bırakılmasının bu açıdan büyük sakıncaları 
olacağını, dünya dengesi açısından da sakıncaları ola
cağını belirtmeye özen gösterdim. 

'BAŞKAN — Sayın Başbakan, görüşme süreniz 
doldu efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Bitirmek üzereyim Sayın Başkan. 

Batı ile ilişkilerimizi düzeltmeye özen gösterdiği
mizi, fakat bunun başka ülkelerle, özellikle bölge ül
keleriyle yakın ve dostça ilişkiler kurmamıza da en
gel teşkil etmemesi gerektiğini, mümkün olan açık
lıkla ve yapıcı bir şekilde ortaya koydum ve NATO' 
nun yalnız Doğu - Batı ilişkilerinde değil, Kuzey -
Güney diyalogunda; yani kalkınmış ülkelerle kalkın
mamış veya kalkınma sürecindeki ülkeler arasında
ki diyalogda ve ilişkilerde de olumlu katkıları olan 
bir kuruluş haline gelmesi gerektiğini, Türkiye'nin 
davranışının bu yönde olacağını belirttim ve bu «kal
kınmış -. kalkınmamış ülkeler» çelişkisinin, ilkin 
NATO içinde giderilmesine özen gösterilmesi gereği 
üzerinde durdum. 

Bu vesileyle şunu belirtebilecek durumdayım ki, 
özellikle Genel Sekreter Sayın Luns'un desteğiyle ve 
girişimiyle, Kuzey Atlantik Antlaşmasının 2 nci mad-
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desi, yani ekonomik bakımdan zayıf durumdaki üye 
ülkelere ekonomik yardım zorunluğunu belirleyen 
maddesi, ilk kez işlerlik kazanmak üzeredir. Bu ko
nuda ciddi bir eğilim başlamıştır ve bu eğilimin temel 
hedeflerinden biri de, Türkiye'nin ekonomisine kat
kıda bulunmaktır. 

Türkiye'nin, sadece bir savunma sisteminin kanat 
bölgesindeki askeri güç olarak değerlendirilmesini 
kabul edemeyeceğimizi; NATO'nun, bir savunma 
sistemi olması ötesinde, demokrasiye bağlılık ifade 
eden bir topluluk olduğunu; Türkiye'nin, gelişme sü
recindeki ülkeler arasında, İkinci Dünya Savaşından 
beri demokrasiyi sürekli yaşatabilmiş tek ülke olu
şunun, ülkemizin bu açıdan da değerlendirilmesini ge
rekli kıldığım hatırlattım. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, uluslararası banka 
çevreleriyle yakın temaslarım oldu ve bu çevrelerin, 
Türkiye'nin ivedi borçlarının ertelenmesi için her ça
bayı göstermeye kararlı olduklarını gördüm. Ekono
mik İşbirliği ve Gelişme örgütü çerçevesinde devlet
ten devlete borçların ertelenmesi yolundaki olumlu 
adımların yanı sıra, şimdi uluslararası banka çevre
leri de, özel bankalara ve özel firmalara bu yıl vadesi 
gelen, yaklaşık 2,5 milyar dolar borcumuzu erteleme 
eğilimi içindedirler; bunun için gerekli girişimleri 
büyük bankalar, 240 küsur bankada yapmakladır
lar. 

Ayrıca, Türkiye'ye yeni kredi sağlanması olanağı 
da son derece güçlü bir olasılık haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu gezim, benîm şu kanımı 
bir kez daha doğrulamış oldu : Eğer, Türkiye'nin dün
yadaki yerini ve Türk ulusunun tarihten, aynı za
manda özgürlükçü demokrasiye bağlılıktan gelen say
gınlığını gereğince değerlendirebilirsek, sorumluca de-
ğerleiîdirebKirsek, çağımızın gerçeklerine ve koşulla
rına uygun biçimde değerlendirelbilirsek, bugünün dün
yasında Türkiye'ye pek çok olanaklar açılabilir. Bu 
olanakları iyi kullanmamız, yalnız günü kurtarmvk 
üzere değil, daha güçlü bir ekonomik yapı kurmak ve 
daha güçlü bir Türkiye oluşturmak üzere değerlendir
memiz gereklidir. Bunun için, sağlamaya çalıştığımız 
ve büyük ölçüde başardığımız dış kaynaklar kadar iç 
kaynaklar da önemlidir. Ancak ikisi bir araya geldi
ğinde, dış ve iç kaynaklar bir araya geldiğinde, eko
nomik açı'dan Somut sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu 
açıdan, kaynak savurganlığını önleyici ve sosyal ada
lete uygun yeni iç kaynaklar sağlayıcı yasaların Yü
ce Meclislerden bir an önce çıkması, ulusumuz açı
sından büyük önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri, bu ülke, hepimizin ülkesi; ba
ğımsızlığımıza gölge düşmeksizin ekonomik bunalım
dan çıkışa, hrekesin ve bütün partilerin katkıda bu
lunmak isteyeceklerine inanıyorum; ulusal birliğimizi 
kanıtlamanın t a m zamanı olduğuna inanıyorum. Ulu
sal birliğimizi dünya önünde kanıtlayıcı davranışlar
da bulunmak, partiler arasında görüş ayrılıkları bu
lunmadığı veya bulunmaması gerektiği anlamına el
bette gelmez. Bu görüş ayrılıkları olmadıkça demok
rasi olamaz; ama bunalımdan çıkışta ve uluslararası 
«orunları çözüşte birlik halinde olmak, demokrasi
nin gereği olan düşünce ayrılıklanyla çelişmez; tam 
tersine, demokrasi, ancak siyasal ve ekonomik görüş
leri ayrı olanların, bunalım dönemlerinde ve ulusal 
yarar konusunda birlik olmalarıyla yaşar ve bir de
mokrasi içinde, bir ülke, ancak öyle yaşayabilir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Söz, talep sırasına göre, Cumhurbaşkanlığınca Se

çilen Üyeler Grupu adına Sayın Metin Toker'de; bu
yurun efendlim. 

Sayın Toker, ğöriüşme süreniz 10 dakikadır. 

iCUMHtJRBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA METİN TOKER (C. Senatosu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclîsinin değerli üyeleri; 

ıSayın Başbakanın, son gezisi ve temasları hak
kında verdikleri bilgilerle ilgili olarak, Senatonun, 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupumuzun gö
rüşlerini sunacağım. 

Grupumuz, dün de Sayın Başbakanın, partiler ve 
gruplar başkan ve yöneticileriyle yaptıkları toplantı
dan sonra bir araya gelmiş; Sayın Başbakanın, Batı 
Avrupa ve Amerika gezisini genel çizgileriyle değer-
lendirnîişrir. 

Önce bir memnunluk sebebimizi söylemek istiyo
rum : Hükümet Başkanının zaman zaman, başta 
AnamuhaMet Partisinin Lideri olmak üzere, Meclis
teki partilerin ve grupların başkanlarım davet ede
rek onlara bilgi vermesi, bizim daima arzumuz ve te
menniniz olmuştur. Biz, partilerimiz arasında, konu
şarak, tartışarak halledilemeyecek hiçbir sorunun bu
lunmadığına inanmışızdır. Bir ortak görüşe vanlınca-
ya kadar, elbette, herkes fikrini serbestçe, hatta beğe
neceği ve uygun göreceği üslup içinde yüksek sesle 
açıklayacaktır. Belki bir ortak görüşe varılamayacak
tır da; ama eğer varılacaksa, bunun tek yolunun bu 
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gibi toplantılardan geçtiği muhakkaktır. Sayın Baş
bakanın dünkü toplantıyı düzenlemcsii de, buna istis
nasız bütün partiler ve gruplar başkanlarının katıl
maları da, bir kısmı orada konuşmak istememiş dahi 
olsalar, bizi bundan dolayı sevindirmiştir. 

Büyük liderlerinin, sadece cenazelerde rasrlaşıp, 
birbirlerinin ellerini ancak orada sıktıkları toplumla
rın, sağlıklı bir siyalset hayatına sahip oldukları ileri 
sürülemez. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, 
bugünkü Hükümet kurulup da, aktif bir dış politi
ka izlemek niyetini ilan ettiğinde Ve bunu uygulaya
bileceğinin ilk izlenimlerini verdiğinde, Gnıpumuz 
'böyle bir kararı olumlu bulduğunu belirtmiştir. Tür
kiye, aktif bir dış politikaya şiddetle muhtaç halde 
bulunuyordu. Hükümetin kuruluşunu hemen takiben, 
Amerika Dışişleri Bakanı Cyrus Vance'in Ankaratyı 
ziyaretiyle başlayan yeni dönemde, aktif dış politika 
lüzumunu daÜma ve kayıtsız desteklemiş, bunun uy
gulamalarına gelince, onların her biri hakkında ayrı 
ayrı ve asla bir peşin yargıya sahip olmaksızın de
ğerlendirmemizi yapmışızdır, eleştirimizi ve uyarımızı 
veya övgümüzü açık yürekle söylemişizdir. Grupumu-
za özgü bu kriterlerle, Sayın Başbakanın son gezisini 
incelediğimizde, bunun ülke için olumlu bir hava içe
risinde geçtiği ve yararlı gelişmelere kapıları açtığı 
sonucuna vardığımızı özellikle belirtirimi. (CHP sıra
larından alkışlar) 

Şimdi yapılması gereken şey, bu havayı bozmadan 
sürdürmek, yararlı gelişmeleri gerçekleştirmektir. Bu, 
en ziyade yine Sayın Ecevit'in omuzlarına düşen bir 
görevdir. 

Değerli arkadaşlarım, dış ilişkileri, dış temasları, 
dış poîitika oluşturmalarını yanlış değerlendirmenin 
şaşmaz bir ölçüsü vardır : «Peki ne aldı, ne getirdi?» 

Sanki, Sayın Ecevit'in, NATO'nun Washington 
Zirvesine veya Sayın Demirellin, NATO'nun geçen 
yılkı Londra Zirvesine katılması, Sayın Ecevit'in bir 
Brüksel veya Sayın Demirel'in bir Bonn gezisi, de
ğeri ancak bir şeyin çıkıp çıkmamasıyla ölçülen ve 
hemen, bir şey çıkmamıssa, benimsenmeyen olaylar
dır. Bunlar için geçerli değer ölçüsü, aslında Türki
ye'nin çıkarlarına ne yarar veya ne zarar verdiğidir. 

