
Ö N E M : 1 CMLT : $r TOPLANTI : 2 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

• • « • •» • • 

Yirmidokuzuncu Birleşim 

17 .1 .1963 Perşembe 

m 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 54 
2. — Yoklama 54 
3. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 

sunuşları 54 
1. — Dilekçe Komisyonuna üye -secimi 54 

4. — Genel Görüşme 55 
1. —- Cumhuriyet Senatosu Samsun 

Üysi Fetılıi Tevetoğlu'nun, Türkiye'nin 
dış siyaseti üzerinde ve NATO, OENTO, 
Ortak Pazar, Yardım Konsorsiyumu ve 
Kıbrıs durumu konularında bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/5) 55:81 

5. — Görüşülen işler 81 
1. — Uçuş hizmetleri tazminat kanunu 

Sayfa 
tasarısının Millet Meclisince ka!bıü edilen 
metni ve Cumhuriyet 'Senatosu Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/322, 2/174; C. Senatosu 
1/142) (S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi : 
14 . 1 . 1963] 81:94 

6. — Sorular ve cevapları 94 

B) — Yazık sorular ve cevapları 94 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Ünaklı'nın, T. C. Ziraat Bankası 
şu'be merkezlerine verilmiş olan bilûmum 
ticari kredi Plasmanlarıma dair sorusu
na Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin ceva'bı 
(7/68) 94:95 



C.- ftenatofiir B : 29 İ T . I . 
1 — OBÇBN TUTANAK ÖZETÎ 

sı kabul edildi. 

O : 1 

Sakarya üyesi Turhan Kapanlı'nın, Yeni 
Türkiye Partisine ıgirdiği için Balkan vekilli
ğinden istifa ettiğine dair demeci. 

Samsun Üyesi Fethi 'Tevetoğlu'nun, önerge
sinin kaibulü ile, Türkiye'nin dış siyaseti üze
rinde ve HAM), OENTö, Ortak Pazar. Yar
dım Kon&or&iyomu ve 'Kıbrıs durumu 'hakkında 
•açılan 'genel görüşme konuları üzerinde bir sü
re 'görüşüldü. Hükümet adına yapılacak konuş
manın 17 , 1 . V9>®3 Persem'be gününe bırakılma

l ı . 1 . .1963 Perşembe günü saat 15 te topl 
niimak üzere (Birleşime son verildi. 
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B t R l N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Sadık Artukmae (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
( Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

—- Yeter savı vardır, görüşmelere 

3. — BAŞKANLIK DÎVANIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Kııis Kansu (İzmir), (Yok sesleri. Bl'endim ; gündemimizde Türkiye'nin dış si
yaseti üzerinde bir genel görüşme vardır. Ancak 
bundan evvel Dilekçe Komisyonuna üye seçimi 
vardır. Bu seçimi yaptıktan sonra Türkiye'nin 
dış siyaseti hakkındaki genel görüşmelere .de
vam edeceğiz. 

1. Dilekçe Komisyonunu üye seçimi. 

'BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu için 7 üye 
seçimi yapılacaktır. Bu hususta gruplardan ge
len isimler basılmış ve dağıtılmıştır. 

Şimdi seçime geçeceğiz. Tasnif heyetini seçi
yoruz. 

Mucip Ataklı (Tabiî Üye). (Burada sesleri) 
Mehmet Nuri Âdemoğlu (Adana), (Burada 

ses teri) 
Oavit Tevt'ik Okyaynz (İçel), (.Burada sesle

ri) 
Şimdi, oyların kullanılmasına hangi seçim 

bölgesinden başlanılacağına dair kur'a çekiyo
rum : Kadri Kaplan (Tabiî Üye) 

(Tabiî Üye Kadri Kaplandan itibaren oyla
rın toplanılmasına başlandı.) 

BAŞKAN —• Oyunu kullanmıyan üye var mı .' 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
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4. — GENEL GÖRÜŞME 

1. •—• Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye'nin dış siyaseti 
üzerinde ve NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yar
dım Konsorsiyomu ve Kıbrıs durumu konularında 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/5) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlamadan evvel 
usul hakkında, Sayın Birand. 