Sayın Başbakanın izahlarına Brüksel temasların
dan başladılar. Bunların bir bölümü NATO ile ilgili
dir, Genel Sekreter Luns Ve Başkomutan Haig ile te
masları; bir bölümü AET ileri gelenleriyle olanıdır. 

NATO, Washington çalışmalarının ruhunu teşkil et
tiği için, onun değerlendirilmesini Amerika kısmına 
bırakıp, önce AET'yi ele alalım. 

Buna karşılık büyük finans ve kapital çevreleriy
le Amerika'da 'bazen kudretli iş adamlarıyla yapılan 
görüşmeleri ve bunların Sayın Başbakanın açıkladığı 
ülke yararına sonuçlarım bu fasılda değerlendirmek 
daha doğru olur inancındayız. 

AET ile ilişkilerimizde, Sayın Başbakanın verdiği 
izahlardan anlaşılmaktadır ki, bir bekleyiş devresi, 
TüıMye bakımından bir karar alamama dönemi so
na ermiştir. Şimdi AET, «Türkiye nerededir, ken
disi nerededir?» bunu bilmektedir ve getirilen aydın
lıktan son derece memnundur. 

AET, 1976 Aralık ayından beri Türkiye'dten bir 
ses, bir nefes bekliyordu - tekliflerini yapmışlardı -
ilişkileri bir ray üzerine oturtmak için. Çünkü, ilk 
anlaşmalardan bu yana köprülerin altından çok su 
akmıştı ve yeni şartlar doğmuştu; fakat Türkiye, bir 
türü, ne istediğini, karşıt tekliflerinin ne olduğunu 
ŝ öylemilyordu. Hatta bir ara, durum o kadar gülünç 
hal almıştı ki, Türkiye, karşıt tekliflerinin ne olması 
gereğini AET'den sormaya kalkmıştı. 

AET'nin özelliği şudur : Bütün üyeler, güç durum
larını AET'ye getirirler ve bunlara çareler müştereken 
aranır. 

(Katma protokolden vazgeçilme eğilimleri vardı; 
hatta, AET üyeliği hedefinden Vazgeçilmesi ve top
lulukla ikili ticari anlaşmalar yapılması uyarıhyordu. 
Bunların şampiyonları arasında, halen sorumluluk 
mevkilerinde bulunanlar da vardı. Üyelikle varılacak 
amaç, gümrük birliği, Türkiye'ye umacı gibi göste
riliyordu Ve bunlar, bizim gibi ortak statüsündeki 
Yunanistan'ın tanı üye olmak için başvuruda bulun
duğu, bunun kabulü uğruna bütün çabaları sarfettiği 
bir sıraya düşüyordu. 

Geçmiş iktidarların bir kanadının, Ortak Pazarı, 
Türkiye'yi soymak için kurulmuş bir Yahudi - Hıris
tiyan çetesi glJbi görmesiyle buzdolabına sokulmuş 
AET - Türkiye ilişkileri, ideolojik sebeplerle, Türki
ye'yi AET'den çözme eğilimleri eklenince, Sayın Ece-
vit Brüksel'de biraz merak, daha çok, endişe ile bek
leniyordu. Türklrye'den beklemen bir niyet izharıydı; 
AET içinde kalınacak mıydı, kalınmayacak mıydı? 

Sayın Başbakan, açıklamalarında bildirmektedir 
ki, Brüksel'de, Türkiye, AET içinde kalmak; fakat 
tam üyelik için şimdi bir talepte bulunmamak, bugü
nün zorluklarının geçiştirilmesinde topluluktan anla
yış beklemek arzusunu te'bKğ etmiştir. AET bunu ka-
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bul etmiştir : «Türkiye'ye, göç dönemini atlatması 
için kolaylık gösterilecektir. Buna karşılık, bu güç 
dönemde, Türkiye'den bir şey istenilmeyecektir.» 

AET'nin beklediği bu idi; onun için, teklifleri mü
sait karşılamıştır. Şu anda siyasal hedef Avrupanın 
bir ve beraber hale getirilmesi, ekonomik hedefi aş
maktadır. Türkiyesiz bir Avrupa ise, düşünülemez. 

Bu son gezi de, Türkiye'nün Avrupalı karakterinin, 
Batılı karakterinin vurgulartmasının ilk adımını oluş
turmuş ve Türkiye'nin, Atatürk tarafından Batıya 
döndürülmüş yüzünün devamı, taraftarlarının yüreği
ne su serpmiştir. 

ISaym Başbakan Brüksel'de ve daha sonra Ameri
ka'da önce büyük finans, sonra büyük kapital çevre
leriyle yaptığı temaslardan olumlu sonuçlar aldığım, 
açıklamalarında bildirmektedir. Buna inanmamak 
için hliçhir sebep görmüyoruz; ancak bir husus açık
lığa kavuşturulmalıdır : 

Türkiye şu anda paraya değil, rakama boğulmuş 
vaziyettedir. Yeni hiç/bir transferin yapılmadığı iddi-> 
ası yaygınıdır. Türkiye taze kan, yanti kısıtsız döviz, 
istediği gîbi harcayabileceği kaç milyon dolar bulmuş
tur? Bunun ne kadarı halen Hazineye girmiştir? Borç 
ertelenmesi denilen, bazen milyar dolarlarla ifade edi
len operasyon neyi kapsayacaktır? DÇM'nin vadesi 
ge!miş borçlarını mı, malı gelmiş kredili operasyon
ları mı, malı gelmemiş bekleyen transferleri mi? Tür
kiye Sayın Ecevit ve iktidarından bu dökümü bek
lemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Toker, 2 dakikanız kaldı efen
dim. 

METİN TOKER (Devamla) — Biliyoruz ve Sa
yın Başbakanın Verdiği bilgilerden bir defa daha an
lıyoruz ki, gezinin önemli ayağı Amerika idi. 

ISayın Ecevit, Amerika'da da bir merak hatta bir 
endişeyle beklendiğini saklamamaktadır. Amerika'ya 
şantaj mı yapacaktı, NATO'yu huzursuz mu kılacak
tı, bOdîriyi veto mu edecekti, Amerika'dan sonra he
men Sovyetler Birliğine gitmesi nedendi? 

Türkiye Başbakanı, bunların hiçbir olasılığı-bu
lunmadığını, şantaj yapmayı, tehditler savurmayı, 
iNATO'yu huzursuz kılmayı, Güneydoğu kanatta bir 
boşluk yaratmayı asla düşünmediğimi, ayağının to
zuyla Amerika'da temin etmiştir. 

ıSaym Başbakanın verdiği bilgilerden bizim çıkart
tığımız sonuçlar şunlardır : 

Türkiye'nin AET ile arasındaki buzlar çözülmüş, 
diyalog yeniden başlamıştır, hiç kimse başkasının ka

derini tayin edecek değildir, her şey karşılıklı mutaba
katla kararlaştırılacaktır; uygar bir toplulukta bu uy
garca bir vaziyet oluşturur. 

Ambargonun kaldırılması için Yunanistan hariç 
bütün NATO her zamankinden de kuvvetli şekilde 
arkamıza alınmıştır. 

(Başkan Garter, derhal ve kesin vaziyet almayı 
Kongre üyeleri üzerinde bizzat ve teker teker çalış
mayı kabul etmiştir. 

Kongrede Yunan lobisi çözülmeye başlamış, or
tadaki Kongre üyeleri bizden yana vaziyet almaya 
başlamışlar, hatta karşıt olanlardan oylarını değişti
renler çıkmıştır. 

Türkiye'deki yeni iktidar hakkında Batılı mütte
fiklerimizde beliren niyet şüpheleri dağılmıştır. Tür
kiye'nin kentlisini bırakmak arzusu taşımadığı Sayın 
Ecevit tarafından Batıya anlatıldığında, Batı da Tür
kiye'yi bırakmayı düşünmediğini belli etmiştir. 

Bütün bunların doğurduğu bir yan sonuç, Türkiye 
Başbakanının önümüzdeki hafta başlayacak Sovyetler 
Birliği gezisinin anormal, hatta dramatik bir gezi sa
yılmak niteliğini ortadan kaldırmasıdır. Bu gezi, iki 
dost komşu ülke arasında tıpkı, NATO'nun birçok 
başka ülkesiyle Sovyetler Birliği arasında olduğu gibi 
'bir doğal ziyaret düzeyine inmiştir. 

IBunlar, Atatürkçü eğilimleri bilinen Grupumu-
zun, Sayın Başbakanın gezisinin başarılı bir gezi ola
rak değerlendirilmesinin sebepleridir. Türkiye'nin ma
ceraya açık ne kapısı, ne penceresi bulunmadığı, Sa
yın Ecevit'in Meclîsimize verdiği bilgilerle daha iyi 
vurgulanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsinin sayın üyeleri; 
şimdi Sayın Ecevit'in bu gezisinin bir kuyrukluyıldız 
ışığı gtfbi parlayıp Sönmemesi, büyük bfir «orun ola
rak karşımızdadır. Amerikanda Yunan lobisi silahla
rını teriketimemiştir; aksine, can havliyle son savaşını 
vermektedir. Bunu bir Türk lobisi ile değil - çünkü 
bu böyle bir günde oluşturulamaz, halbuki biz, hele 
Vaşington'da yıllarca uyumuşuzdur, uyumakta da de* 
vam ediyoruz - ama ekstra Türk çabalarıyla karşıla
mak zorundayız. Vaşington'dakii temsil tarzımızın ye
tersiz olduğunu herkes görmüştür. 

İkinci bir nokta; tuttuğumuz yolda kalmalıyız. Hiç 
kimsenin bîr gün Şöyle, bir gün böyle konuşan, ne 
yapacağı bilinmeyen maceracı müttefikten hoşlanma
yacağı yolundaki İsmet Paşa'nın sözünü, Sayın Ece-
vitiin de benim kadar hatırladığından eminim. İnan
cımız odur ki, Sayın Başbakan bu gezisinde, şahsi per
formansının dışında gerçek şahsiyetli ve komplekssiz 
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dış ilişkilerin ders sayılaibilecek bir örneğini vermiş
tir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN. — Sayın Toker, süreniz doldu efen
dim. 

METİN TÖKER (Devamla) — Aynı genel poli
tika •çizgisini, aynı dünya görüşünü, aynı idealleri be
nimsemiş herkesin, partisi ne olursa olsun, hüküme
ti ve başbakanını değil» bu tutumu desteklemek ve 
onu sürdürmek için elbirliği ve oybirliği yapmasını, 
biz, demokratik sistemlin Sağlıklı bir gereği olduğuna 
inanıyoruz. Bunun için, tutumun doğruluğuna inan
cımızı bu kürsüden bir kere daha belirtiyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«IBravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toker. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Necmet

tin Erbakan, buyurunuz. Sayın Erbakan, görüşme 
süreniz 10 dakikadır efendim. 

MSP GRUPU ADINA NECMETTİN ERBA
KAN (Konya Milletvekili) — Muhterem Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

10 dakika gibi kısa bir zaman içerisinde dış poli
tika konularına temas etmenin güçlüğünü takdir bu
yurursunuz. Ancak, biraz önce Sayın Başbakanın, son 
temasları hakkında Yüce Meclise bilgi sunmaları mu
vacehesinde, zaman çok kısa da olsa bazı gerçeklere 
işaret etmek, vazifemizi ifa etmek için huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Sayın Başbakanın verdikleri izahatı dikkatle takip 
ettik. 6 aydan beri birçok dış geziler yapıldı. Anlatı
lanlardan iki gerçek orta yere çıkmaktadır : Sayın 
Başbakan çeşitli temaslar yapmış, bu temaslarında 
netice itibariyle; «Bize ne yaparsanız yapın, biz NATO' 
nun içinde kalacağız. Bize ne yaparsanız yapın, biz 
Ortak Pazar üyesi olarak kalacağız» demiştir ve aynı 
zamanda yapmış olduğu iş, sadece «Ne olursunuz, bi
ze karşı yapmış olduğunuz haksızlıkları birazcık azal
tınız» demiştir. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

Aslında, ortada yeni bir şey yoktur. Bugüne ka
dar birçok yöneticilerimiz, aynı olayları zaman zaman 
tekrar etmişlerdir. Batıya gidilmiş, aynı şekilde hare
ket edilmiş, her defasında da Ortak Pazar, NATO ve 
Amerika; şu anda Sayın Başbakan tarafından nakle
dilenleri bize müteaddit defalar, tekrar tekrar söyle
mişlerdir. Bütün olaylar aynı, benzeri şekilde cereyan 
ediyor. Değişmeyen bir gerçek vardır; o da, Batının 
bize karşı uydu muamelesi yaptığı, sömürü ve tahak
küm politikasında devam etmek istediği hususudur. 

Neden böyle oluyor? Çünkü bizim Batı ile temci 
zihniyetimiz arasında bir büyük fark vardır : Bizim 
milletimiz hakkı her şeyin üstünde tutar; Batı ise 
menfaatini ve kuvveti her şeyin üstünde tutar. Dola
yısıyla bu üsluplarla bizim elde edebileceğimiz her
hangi bir netice yoktur. Batıya gidip «Haksızlığınızı 
azaltın» dedikçe, daima aynı fasit daire devam edip 
duracaktır. 

Batı karşısında netice alabilmek için gidilmesi la
zım gelen yol, hakikaten millet olarak kendimizin 
güçlenmesi yoludur. Eğer Batı ile münasebetlerimizde 
bu haksızlıkları azaltmak, bir denge kurmak istiyor
sak, kendimizi güçlendirmeye ağırlık vermek mecbu
riyetindeyiz. 

Yapılmış olan temaslara bir baktığımız zaman, bu 
seyahat aslında bazı şeyler getirmiş olmaktan daha 
çok, bizim kanaatimize göre bazı şeyler götürmüştür. 
Zira, her ne olursa olsun gidip de «Biz size bağlı ka
lacağız» diye yapılmış olan teyitler, Batının.bize kar
şı haksızlıklarını azaltmasına değil, bu haksızlıkları 
daha azami derecesine çıkartmasına yardımcı olur. 

Bu seyahat esnasında diğer yandan dün verilen 
izahatta da yine tespit ettiğimiz gibi, NATO'nun ye
niden üyelerine yüklemek istemiş olduğu birtakım 
mükellefiyetlere başlangıçta Türk Hükümeti itirazlar
da bulunmuş olduğu halde; görüyoruz ki seyahat es
nasında bu itiraz da kaldırılmış, sadece anlaşmanın 
metni içerisinde bir basit cümle haline dönüştürüle
rek, NATO'nun koymuş olduğu yeni mükellefiyetler 
bir bakıma bizim tarafımızdan da âdeta tasvip gör
müştür. 

Bütün bunlar NATO'nun haksızlıklarının devam 
ettirmesine zemin hazırlar; milletçe, Devletçe NATO 
içerisinde teşkil etmeye, tesis etmeye mecbur olduğu
muz nimet - külfet dengesinin teessüsünde fayda de
ğil, zarar getirir. 

Ortak Pazar hakkında yapılmış olan temaslarda 
istenmiş olanlar, gereken dengeyi tesis etmeye yetmez. 
Sayın Başbakan gitmiştir, Ortak Pazarla temas etmiş
tir, «Biz Ortak Pazar içinde kalacağız» demiştir ve 
ne istemiştir onlardan? Sadece : «Üçüncü ülkelere bir
takım tavizler verdiniz, bu tavizleri bize de veriniz. 
Sınai mamul ihracatımıza birtakım tahditler koyu
yorsunuz, bu tahditleri kaldırdınız. İşçilerimizin sos
yal haklarında kısmen de olsa transfer yapılmasına 
imkân veriniz.» 

Aslında Ortak Pazar yetkilileri, Türk Hükümeti
nin yetkililerinin bu kabil temaslarını bugüne kadar 
pek çok dinlemişlerdir, kibar muamele etmişlerdir, 
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Sonunda da bildiklerini okumuşlardır. Bir an için ka
bul edilse dahi; ki, bu talepler Ortak Pazar tarafın
dan kabul edilmiş olsa, bu yine Ortak Pazarla mü
nasebetlerimizde aleyhimize işleyen vahim gidişatı ön
lemeye yetmez. Bu îstenenler milli menfaatlerimiz 
İçin yeterli değildir. Zira Ortak Pazar'la münasebet
lerimizde Katma Protokolden sonra geçen dört sene' 
İlk bir devrede ihracatımız aslında azaldığı halde, it
halatımız dört yılda, dört mislinden daha fazla artmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü bu anlaşmanın içe
risinde 1960 yılındaki İthalat tablosu esas alınmak 
üzere, Türkiye her yıl belli miktarda Ortak Pazar'a 
münhasıran kota ayırmaya, Ortak Pazar'dan almış 
olduğu malların belli miktarını fibere etmeye kendisi
ni mecbur tutmuştur. Bu mecburiyetten dolayıdır ki, 
ithalatımız devamlı olarak artmakta, Ortak Pazar'ın 
buna mukabil herhangi bir vecibesi olmadığı için ise, 
ihracatımız, hatta azalmaktadır. 

Şahsiyetli bir dış politika Ortak Pazar'a karşı tek 
taraflı bu mecburiyetleri kabul edemez. Nasıl biz Or
tak Pazar'dan birtakım mallar almaya mecbur isek, 
mütekabil olarak da Ortak Pazar bizden aynı malları 
almaya mecbur olmalıdır. Nasıl biz üçüncü ülkeler
le, mesela, Müslüman ülkelerle bir anlaşma yapmak 
istediğimiz zaman, maalesef, onlara bir taviz verme
miz gerektiğinde gidip Ortak Pazar ülkelerinden mü
saade almaya mecbur kalıyor isek, ya bu hüküm kalk
malı veya Ortak Pazar ve üçüncü ülkelerle anlaşma 
yaparken bizden izin almaya aynı şekilde mecbur ol
malı. Bu tek taraflılıklar kaldırılmadıkça, Ortak Pa
zar'la olan münasebetlerimizde bir denge tesis etmek 
mümkün değildir. Bu sebepten dolayıdır ki, Ortak Pa
zar'dan istenmiş olanlar yeterli değildir, bu istekler her 
zamanki gibi kanaatimizce oyalanmaya tabi tutula
caktır. Bunlar kabul edilse dahi meselenin aslı halle
dilmiş olmayacaktır. Türkiye Ortak Pazar'la münase
betlerini kökünden tanzim etmeye mecburdur. 1967 
yılı ithalat tablosu, Türkiye'nin kurmaya mecbur ol
duğu sanayi mamulleriyîe doludur. Bunları libere edip 
bunları ithal etmeye mecbur kalırsak, Türkiye'de sa
nayimizi kuramayız, geliştirenleyiz. Bu sebepten do
layı Ortak Pazar'la olan münasebetlerden baz, 1967 
İthalat tablosu olmaktan çıkartılmalı, istikbalde, eğer 
arada hakikaten her türlü gümrük kaldırıp her şey İi
bere edilecek ise, o istikbaldeki, karşılıklı mal müba
delesi tablosu esas alınmak üzere, nelerin hangi prog
ram içerisinde fibere edecekleri yeni bir esasa göre 
tanzim edilmelidir. Bu yapılmadığı sürece Türkiye Or
tak Pazar'a pazar olmaktan kurtulmaz, Türkiye Or
tak Pazar'ın bir sömürgesi olmaktan daha ileriye gi

demez. Bu sebepten dolayı, gidip de kendilerinden, 
«Aman, bizim şu taahhütlerimizi bir Süre, bize mü
saade edin de yerine getirmeyelim» demiş olmakla hiç
bir şey halledilmiş değildir. Velev ki, bu mecburiyet
leri hakikaten yerine getirmesek dahi, temeldeki den
gesizlikler milli menfaatimiz aleyhine işlemeye devam 
etmektedir. Bunları tasvip eden bir zihniyeti uygun 
görmemiz mümkün değildir. 