ÎZZET BÎBAND (izmir) — Sayın Başkan, 
Sayın Senato üyeleri; her iki Mecliste de yapıl
makta olan genel görüşmenin, ilgili oldukları 
mevzuun şümul ve hatıraların vüsati itibariyle 
geniş, alâka topladığı ve toplıyacağı malûmdur. 
Böylece her iki Mecliste de aynı mevzu üzerinde 
belki gelecekte de genel görüşmeler açmak ica-
bedeeektir. Anayasanın birleşik toplantıları za
ruri kıldığı haJler tadadedilmiştir. Eğer müşte
rek toplantıların Tüzüğünde veya Riyaset Diva
nımız meseleyi itibara alıp tetkik ederler de 
Anayasamızda da mahzurlu bir taraf görülmez
se müşterek toplantıların genel görüşmelere nıü-
taallik hususlara teşmilinde büyük faydalar var
dır. Bu hususun itibara alınıp tetkik edilmesini 
Riyasetten rica ederim. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Bu genel görüşme, Anayasa 
müessesesi olarak iki Meclise ayrı ayrı vazife şek
linde verilmiş bulunmaktadır. Sayın Birand'm 
ileri sürdüğü hususlar Riyasetle tetkik edilip 
huzurunuza getirilecektir. 

Müzakereye devam ediyoruz, buyurun Sayın 
Dışişleri Bakanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ FERİDUN CEMAL 
LRKİN — Cumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
kanı ve sayın üyeleri, 

Millet Meclisindeki «Genel görüşme» müna
sebetiyle de, arz ettiğim veçhile, yüksek huzu
runuzda, dış politikamızın tatbikatının, müm
kün olan en geniş şekilde açıklanması fırsatını 
ve muhterem arkadaşlarımca yapılan tenkid ve 
temennilerden faydalanmayı daima şeref ve 
memnuniyetle telfıkki ederim. 

Daha birkaç gün önce Millet Meclisinde gö
rüşülmüş olan konularda bariz değişiklikler 
husule gelemiyeceği cihetle beyanatımdaki tek
rar mahiyetinde olabilecek kısımlar dolayısiyle 
aziz arkadaşlarımdan peşinen özür dilerim. 

Şimdi, müsaadenizle, sayın Fethi Tevetoğiu 
arkadaşımızın önergesi gereğince ve Yüksek He
yetinizin arzulanıl a uygun olarak esas maru
zatıma geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
iki gün evvel söz almış olan •muhterem sena

törler, tenkid ve sorularının mühim bir kısminin 
cevaplanın şimdi yapacağım umumî dış politika 
izahında bulacaklardır. Diğer müteferrik soru
ları da izahımın son kısmında cevaplandırma
ya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün dış politika, hepinizce takdir bu-

yıırulduğu veçhile, gayet geniş bir faaliyet 
sahasını içine almakta ve çoğunlukla mudil 
mesele i e rin, «milletlera rası ınünasebetlcrdek i 
tesirleri ve millî menfaatlerimiz cihetinden 
en isabetli bir şekilde takip, müzakere ve çö
zümlenmesi, favkalâde dikkatli, hesaplı ve 
ileri görüşlü çalışmaları gerektirmektedir. 

Son yarım asır zarfında, çeşitli münakale 
ve muhabere vasıtalarında inanılması güç bir 
süratle vukua gelmiş olan terakkiler, dünya
mızı halen pek küçültmüş ve 5 'kıtanın her 
hangi bir noktasında vukua gelen önemli iç 
ve dış gelişmeler ve olayların tesirlerini, muh
telif derecelerde olmakla beraber, bütün mem
leketler ve milletler hisseder bir duruma 
gelmişlerdir. Buna ilâveten, İkinci Dünya 
Savaşından sonra milletlerarası komünizmin, 
silâh gücü istimali de dâhil olmak üzere, muh
telif yollarla, giriştiği geniş sızma ve yayıl
ma faaliyetleri dolayısiyle, hürriyet ve ba
ğımsızlıklarını her şeyin üstünde olarak ko
rumak azminde bulunan milletlerarasındaki 
tesanüt ve işbirliği gittikçe artmış, aynı hür
riyet ideallerini paylaşan memleketler, mad
di ve mânevi güçlerini mütaaddit milletler
arası savunma, iktisat, kültür, teknik ilâh. Te
şekkülleri vasıtasiyle bir araya getirmek lü
zumunu hissetmişlerdir. 