Diğer yandan, yinle NATO ille yapılmış oîan temas
larda, «Biz her halükârda NATO'nun üyeısii kalaca
ğız» gibi, yapılmış olan birtakım temıinıaltlann da yaı~ 
rarlı oilduğuna kani dıcğlEz. Zira NATO içerisıindle bir 
nulnıet - kiiüfeit denigeisıiınin kurullmaisı mecbraiiyefâ var
dır. Ortada bir NATO kanadı ülkesi olarak üzenimi
ze çok büyük mükellefiyetler yükîienmıiştir, çok büyük 
külfetler yüklenıınıişlir, halbukıi niımet oüarak bir şey 
gözükmlemektedir.. Bu sebeplen dolayıdır ki, bütün 
buuıHar bir yanda gözönünde dururken, öbür yandan 
bir NATO üyesi otom Amerika'nın Tüıkiye'ye, aynı 
ittifak içimde bulunduğu haMe, «Parasını ödeşen de
stana silah vermem^) diyecek şekilde haisnııane bir tavır 
takınmış olmasını izah etmek, bu anlaşmamın temel 
felsefesiyle bağdaştırmak mümkün değıiMIr. Bu sebep
ten dolayıdır k| duruanu çok cılddi olarak ele aîimak 
'mecburiyetindeyiz. Türkiye'ye karşı takınılmış oüaın bu 
hasmane tavrı, bu büyük nimet - külfet dengesûzliiğinii 
bir kenara bırakınız, bir Fransa, bir Vuııanlllsitaın NA-
TO'daGU bir ıMekleri yerine geJmeili diye derhal aüike-
ri kanattan çeksilmilşlerdir. Bu olaylardan ibret almaya 
mecburuz. Biz tekrar tekrar gidip, «ne yaparsanız ya
pın, biz NATO'nun içerisinde üye kalacağız» dediği
miz müddetçe, bize yapılan haksızlıklar azalmaz, ar
tar ve bu temaısîar haksızhklkrın giderilmelisine değil, 
sadece arıtmasına vesöle olur. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, 2 daMkanız kaldı 
efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem Yüce Meçinsin üyeleri; bu sebeplen dolayıdır ki, 
yapiîmiş olan teımıaislarun «ıslında netice itibariyle blır 
ısorauç getireceği kanaaltiinlde değiliz. 

M'IEIİ harp sanaylimaz ile ilgili oîlajrak, Batılılar 
uyandılar; Amerika bize ne kadar silıath veriyorlsa, biz 
de aynı nispette o n t a a siiîlalh verelim adımını atmaya 
başîaılıllar. Bu fikir bizi d!e uyaııdırımaSıdiü*. Bütün si
lahlarını asırlar boyu kendilisi yapmış • oîan bilr miilille* 
tiz. Uçağımızın lastiği Amerika'dan gelecekte, uçağı
mızı ancak o zamııan uçurtabileceğiz diyecek olan bir 
zihniyete, kâmil bir bağımsızlık Kİhn'iyeti offiarak bak
mak mümkün değildir. 
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İkinci Cihan Harbinin sonundaki özel bir durum 
esnasında silahlarımızı Amerika'dan aîmaya mecbur 
kamus olabiliriz; ama ara yerden 30 seneden fazla 
'bir zaman geçmiştir. Bizim milletlimiz gibi şeref M tari
he, büyük bir maziye saha'p olam bir mıilleıtin, kendi sd̂  
îahlarını kendi imkânîarıyla temin etmesi hususunda 
gerekenler bugüne kadar yapılmış olmalıydı. Bugün 
bu noktada bulunmuş olmak, elbette önümüzdeki dev
rede çok daha uyanık, çok daha gayretli çalışmak mec-
budyetimizi orta yere koyuyor. 

Biz, NATO içSn silah yapmalıyız ve bu silahları 
başkalarına satabilmeliyiz. Bu hususta getiribniiş olan 
fikrin «özde kamıaımasını, bizim harp «iHah ve vasıta
larımızı nasıl imal edeceğimize dair planlıaımamızı kısa 
zamanda inkişaf ettirip geliştirmemiz;!, hangi silahları 
NATO'ya satabileceğimiz hususunda cîddii bâr çalış
ma yapılmasını, bu teklifin bizim tarafımızdan NATO' 
ya götürülerek takip ediîlip, muıtüaka netice alınmasına 
gayret edıiBnuesimi ehemımliyeıtle arzu ediiyoruz, bu zaru
rete ebeanmıiyetle işaret ediyoruz. 

Ambargo hususunda, bültün bu konuşulanlara rağ
men ortada henüz kesin bir netice yoktur. Bu hasma-
ne tavır devam edebilir. Bu hadiselerden ibret almalı
yız. Esasen ambargo k a b a da, kalkmasa da, bizim 
harp silah ve vasıtalarımızı kendi imkânlanmıız'a te
mim etmeye dair çabşmalarımızı mutlaka yürüıtmei-
yiz. Kalksa dahi aynı çalışmaları yürütmek mecburi
yetinde olduğumuza, bilhassa huzurlarınızda işaret et
meyi bîr vazife sayıyorum. 

Muhterem senatörler, muhterem milSeitvekilleri; bu 
kadar kısa bir zaman içerisinde, başlangıçta da arz et
tiğim gibi, konulara eîlberte enine boyuna temas etmek 
mümkün değildir. Ancak, netice olarak, altı aydan be
ri Hükümetçe yapılmış olan temasların bizim kanaati
mize göre, sadece bir Batıya bağlılık temennisi (mahi
yetinde oluşunu; buna mukabili, aslında kendi gücü
müzle kalkmamla ve şataiyetlli dış politikaya yönelmek 
mecburiyetinde oluşumuzu ehemmliyeıtle huzurlarınız
da işaret etmek İstiyorum. 

Türkiye şahsiyetli bir politika yürütmeye başlamış 
M. Ancak görüyorum ki, son altı aylık temaslarla ye
niden, bizim anlaşmamıza göre uydu politikasına, ne 
olursa olsun Batıya bağlılık polMkasıma dönüîmeklre-
dlir. (CHP sıralarından «Allah var Allah» sesîeri, MSP 
sıralarından alkışlar) 

Kendi kendimizi birtakım üslup farklarıyla aldat
mayalım. Ortada gerçekler duruyor. Bu gerçekleri şu 
üslupla konuşursanız, bu üslupla konuşursanız ne 
fark eder?.. (MSP ve AP sıralarından alkışlar). So

nunda, gidip oraya, «Biz size bağlıyız» demiş olmak
tan öteye ne yapılmıştır? Bunu, Yüce Parlamentonun 
üyelerinin dikkatlerine sunuyorum. 

Bazı arkadaşlarımız şimdi burada zahiren belli 
bir tavır takınma içerisine girebilirler. Ancak, ümit 
ediyorum ki, bu sözlerim üzerinde arkadan düşüne
ceklerdir, kendi gruplarında bu gerçekleri mütalaa 
ederek bunun muhasebesini yapacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu temaslardan, 
gelmeye mecbur olduğumuz netice şudur : 

Sözümün başında da ifade ettiğim gibi, biz, güçlü 
olmaya mecburuz. Gidip, üsluplarla, çeşitli tavırlar 
takınarak, Batının bize yapmış olduğu haksızlıkları 
düzeltmek mümkün değildir. Eğer hakkımızı koru
mak istiyorsak, bizim haklarımızı almamız için 4 ta
ne temel unsuru dış politikamızın ayrılmaz parçası 
olarak kabul etmeye mecburuz. 

Bu unsurlardan birincisi; Türkiyemizin yeryüzün
de mevcut olan jeopolitik yerini, dünya dengesindeki 
ehemmiyetli yerini milli menfaatlerimizin korunması 
açısından bir büyük ağırlık olarak değerlendirmesini 
bilmeye mecburuz. 

İkinci çok önemli bir husus; dünya üzerindeki 
dengede müslüman ülkelerle münasebetlerimizi en ile
ri noktaya götürmeli, bu dengede müslüman ülkeler
le beraber milli menfaatlerimizi korumak hususunda 
gereken yardımlaşmaların yapılması başarılmalıdır. 
Bu temenniler sözde kalmamalı, mutlaka bu istika
mette fiili neticeler alınmalıdır. 

Yine bizim, yer üzerindeki politikada güçlü olma
mız, milletçe güçlü olmamıza bağlıdır. Bunun için, 
başlattığımız ağır sanayi handesinin mutlaka hedefi
ne ulaştırılması gerekir. (CHP sıralarından, «Bravo» 
sesleri). Bunun için, başlattığımız ihracat seferberliği 
hamlesinin hedefine ulaştırılması gerekir. 

Üç gün için gidip, velevki 1,5 milyar dolarlık da 
olsa, birtakım mahsup kredileri almakla ne yaptığı
nızı zannediyorsunuz? (AP sıralarından «Bravo Ho
ca» sesleri; CHP sıralarından «Sen ne yaptın?» ses
leri). Bunların hepsi, asıl yapılması icap edeni göz
lerden kaçıran boş oyalamalardan ibarettir. (MSP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Biz, milletimizin temsilcisi olarak elbette bu oya
lamalara gelmeyiz; bu kürsüye çıkar» milletin mese
lelerini huzurlannızda dile getirmek vazifemizi ifa 
ederiz. Bu anlayışla bu oyalamaları bırakın; Türki
ye'nin, hakikaten güçlenmesi için yapılması lazım ge
len çalışmalara yönelik, 6 ay dışarıda dolaşacağınıza, 
(MSP ve AP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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Şu fabrikaları nasıl bitireceksiniz, Türkiye'nin ihra
cat dengesini nasıl kuracaksınız; asal, derdin ilacı bu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreniz doldu efen
dim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, demin Sayın Başbakana 15 - 20 dakika ka
dar müsaade ettiniz. O itibarla, lütfen sabırsızlanma
yın. (CHP sıralarından «Süresi bitti» sesleri). 

Muhterem parlamenterler; netice olarak arz edi
yorum ki... 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 

Bütün verilmiş olan bu izahlar, aslında sadece, bir 
süre önce başlatmış olduğumuz şahsiyetli dış politi
ka yerine, yeniden sadece üslup değişiklikleriyle mas
kelemek üzere, bizim anlayışımıza göre körü körüne 
Batıya bağlılık politikasına, uydu politikasına dönü-
lüş mahiyetindedir. Böyle bir politikayı Milli Sela
met Partisi olarak tasvip etmemiz mümkün değildir. 
Aziz milletimizin, bu hatalan Yüce Parlamentomuz 
vasıtasıyla en kısa zamanda düzelteceğine inanarak, 
hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. (AP, MSP 
ve MHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Ucuza! 

buyurunuz. (AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ucuzal, görüşme süreniz 10 dakikadır. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (C. Sena
tosu Eskişehir Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Milet Meclisinin değerli üyeleri; 

Huzurunuzda evvela bk hususu açıklamak mec
buriyetindeyiz. Her Meclis kendi tçtüzüğüyle idare 
edilir. Türkiye Büyük Milet Meclisi Birleşik Toplan
tısı da Birleşik Toplantı tçtüzüğüyle idare edilir. 
17 Şubat 1965 tarihinde kalbul edilen Birleşik Top
lantı içtüzüğünde, birleşik toplantıda neler yapılaca
ğı açıkça tespit edilmiştir. 

Tüzüğe baktığımız zaman; 1 ila 6 ncı maddelerin
de genel hükümler, 7 ila 11 nci maddelerinde Cum
hurbaşkanı seçimi ile ilgili hususlar; 12 ila 23 ncü 
maddelerde Meclis Soruşturması ve Yüce Divan hu
susları, 24 ila 26 ncı maddelerde savaş ilanı, Silahlı 
Kuvvetlerle ilgili kararlar, sıkıyönetim ilanı var
dır. 

Nitekim, elimizdeki gündeme de baktığımızda, 
gündem, bu Birleşik Toplantı içtüzüğüne göre tan

zim edilmiştir. Ne var ki, Türkiye'nin kökü 20 -
30 yıla dayanan 4 büyük meselesini halletmek için 
23 Mayıs günü ülkemizden ayrılıp, 6 Haziran gü
nü ülkeye dönen Hükümet Başkam, 14 günlük se
yahati sırasında yaptığı temasları, edindiği intiba
ları tespit için gündem dışı bir konuşma ifle mesele
yi Birleşik Toplantı huzurunda geçiştirmeye ve sav
saklamaya çalışmıştır. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım NATO meselesi Türkiye 
için mühim bir meseledir; ambargo da öyledir. Or
tak Pazar meselesi öyledir, Kıbrıs meselesi öyledir. 
Deminden beri hepinizin şahit olduğu gibi, Sayın 
Başkan, Birleşik Toplantıya, bir gündem dışı olarak 
bu meseleyi getirmenin sıkıntısı içerisinde. Huzuru
nuza gelen her hatibe, «müddetiniz bitti, bitti, bit
ti» diye ikazda bulunuyor. Bir NATO meselesi, bir 
Ortak Pazar meselesi, bir Kıbrıs meselesi, bir 
ambargo meselesi ve Hükümetin başına 20 dakika 
konuşma hakkı, gruplara da 10'ar dakika konuş
ma hakkı gibi bir savuşturmayla bu, Yüce Meclisin 
huzurundan kaçırılamaz. AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Büyük Türk Milletinin büyük me
selelerine büyük açıdan, bakmak mecburiyetindesiniz. 
10 dakikada Adalet Partisi Grupundan bir mütalaa 
istemeye -14 günlük seyahat sonunda - hiç kimse
nin hakkı yoktur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Parlamentoya karşı, Hükümet nerede bulundu
ğunu iyi tespit etmek mecburiyetindedir. Hükümet, 
Anayasadaki yerine, çekilmeli, Parlamentoya gere
ken hesabı vermelidir. 10 dakikada, 20 dakikada 
geçiştirmeye çalışırsa, içtüzüklerin bize verdiği yet
kiyi kullanarak, kendilerini bu Meclislerin huzuruna 
çağırır, milletin meselelerinin hesabını sorarız ken
dilerinden. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

14 gün Türkiye'nin TRT'sini, Türkiye'nin bası
nını meşgul edeceksiniz, sonra da gelip, Parlamen
toya hesap vermeden önce dün bir toplantı yapa
caksınız. Şimdi, Parlamentonun yeri ile, dünkü 
toplantı arasında bir irtibat kurmaya kalkarsak, her 
halde bu, Türkiye'nin büyük meselelerine Hüküme
tin ne kadar ciddi davrandığım tespit etmek mey
dana çıkar. Meselelere ciddi bakarsa, ciddiyet içe
risinde meseleler halledilir, hem bu Meclislerin yet
kisi içindeki tarafı, hem de bu meselelerle taraf olan 
kişiler, siz ne kadar ciddi olursanız, onlar da o ka
dar ciddi olur. (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlar; Adalet Partisi Grupunun gö
rüşünü 10 dakikada bu kürsüde söylemek mümkün 
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değil. HUkümetin de, Adalet Partisinden bu dört 
büyük mesele için mütalaa beklemeye hakkı yoktur. 
E§it şartlar içerisinde bu Meclislerde bu meseleleri 
enine boyuna görüşmeye hazırız. (Gürültüler) 

Yalnız, Adalet Partisi olarak, millet olarak bir hu
susu tespit ettik; Cumhuriyet Halk Partisinin, kendi 
tabirleriyle, bir asamaya geldiğini gördük. Bu da bir 
ilahi tecelli sevgili arkadaşlarım. Bu kürsüden yıllarca 
NATO'ya hayır diyenlerin, şimdi NATO'ya evet 
dediklerine şahit olduk millet olarak. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Amerikalılara «Go home» diyenlerin, şimdi Ame
rikalıları gelip burada ne derece övdüklerine şahit ol
duk. 

Yabancı sermayeye karşı 20 seneden bu tarafa ta-
kimliğiniz tavırla, bugün Amerika'nın yüksek iş çev
relerine karşı Cumhuriyet Halk Partisinin, Hükümet 
Başkanının tutumunu gördük sevgili arkadaşlarım. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Biz, bu görüşmeyi usulsüz bulduğumuz için Yüce 
Heyetinizi daha fazla meşgul etmiyoruz. Adalet Par
tisi Grupu adına hepinize saygılar sunarım. (AP sıra
larından «Brova» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu Sayın Necati 

Gültekin, buyurun efendim. (MHP sıralarından al
kışlar). 

Sayın Gültekin, görüşme süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

MHP GRUPU ADINA NECATİ GÜLTEKİN 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Saym Başbakanın son seyahatleriyle ilgili olarak 
dün parti liderlerine, grup başkanlarına, komisyon 
başkanlarına vermiş oldukları geniş izahatı ve bugün 
bu Mecliste yapmış olduktan konuşmayı dikkatle din
ledik. Edinilen bilgilerin ışığında Milliyetçi Hareket 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Hepinize saygılarımı sunarını. 

Prensip olarak, uluslararası görüşmelerin ve özel
likle memleket menfaatlerinin mevzubahis olduğu 
toplantıların içinde bulunmakta, bu toplantılara ka
tılmakta büyük faydalar mülahaza etmekteyiz. An
cak, bu toplantı ve ziyaretlerin de, Türkiye'nin tem
sil edilişi ve Türkiye'nin onurunun korunması bakı
mından uygun bir seviyede tutulması gerekir. Basit 
bir basın toplantısına katılmak üzere Sayın Başbaka
nın Brüksel'e gidişini uygun görmüyoruz. 

Gerçi Sayın Başbakan, Brüksel'de bulunduğu sıra
da NATO Genel Sekreteri Mr.'Luns ve NATO Baş
kumandanı General Haig ile konuşmalar yaptığı ve 
bu konuşmalardan olumlu neticeler aldığını belirtmiş 
ise de, önceden davet edilmeyen ve tertip edilmeyen 
bir toplantıda alman kararlar ve yapılan ziyaretler 
bir nezaket ziyaretinden ve alman kararların da bir 
vaatten ileri gitmesi mümkün değildir. Bu görüşme
lerde elde edilen bazı vaatlerin ileride ne şekilde ta
hakkuk edeceğini de bugünden kestirmek mümkün 
değildir. 

Aynı şekilde, Avrupa Ekonomik Topluluğu Ko
misyon yetkilileriyle yapılan görüşmelerden de resmi 
ve bağlayıcı bir sonuç almak mümkün değildir. Esa
sen, bu kadar değişik mevzuda bu kadar çok kişi ile 
görüşerek Brüksel'de kalınarak 4 günde netice almak 
mümkün değildir. Kaldı ki, aynı süre içerisine, Belçi
ka Başbakanı ve Türk vatandaşlarıyla olan müteaddit 
toplantılarda sığdınlmıştır. Bu bakımdan, Sayın Baş
bakanın Brüksel'e niçin gittiğini ve ne elde ettiğini 
anlamak mümkün olamamaktadır. Amerika'da yapı
lan Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında onur baş
kanlığı sırasının Türkiye'de olması, sağladığı imkân
lar bakımından büyük bir şanstır. Bu şanstan gere
ğince istifade edildiğini ümit ederiz. Toplantının ce
reyan tarzı ve Türkiye'ye sağladığı faydalar hakkın
da, toplantı mimlilerini (minute) görmeden bir hük
me varmak ve mütalaada bulunmak biraz acelecilik 
olacaktır. Ancak, NATO iştiraklerine yapılacak % 
3'lük bir artışa, başkanlık yapacağımız bir toplantı 
öncesi gösterdiğimiz reaksiyon ile rezerv koymamız 
ve bunu Konsey toplantısında kaldırmamızı anlamak 
da mümkün değildir. Bu taktiğimiz bize ne kazandır
mıştır, belli değil. Şimdi, asıl üzerinde durduğumuz 
noktaya geliyorum. 

Sayın Başbakan, Kuzey Atlantik Konseyi toplan
tısından önce, Varşova Paktının Türkiye için en bü
yük tehlike olmadığım beyan etmiş ve yine kendi ifa
delerine göre de, toplantıda, Türkiye'nin kendini di
ğer bir ittifakın tehdidi altında görmediğini açıklamış
tır. Bizce bu büyük bir hatadır. Kendi şahsi görüşle
ri belki bu olabilir, ama orada Türk Devletini tem
sil etmektedir. Mademki NATO, Sovyet Rusya ve 
komünizme karşı kurulmuş bir savunma organizas
yonudur ve mademki biz NATO'nun bir üyesiyiz, o 
halde Türkiye için Sovyet Rusya ve komünizm bir 
tehlike olarak devam etmektedir. Bu tehlikenin kalk
tığına dair bir bildikleri varsa, bunu NATO toplan
tısında değil, Mecliste açıklasınlar, müzakere edelim 
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ve bir neticeye beraberce varalım. Şayet tehlike kalk-
mışsa, Türkiye'nin NATO'da katmasına da ihtiyaç 
yok demektir. Bu beyandan çıkan sonuçla, Türkiye' 
nin NATO içerisinde kalma politikası çelişki halin
dedir. Eğer bu, ambargonun kaldırılması için bir tak-
tikse, çok hatalıdır. Biz, ancak, karşı karşıya bulun
duğumuz tehlikeyi belirtmek ve inandırmak suretiyle 
askeri yardım sağlar ve altyapı tesislerine NATO 
enf yardımlarıyla sahip olabiliriz. Şimdiye kadar, 
Türkiye'nin jeopolitiği ve maruz kaldığı Sovyet teh
didi öne sürülerek, uçak meydanları, gemi ve deniz
altı sığınakları, hava savunma tesisleri, muhabere im
kânları, uçak sığınakları gibi, milli bütçeyle bu dö
nemde asla yapamayacağımız bir sürü tesisin Türki
ye'de kurulması mümkün olmuştur. 