Milletlerarasındaki bu polarizasyon (ku
tuplaşma) ve hür ideallere inanan milletle
rin dünyanın her köşesinde devamlı suret
te karşılaşmakta oldukları askerî, siyasi, ik
tisadi ve kültürel sızma yollarından, şartla
ra göre, en münasibini veya en münasipleri
ni kullanmak suretiyle tezahür etmekte olan 
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evrensel mahiyetteki komünizm ' tehdidi, hür 
'milletler camiası 'mensuplarını, aralarındaki i 
siyasi tesanüdü ve gayet geniş alanlara ya- ] 
yılan işbirliğini en yüksek seviyede geliştir- i 
•meye sevk etmiştir. Bu gelişme sonucunda j 
bugün klâsik işbirliği mefhumunun hür mil
letler camiasında yerini, «Yekdiğerine sıkı j 
sıkıya bağlı dayanışma ve yardımlaşma» di
ye tavsif edebileceğimiz yeni bir mefhum al- j 
inaktadır. Bittabi eşitlik, bağımsızlık ve hu
kuk düzenine saygı esasına dayanmakta olan 
bu yeni ve ileri işbirliği, halihazırda, hür mil
letler camiasmdaki en kudretli ve büyük j 
memleketler içinde aynı ehemmiyeti haiz bu
lunmakta ve sırf bencil bir politika t ah ikini j 
gittikçe müşkül bir hale getirmektedir. ! 

İkinci Dünya, Savaşından sonraki nisbe-
ten pek kısa devre zarfında milletlerarası du
rumda ve meselelerde yeni ve mühim diğer 
bir unsur da, yüksek mal umunuz olduğu veç
hile, eski müstemleke haklarının büyük ma
betlerde bağımsızlıklarını kazanarak, millet
lerarası camiada, müstakil birer varlık ola
rak yerlerini almış olmalarıdır. Filhakika 
1945 yılında .•Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
kurulduğu zaman, üye a.dedi 51 iken bugün 
110 u bulmuştur. Sonradan teşkilâta üye olan
ların kahir ekseriyetini, yeni bağımsızlığını 
kazanmış olan ülkeler teşkil etmektedir. Ata
türk Türkiye'sinin, ideallerine uyması iti
bariyle milletimizce büyük bir memnunlukla 
karşılanan bu müspet durum, diğer taraftan 
milletlerarası alanda, «az gelişmiş memleket
lere iktisadi ve teknik yardım» diye adlandı
rılan ve cağımızın en mühim meselelerinden 
biri olduğu şüpesiz bulunan yeni bir safhanın 
açılmasına da âmil olmuştur. Biraz evvel bah
sini ettiğim evrensel mahiyetteki komünizm 
faaliyetleri dolayısiyle bu genç bağımsız ülke
lerin müstakil varlıklarını hür idealleri pay
laşan milletler camiası saflarında idame et
melerinin arz ettiği ehemmiyet izahtan va
restedir. 

Aynı devrede, milletlerarası münasebetler 
bakımından ehemmiyeti şüphesiz bulunan diğer 
mühim bir unsur da, ilim ve teknolojide kayde
dilen fevkalâde, terakkilere muvazi olarak, ale-
lûmum klâsik silâhtardaki ve özellikle nükleer 
topj'-ekûn imha silâhlarmdaki büyük gelişme
ler ve netice olarak da derin ideoloıi ayrılıkla-
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rı ve itimat buhranından ortaya çıkmış olan si
lâhlanma yarışıdır. 

İkinci Dünya Harbinden sonra, atom ener
jisinin istimalinden de faydalanan ilmî ve tek
nik terakkilerin, önümüzdeki devrede, hesap
lanması peşinen mümkün olabilecek veya ola-
mıyacak her türlü neticeleri ile, en az, aynı hız
la devam edeceği şüphesizdir. 