Şimdi, bu tehlikenin kalktığını en yetkili bir ağız
la beyan, bize hiçbir şey kazandırmaz; bu, tehlikeli 
bir oyundur. 

Çok çelişkili beyanlar ve günlük vaziyet almalar 
gösteriyor ki, Sayın Başbakanın kafasında dış politi
kanın ince ve karışık meseleleri aydınlık bir çözüme 
ulaşmamıştır. Buna rağmen, Sayın Başbakan Devle
timizin dış politikasını tek başına, kendi kafasına gö
re çizmeye çalışmaktadır. Dış politikanın milli hedef
lere ve uzun vadeli planlara göre yürütülmesi zaru
reti vardır. Gündelik beyanlar, öfkeli tutumlar ve 
benzeri politikalar, hiçbir zaman dış politikamızın 
genel esaslarını tahrip etmemelidir. 

* 
NATO üyesi olmak bizim için kaldıramayacağı

mız bir yük müdür? NATO'dan çıkarsak, ordumuzu 
terhis mi edeceğiz, uçak almayacak mıyız? Devletin 
dış güvenliği bakımından böyle bir şeyi düşünmek 
mümkün değildir. Petrole ve açık denizlere giden bir 
yol üzerinde olması sebebiyle, bütün dünyanın göz 
diktiği ve uğrunda milyonlarca şehit verdiğimiz yur
dumuzu koruyabilmemiz için, gerekli kuvvetleri silah 
altında tutmamız gerekir. Hiçbir ittifakta olmasak ve 
hatta yakın bir tehlike de bulunmasa, yine de barış 
içinde yaşayabilmek için güçlü olmak mecburiyetin
deyiz. Ordumuz, deniz ve hava kuvvetlerimiz olacak
tır ve bu kuvvetler milli bütçeyle ayakta tutulacak
tır. 

Bugün milli menfaatlerimiz bizi NATO içinde 
bulunmaya mecbur etmektedir. NATO'da olmak bi
ze büyük bir mükellefiyet yüklemediği gibi, biraz ön
ce arz ettiğim, tutan milyarları aşan tesis ve eğitimi 
de sağlamaktadır. Bu bakımdan, ittifak içinde şüphe 
ve tereddüt uyandıran tavır ve beyanlar yerine, açık 
ve samimi bir politika izlememiz menfaatimiz ve iti-

ı barımız için gereklidir. Müttefiklerimizde Türkiye' 
I nin vazgeçilemez bir güç olduğu inancım devam et-
I tirmeliyiz. 

I Bu dönemde Sayın Başbakanın Rusya seyahati 
I büyük bir şanssızlıktır. Müttefiklerimiz Türk dış po-
I Iitikasından şüphe mi etmektedirler? Geçen ay sonu 
I Brüksel'de yapılan NATO Konsey Toplantısı komi-
I te raporlarında bu, açıkça not edilmişi önemle üze-
I rinde durulmuştur. Bu raporlarda mealen, «Sayın 
I Ecevit'in, ulusal savunma doktrini ve komünist blö-
I ka yaklaşma politikası endişe vericidir» denilmekte-
I dir. Bu tutumumuz Yunanlılar tarafından da istismar 
I edilmekte ve Türkiye, itimat edilmez ve kaypak po

litika izleyen bir ülke olarak tanıtılmakta ve ambar-
I gonun kalkmaması için ellerinde kuvvetli bir koz 
I olarak tutulmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok sayın üye-
I İeri, mademki ittifak içerisindeyiz ve devam edeceğiz; 
I Türkiye, insangücü ve jeopolitiği itibarıyla büyük bir 

önem taşıyor, bu durumumuzu iyi kıymetlendirelim 
I ve dolambaçlı yollarla değil, haiz olduğumuz bu özel-
I likle, onurlu ve dürüst bir dış politika izleyelim. O 
I... zaman dostluklar daha güçlü ve Türkiye daha itibar

lı olacaktır. 

I Sözlerime son verirken, milli bir mevzu olan dış 
I siyasette güçlü ve tutarlı olabilmek için muhalefetle 
I diyalogun, tecrübeli ve bilgili hariciyecilerimizle isti-
| çarenin önemini bir kere daha hatırlatır, hepinize en 
I derin saygılarımı sunarım. (MHP sıralarından alkış

lar). 
BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Gültekin. 
CHP Grupu adına Sayın Altan öymen, buyurun 

i efendim. 
I Sayın Öymen, görüşme süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA ALTAN ÖYMEN (Anka-
I ra Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, 

Adalet Partisi Grupu sözcüsü Sayın Ömer Ucuzal 
I buradaki konuşma süresinin çok kısa olduğundan 
I bahsetti ve Sayın Başbakanın son gezisinin 14 gün 
I sürdüğünü, bu gezide çok önemli meselelerin konuşul-
I duğunu, NATO gibi, Ortak Pazar gibi, ambargo gibi, 
I Kıbrıs gibi fevkalade meselelerin konuşulduğunu, bu 
I bakımdan daha geniş bir süre içerisinde konuşulması 
I gerektiğini söyledi. 
I Adalet Partisinin Sayın Genel Başkam Adalet 
I Partisi Grupunda yapmış olduğu konuşmanın basına 
I açıklanmasında aynı noktayı belirtiyordu, - bu konu-
I Iarın önemli olduğuna temas ediyordu. 
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Kedis i bir süjce tince Saym Barbakanın bu gczi-
lerini, Türkiye'den kaçmak diye nitelenişti; «Bu iş
leri bir maslahatgüzar da yapar» demişti. Şimdi bu 
gezilerin çftk önemli olduğunu kabul etmesi ve bu 
konuda beyanat yermesi gerçekten bizim İçin sevin
diricidir... (AP şuralarımdan gürültüler) 

SÜLEYMAN pEMtJUBlL (İsparta Milletvekili) 
—- Gez; değil konu önemli. Önemli olajı konu, konu... 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Kendisi açısından 
bir gelişme, meseleleri ajıfaınajk açısından bir geliş
me (eskil eder. Tabii bu gelişme yarın yemden başka 
Mr sebep tabttnda değişmez ise bunu memnuniyette 
karşılarız. 

İsterseniz aynen okuyayım; Adalet Partisinin Sa
yın Genel Başkanı diyor ki; «14 gün süren ve AET, 
NATO, ambargo, Kıbrıs gibi fevkalade önemli konu
larda birinci derecede sorumlu kişi ve heyetlerle yapı
lan görüşmelerin izahatının 20 dakika içine sığdırıl
maya çalışılması» diyor ve bunun çok yanlış bir şey 
okluğunu söylüyor. 

MUSTAFA KEMAL A¥KÜRT (Denizli Millet
vekili) — Altım oku. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi hangisi bu, 
şuna bir karar vcrsçnize. Sayın Başbakanın Türkiye 
dışına çıkışı ye bu görüşmeleri yapması «MecMsten 
kaçmak» mıdır, «bunu bir maslahatgüzar da yapa
bilir» mi? Yahut neredeyse bir kavas gönderecekti
niz. Bugün birden bu meselelerin önemli olduğunu 
idrak etmiş bulunuyorsunuz. Gerçekten tebrik ede
rim, biraz geç olmakla birlikte. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan; sayın arkadaşlar, Mecliste bu me
selelerin uzun konuşulması, kısa konuşulması mese
lesine gelince; kendisi 3 seneye yakın bir süre, 3 
sene civarında bir süre Başbakanlık yapmış... 

BAŞKAN — Sayın Öymen, bir şey hatırlatmak 
isterim. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Buyurun efen
dim. 

BAŞKAN — Zatıâlinize grup adına, Sayın Baş
bakanın dış politika hakkında yaptığı görüşmeye, 
gündem dîşı konuşmaya cevap .vermek üzere söz ver
dim. Başka gruplara sataşmak için söz vermedim. 

Buyurunuz efendim. (MSP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Anlayamadım 
efendim. 

Bendeniz, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis ve Se
nato Grupları adına... 

BAŞKAN — Şapa Başbakanın dış politikada 
yaptığı görüşmeler hakkında Halk Partisinin görüşü
nü şerdetptek üzere söz yerdim* 

Buyurunuz. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Onu arz ediyor 

rıira., müsaade ederseniz, sözümü kesmezseniz. Cum
huriyet Halk Partisi Senato ve Meclis Grupları adı
na burada görüşlerimi bildiriyorum. Benden önce ko
nuşan diğer partiler mensuplarımın görüşlerini de din
ledik-

BAŞKAN — Lütfen kendinizden önce konuşan 
gruplara cevap vermeyin. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — ...ve onların bah
settikleri konularda da görüşmeye herhalde mezun 
sayılmam gerekir. 

Şimdi» Mecliste bu konuların uzun mıı konuşul
madı, kısa mı konuşulması meselesine gelince; şuna 
işaret etmek istiyorum : Cumhuriyet Halk Partisi Se
nato ve Meclis Grupları adına; bundan önce 3 sene 
süre ile, birinci ve ikinci olmak üzere iki defa arka 
arkaya işbaşına gelen hükümetler zamanında burada 
ben, Mecliste, o hükümetlerin Başbakanının herhangi 
bir açıklama yaptığını hiç hatırlamıyorum, gazeteci 
olarak takip etmiştim. Adalet Partisi Grupu içinde 
hatırlayan varsa söylesin. Hele böyle kendiliğinden 
herhangi bir soruya muhatap olmadan gelip,, dış po
litika meseleleri üzerinde izahat veren bir hükümet 
başkanım hiç hatırlamıyorum. Bir iki defa galiba o 
zamanki Dışişleri Bakam Sayın Çağlayangil bu konu
larda bazı açıklamalarda bulunmuştur. 

Sonra Mecliste açıklama yapmak... Bu açıklama 
burada ikinci defa olmaktadır 6 ay içerisinde. Sayın 
Başbakan Mecliste bu açıklamayı yapmakta ve di
ğer parti gruplarının da görüşleri açıklanabilmekte-
dir. 

Ayrıca, gene öteki partilerle arasındaki diyaloga 
verdiği ehemmiyetin sonucu olarak bu Hükümet, ge
ne bu 6 ay içerisinde iki defa siyasi partiler liderleri
ni toplantıya çağırmıştır; sadece liderleri de değil, il
gili komisyonların başkanlarını, dış kuruluşlardaki 
Türk Parlamento gruplarının temsilcilerini başkanları
nı da çağırmış ve izahat vermiştir. 

TİMUÇİN TARAN (Erzincan Milletvekili) — 
Sayın Başkan, ikazı hiçe sayıyor. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Bu suretle Mec
liste, Meclisin önünde dış politika konularını açıkla
mak konusundaki arzu, bu konudaki iyi niyetin bu 
Hükümetten geldiği malum olmuştur. 
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Adalet Partisi Grupu sözcüsü Sayın Ucuza], bu
rada söyledikleri sözleriyle, yani «Meclisi ciddiye al
mıyor, Meclise ehemmiyet vermiyor» sözleriyle, san
ki bir aynaya bakıp da mazide kendi yaptıklarını gö
rür de, onu bize izafe eder şeklinde söyleme merakın
da olmuştur, daha önceki zamanlarda da Adalet 
Partisi sözcülerinin yaptıkları gibi. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan Milletvekili) — 
Sayın Başkan, ikazınızı hiçe sayıyor. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar, şuna karar vermek lazımdır: Bu Mecliste öteki 
konularda da, dış politika konusunda da görüşme yap
mak istiyor muyuz? Bu Meclis çalışsın istiyor muyuz, 
istemiyor muyuz? Adalet Partisi Grupu ve sözcüsü 
buna karar vermelidir. Burada görüşmelerin 20 da
kikadan ibaret kalmaması, daha " uzaması müm
kündür; ama bunun için bir Danışma Kurulu toplan
tısına ihtiyaç vardır. Danışma Kurulu toplantısına... 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın öynıen, Sayın öymen bir da
kikanızı rica edeceğim. 

Buradaki görüşmeler İçtüzüğün 60 ncı maddesine 
göre cereyan etmektedir. Hükümet bir konuda iza
hat vermek üzere söz istemiştir. Hükümetin bu açık
lamasından sonra, o konuda diğer parti gruplarına 
söz vermiş bulunuyorum. Size Danışma Kurulu ve
yahut diğer partilerarası konularda söz vermiş deği
lim. Onun için, lütfen konu içinde kaimiz, aksi tak
dirde sözünüzü keseceğim. (AP sıralarından «Bravo 
Başkan» sesleri) 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Sayın Başkan, 
ikazınıza teşekkür ederim. Yalnız, Adalet Partisi söz
cüsünün burada yaptığı konuşmaya da aynı şekilde 
müdahale etmiş bulunsaydınız daha tarafsız hareket 
etmiş olurdunuz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Efendim, şimdi 

bu Mecliste dış politika konuları üzerinde daha uzun 
konuşmak mümkündür. Ancak bunun için niyet sa
hibi olmak lazımdır ve Meclisin İçtüzüğünün şimdi
ki durumu için daha fazla açıklama yapmama Baş
kan izin vermiyor; ama siz biliyorsunuz nasılsa, bu 
konulardan, bu Danışma Kurulundan nasıl uzak dur
duğunuzu ve bu çelişki içinde de durmakta devam et
tiğinizi. Dün yine Meclisin toplanmadığını hatırlat
makla yetiniyorum. 

Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü Sayın 
Necati Gültekin de, basit bir basın toplantısına ka
tılmak üzere Brüksel'e gittiğini ve basın toplantıları

na katılmanın basit bir şey olduğunu ima eden sözler 
söyledi. Kısaca belirtmek istiyorum ki, Başbakanın 
orada yaptığı konuşmalar, basın toplantıları ve ver
diği demeçler 200'den fazla radyoda verilmiştir. Ame-
rika'daki 1,5 saatlik basın toplantısı aynen verilmiştir. 
Ayrıca dünyanın bütün önemli gazetelerinde.bu konu
da makaleler birbirini izlemiştir ve basın denilen, te
levizyon, radyo denilen müesseseler dış politika açı
sından da son derece önemlidir. Türkiye Radyo ve 
Televizyonlarının da bu konuya gereken önemi yer
mesi gayet normaldir, bunu da yadırgamamak lâzım
dır. Nitekim bu konulann önemli olduğunu, biraz 
önce belirttiğim gibi Sayın Adalet Partisi sözcüsü de, 
kendi partisinin Sayın Başkanı da söylemişlerdir. 

Sayın Milli Selâmet Partisi Sözcüsü Erbakan'ın 
söylediklerini de dinlemiş bulunuyoruz. Gayet ente
resandır; Milli Selâmet Partisi, NATO'dan çıkmaya 
kadar varacak bir politika tavsiye etmektedir. Milli
yetçi Hareket Partisi ise, NATO içinde böyle tedir
ginlik yanaitabüecek sözler Söylenmemesinden, NA-
TO'ya mümkün mertebe sadık olunmasından bahse
decek şekilde burada konuşmuştur. İkisinin görüşleri 
arasında fark olduğu anlaşılıyor. Fakat: bu lıiikünict'a 
tutumu ne o, ne öteki; Türkiye'nin çıkarlarıdır. Tür
kiye'nin çıkarlarının çizgisinde bu hükümet hareket 
etmektedir. (AP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; Sayın Başbakanın 
son dış temasları ile ilgili gelişmeler basınımızdaki 
haber ve yorumlarla - tabii televizyon ve radyolarda-
ki de - komuoyuaıa geniş ölçüde yansımıştır. Türk 
kamuoyu, Hükümetin dış politikada baştan beri uy
maya özen gösterdiği açıklık ilkesinin sonucu olarak 
bu temasları ve bu temaslarla ilgili gelişmeyi objektif 
ölçüler içinde izleyebilmiştir. 

Buna ek olarak Sayın Başbakanın, dün siyasi par
tilerin genel başkanlarını ve dış politika ile ilgili öte
ki yetkilileri davet ederek, onlara yaptığı açıklamala
rın da, bu bilgileri tamamlamak ve birlikte değerlen
dirmek yönünden yararlı olduğuna inanıyoruz. Dile
ğimiz, partilerarasında dış politika ile ilgili bu temas
ların devam etmesi ve bütün siyasi partilerimizin bu 
temıasîarın gelişmesine içtenlikle katkıda bulunınasiidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi gruplarının, Saym Baş
bakanın, şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Or
tak Birleşiminde yaptığı açıklamalarla Meclislerimize 
de sunulmuş bulunan bu bilgiler ve değerlendirmeler 
üzerindeki görüşü kısaca şudur. 

Bu dış temasların ilk bölümünde, Avrupa Ekono
mik Topluluğu nezdinde yapılan temaslarda, Avrupa 
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Ekonomik Topluluğu ile aramızdaki ilişkilerin sağ-
hkh bir zemine oturtulması ve iktisadi gereksinmeleri
mizi karşılayabilecek bir biçim ve düzeye getirilmesi 
için, gerekli çalışmaların yapılması, hazırlıkların ya-
pıftraaısı öngörülmüştür. Aynı zamanda Brüksel'de Baş
bakanın bu temaslarına paralel olarak Amerika RirJe-
şik Devletler indeki temaslarının ön hazırlıkları yapıl
mıştır. Sayın Başbakanın NATO Genel Sekreteri ile 
ve NATO KuvvetlerS Başkomutanı ile yaptığı görüş
melerin de burada son derece etJkiSi olduğu anlaşılmak
tadır. Nitekim, NATO'mum bu iki yetkilisi de Amerika 
Birleşik Devletlerinde amlbangonım kalkması konusun
daki görüşlerini Türkiye açısından olumlu bir şekilde 
belirtmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın öymen, süreniz doldu efen
dim; iki dakikanız kaldı. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Sayın Başbaka
nın da burada belirttiği gibi, Kontenjan Grupu adma 
burada konuşlan ve bu geziyi bizzat izlemiş bulunan 
Sayın Toker'in de belirttiği gibi bu gezi, dış politika 
gelişmelerimiz açısından son derece olumlu ve başa
rılı olmuştur. Bütün bu başarıyı dünyanın her tarafın
daki basından izlemek, basının yazdıkHartm değerlen
direrek İzlemek de mümkündür ve bütün bu yönle
riyle, Vakit kısa olduğu için keşke Sayın Adalet Par
tisi sözcüsünün söylediği gibi daha uzun süre görüş
me İmkânını bulsaydık, eğer Danışma Kurulu Toplan
tısınla gelselerdi mümkün olurdu, vakıiıt kısa ollduğu için 
kısa tutuyorum; ama Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak bu herkesçe bilinen, herkesçe kabul edilen atma 
yalnız Adalet Partisi Grupunun bir yönetim kuruSu 
taraf ındian bir ıtürltt kaibul edilemeyen, bunun başarı 
olduğunu belirtmeye dilfcrimn varmadığım belirtir, bu 
sonucu Cumhuriyet Halk PartM Grupunun olumlu 
karşıladığım ve Hükümete haşarılar dlSediğinâ arz ede
rim. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlar. (CHP sıralarından 
aJkışîaır) 

BAŞKAN - - Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
Gündeme geçiyoruz. 
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 

— Sayın Başkan, sayı» sözcü grupumuza sataşmıştır. 
SaAaşma dolayısıyla grupum adına söz istiycruım. 

BAŞKAN — Gündeme geçtim efendim. 
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 

— Sataşmadan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ucuza], Saym Öymen sataşma

ya yeltendiği sırada ben sözünü kestim, kendisine İhtar
da bulundum. Onun için sataşma söz konusu değildir, 
söz veremem. 

Gündeme geçiyoruz efendini. (AP sıralarından gü-
rüMiSer) 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Saym Başkan, grupumuza sataşma olmuştur, sa
taşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ben, konuşmaları ya-
kinen takip ettim, siz de belki izlediniz ve zannedi
yorum burada yoktunuz, sonradan geldiniz, ama... 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Saym Başkan, 14 yıldan beri Adalet Partisi ne 
NATO, ne ambargo, ne Ortak Pazar mevzuunu 
gündem dışı kürsüye getirmemiştir, tahrif ediyor, ya
lan söylüyor. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın öymen'in 
Adalet Partisinden bahsetmeye başladığı sırada söz
lerini keseceğimi kendisine ihtar ettim ve bu görevi 
yaptığım için de sataşmaya mani oldum... 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— İhtardan sonra. 

BAŞKAN —• ... Onun için, yeni baştan bir sataş
ma olduğunu kabul etmiyorum. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— «Aynaya bakıp, mazideki kendisim görüyor» de
di. Sataşmada bulunuyor. Yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim, eğer öyle bir iddiada bu
lunuyorsanız tekrar zabıtları tetkik edeyim, ondan 
sonra size söz veririm. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Nihan îlgün'ün; ayçi
çeği taban fiyatı tespitinde siyasal nedenlerle üretici 
ve tüketici aleyhine hareket ederek görevlerini kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu< 
nunun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıy* 
la Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Orhan Alp haklarında, Anayasanın 
90 ncı, TBMM' Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıh 
masına ilişkin önergesi. (9/221) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» kısmının 
1 nci sırasında yer alan, Tekirdağ Milletvekili Nihan 
Îlgün'ün; ayçiçeği taban fiyatlarının tespitinde siya
sal nedenlerle üretici ve tüketici aleyhine hareket ede
rek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerim 
nin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddele* 
rine uyduğu iddiası ile Ticaret Bakaıiı Teoman Köpt 
rülüler ve Sanayi ve Teknoloji Bakam Orhan Alp 
haklarında, Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top-t 
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luntısı İçtüzüğünün 12 nd maddeleri uyannca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 9/221 esas nu
maralı önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet MecMtsâ 
Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Hükümet, 1978 - 1979 hasat mevsiminde uygula
nacak ayçiçek taban fiyatlarım açıklarken; bundan 
böyle çiftçinin mahsulüne uygulanacak taban fiyat
larının daha tohum tarlaya düşmeden açıklayacağını 
belirtmiştir. 

Ticaret Bakanı, yeni taban fiyatının Ağustos ayı
nın sonunda çıkacak olan yeni mahsule uygulayaca
ğını, Ağustos ayından evvel eski mahsule uygulan
mayacağını kamuoyuna açıklamıştır. 

4 ay sonra uygulanacak taban fiyatının bugün
den açıklanması, çiftçiye hiç bir şey kazandırmayıp, 
stokçu ve karaborsacının ekmeğine yağ sürmüştür. 
Kooperatife gidecek malin üzerinde eski veya yeni 
mal yazmayacağına göre, bu sözlerin ne kadar tutar
sız olduğu 4 ayı beklemeden yağa yapılan zam açık
ça ortaya çıkarmıştır. 

Yeni taban fiyatları, Başbakanın ve Ticaret Baka
nının söylediği gibi ekimi teşvik edip, üreticiyi koru
mamış, maalesef, vurgun ve soygunu Hükümetin hi
mayesinde meşrulaştırmıştır. 

4 ay evvel açıklanan fiyatların, ekimi 1 dekar da
hi artırmamış, aksine köylüyü hüsrana uğratmıştır. 

Ayçiçek taban fiyatlarım açıklarken çiftçinin yü
zünü güldüreceklerini söyleyenlerin kimleri güldür
dükleri açıkça ortadadır. 

Yemeklik margarin ve rafine yağların hammad
desi olan ayçiçeği, Trakya ve Marmara bölgesinde 
Nisan ve Mayıs aylarında ekilmektedir. Ayçiçeği bu 
bölgelerde buğdayın münavebesidir. Şöyle ki : 

100 dekar arazisi olan bir çiftçi, bunun her yıl 
yaklaşık olarak 50 dekarına buğday, 50 dekarına ay
çiçeği eker, Mayıs ayı başında ayçiçek taban fiyat
ları açıklandığı gün, çiftçinin ayçiçeği ekeceği arazi 
miktarı belli idi. Taban fiyatının cazip gelmesi, eki
lecek arazi miktarını 1 dekar dahi artırmaz. Çiftçi 
cazip fiyat karşısında, tarlasına ne kat çıkacak, ne de 
hasadı yaklaşan buğdayını sürüp yerine ayçiçeği eke
cektir. Bu bakımdan, hasadın yapılacağı Eylül ayın
dan 4 ay evvel taban fiyatının açıklanmasında başka 
maksatların olduğu açıkça ortadadır. 

Ayçiçeği mahsulü Eylül ayından itibaren toplan
maya başlanmaktadır. Üreticinin büyük bir kısmı kü
çük çiftçi ve borçlu olduğu için daha harmanında 
veya en geç 2 - 3 ay içerisinde malını eklen çıkar

maktadır. Trakya Yağlı Tohumlar Tanro Satış Koo
peratifleri Birliği, hasat mevsimi ile 1 . 1 . 1978 ta-
lOhine kadar toplam 230 848 938 kg,; 1 . 1 . 1978 île 
15 . 5 . 1978 tarihleri atasında da yalnızca 1 639 329 
kg. ayçiçek tohumu satın almıştır. 

Bu rakamlar, küçük ve borçlu çiftçinin 1977 -
1978 taban fiyatı olan 650 kuruştan malını elden çı
kardığım kanıtlamaktadır. Geriye kalan 150 - 200 bin 
ton ayçiçeği, büyük çiftçi, stokçu ve fabrikatörün de-
posundadır. Bu malların alımı 650 kuruş ve onun al
tındadır. 

Yeni ayçiçeği taban fiyatları açıklandığı gün, stok
çu ve fabrikatörün elinde en az 100 bin ton ayçiçeği 
ve 50 bin ton civarında ham veya rafine yağı bulu
nuyordu. 

Hükümet 16 . 5 . 1978 tarih ve 16289 sayılı Res
mi Gazetede yaptığı tebliğ ile likid bitkisel yağa ve 
margarin fiyatlarına % 27 - 59 oranında zam yap
mıştır. 

Eski Yeni 

36,50 
9 0 , -

2,25 
4,25 

18,50 
317,— 

49,25 
115,75 

3,50 
6,75 

23,75 
384,— 

Mutfak margarini 
2 kg. hk 
5 » 
Sofra margarini 
125 gr. 
250 » 
Ayçiçek yağı 
1 kg. hk 
18 » 

Bu zamlardan çok kısa bir süre önce Ticaret Ba
kanlığı, Kooperatif depolarında bulunan ham yağ
lardan 26 640 tonunu fabrikatörlere eski fiyatları 
üzerinden satmış ve arkasından da ham yağ fiyatla
rının kilosuna 5 TL, zam yapmıştır. Böylece, yalnız
ca Devlet kasasından fabrikatörlere 134 milyon TL. 
vurgun vurduruhnuştur. 

Ayrıca, yine yağ zammından çok kısa bir süre ön
ce fabrikatörlere tahsis ettiği ayçiçek tohumuna da 
2 TL., zam yapmakla, milyonları tahsis sahiplerine 
kazandırmıştır. 

Bunlara, kooperatif dışında geçen yılın taban fi
yatlarıyla alınıp stok edilen 100 bin ton civarındaki 
ayçiçek tohumlarını ve depo edilen likid ve marga
rinleri de ilave edersek Devlet himayesinde vurulan 
vurgunun 450 milyon TL. olduğu açıkça ortaya çı-
kar. 
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Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle Ticaret Ba-
kanı Teoman Köprülüler ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Orhan Alp, görevlerini suiistimal ederek, siya
sal saik ve sebeplerle, üretici ve tüketici aleyhine bir 
avuç stokçu, karaborsacı ve fabrikatörlere, yasa dışı, 
yüz milyonları aşan yarar sağlamışlardır. 

Adı geçen bakanların bu eylemleri Türk Ceza 
Kanununun 228 - 240 ncı maddelerine göre suç oldu
ğundan, haklarında Anayasanın 90 ncı ve TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri ge
reğince Meclis Soruşturması açılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Nihan llgün 
Tekirdağ Milletvekili 

BAŞKAN — Okunan Meclis Soruşturması öner
gesini inceleyecek Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun 16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 30 günlük 
çalışma süresinin üye seçimi tarihinden başlamasını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler..* 
Kabul edilmiştir. 

İlgili bakanların görüşlerini, üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona verilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin seçimler kısmına geçiyoruz. 

Bu kısımda yer alan 4 ayrı Soruşturma Hazırhk 
Komisyonu üyelerinin siyasi partilerce seçilmesi işle
mi tamamlanmış olduğundan, bu seçimleri gelecek 
Birleşime bırakıyorum. 

Birleşik Toplantımızda sataşma gerekçesiyle Sayın 
Ömer Ucuza] söz talep etmişlerdi; Sayın Ucuzal? 
Yok. 

Gündemimizde görüşülecek başkaca madde kal
madığı için Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış saati: 16.52 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
8 NCt BİRLEŞİM 

14 . 6 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.0ft 
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Nihan llgün'ün; ayçi
çeği taban fiyatı tespitinde siyasi nedenlerle üretici 
ve tüketici aleyhine hareket ederek görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 228 ve 24Q ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Orhan Alp haklarında, Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleştik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/221) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lunun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 jncü Birleşiminde ailınan 
karar gereğince, 9/37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 
57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 
87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 10-3, 105, 107, 109, 
111, 113,115, 117, 119, İ121,T23, »125, 127 ve 129 esas 
numaralı (45 adet) Meclis Soruşturması önergesini 
incelemekle görevli 1 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Genöl 'Kurulunun (19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncü 
ve 24 . 5 . 1978 tarihli 7 nci Birleşimlerinde alınan 
kararlar gereğince, 9/131, 133, 135, 137, 139, 141, 
143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 
165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 
185/ 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, '203, 205, 207,-
209, 211, 213, 215, 217 Ve !219 esas numaralı (45 adet) 
Meclis Soruşturması önergesini incelemekle görevli 2 

numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lunun 19 . 4 . 1978 tarihli 4 ıncü Birleşiminde alınan 
karar gereğince, 9/30, 40, 42, 44, 46, '48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 
108, 110, >112, 114, 116, 118, 120, 122, '124, 126 ve 
128 esas numaralı (46 adet) Meclis Soruşturması 
önergesini incelemekle görevli 3 numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu üye seçimi. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Genel Kurujlunun 1 9 . 4 . 1 9 7 8 tarihli 4 ncü ve 
24 . 5 . 1978 tarihli 7 İnci Birleşimlerinde alınan ka
rarlar gereğince, 9/130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 
144,146, 148, 150, 152, Ü54, 156, 158, 160, 162, 164, 
166, 168, '170, !172, il74, il76, 178, 180, 182, '184, 186, 
188, 190, 192, 194, 196, İİ98, '200, 202, '204, 206, 208, 
210, 212, '214, 216, 2İ8 ve 220 esas numaralı (46 adet) 
Meclis 'Soruşturması Önergesini İncelemekle görevli 
4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimli. 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCl MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7, — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 