Halihazırda atom silâhlarını ve bunları he
deflerine taşıyacak vasıtaları, imal edebilen, 
mahdut adeddeki devletlere, 1905 yılından son
ra, yenilerinin iltihakının mümkün olduğunu, 
yapılan incelemeler göstermektedir. Filhakika, 
bu incelemeler, (20) den fazla, memleketin. 
atom alanındaki imkânlarının, nükleer silâhlar 
yapabilmek bakımından, ileri bir seviyede bu-
lund uğunu göstermektedir. Kendi başları ua, 
nükleer silâh imal edebilen memleketlerin, sa
yısının, artması, bugünkü, milletlerarası nazik 
durumu, şüphesiz ki. daha istikrarlı bir hale ge
tirecek bir unsur olıuıyacaktır. Bu ihtimal, si
lâhsızlanmanın, genel muvazeneli bir şekilde, mü
essir bir milletlerarası kontrol altında, tahak
kukunun, ne derece lüzumlu olduğunu göster
mekle, diğer taraftan, bahsettiğim ideolojik, de
rin ayrılıklar ve itimat buhranı da, böyle umu
mi bir silâhsızlanmaya doğru gerçek terakkiler 
elde edilmesini, aynı derecede güçleştirmekle
dir. Nükleer silâhların, bugün erişmiş olduğu 
topyekûn imha. kudreti, diğer yönden, savunma 
tertipleri meyanında, klâsik silâhların önemini 
daha ziyade artırmak istikametinde, bir tesir 
icra eylemekle bir lüzum oltaya koymaktadır. 

Bu gelişmeler, yakın bir istikbâlde Millî Sa
vunma gayretlerinde, her hangi bir kısıntıya, 
intizar edilemiyeceğine. işarı1! teşkil etmekte
dir. 

Milletlerarası politika ve münasebetlerde, 
(esiri günden güne artacak olan diğer bir un
sur da, muhterem arkaiaşlarımızea muhtelif ve
silelerle temas edilmiş olduğu veçhile, dünya
daki ve özellikle arz gelişmiş memleketlerdeki 
çok süratli nüfus artışıdır. .Bilindiği gibi, as
rın başında dünya nüfusu 1,5 milyar iken, ha
len bunun iki misline ulaşmıştır. 1975 yılında 
4 milyara, asrın sonunda ise 0,5 milyara vara
cağı hesaplanmaktadır. Bu nüfus artışının il
giye değer bir yönü de, ki falar ve memleketler 
itibariyle, nüfus dağılış nisbetlerinde vukua ge
lecek önemli değişikliklerdir. Meselâ 1950 yi» 
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İmda Avrupa kıtası. Rusya dâhil olmak üzere, 
dünya nüfusunun dörtte birine yakın bir nisbe-
ti (% 23) temsil ederken, bu nisbet, asrın so
nuna doğdu, yedide bire yakın bir nisbete 
(% 15) e düşecektir. Buna mukabil, Asya nü
fusu, dünya nüfusunun (c/c 62) sine tekabül 
edecektir. Asya'da nüfus bakımından, özellikle, 
Çin kıtasının, 30 - 40 sene iğinde arz edeceği 
durum, izahtan varestedir. Bu nüfus artışının 
ve dağılışının, çeşitli tesirlerle, oldukça yakın 
bir istikbali kapsıyaiı bir devre zarfında, mil
letlerarası durumda, vücut bulmasını, büyük 
bir samimiyetle arzu ettiğimiz, genel istikrarın, 
kolaylıkla teessüs edemiyeeeğini tahmin etmek 
pek yanlış olmasa gerektir. 

Teferruata girmekten sakınarak, sadece 
umumi hatlarını arz ile yetindiğim bu değişen 
dünya şartları içerisinde, dış politikamızın umde
leri ve gayeleri nelerdir? Başlıca faaliyet saha
larındaki tutumumuz ne şekilde cereyan etmiş
tir ve etmektedir? 

Her içtimai müessese ve faaliyet hakkında 
vâridolduğu gibi, dış politikada da, temel um
deler ile, tatbikat arasındaki sıkı münasebetle
rin, ve bu faaliyetlere yön vermek bakımından, 
rehberlik edecek olan mutaların, sağlamlık ve 
devamlılık vasıflarının ehemmiyeti aşikârdır. 
İkinci Koalisyon Hükümetinin, Yüce Meclisin 
tasvibine iktiran etmiş bulunan ve Türk dış 
politikasına yön veren, temel umdeleri, Cum
huriyetimizin kuruluşundan bu yana, yarım as
ra yaklaşan ve milletlerarası çetin şartlarla do
lu bir devre içerisinde, arz ettiğim vasıflar ba
kımından, başarılı imtihanlardan geçmiş, Cum
huriyet politikası umdelerinin bir devamıdır. 

Dış politikamızın hedefi, Birleşmiş Milletler 
Yasasına uygun bir şekilde, büyük, küçük, bü
tün milletler için barış, hürriyet, adalet ve hak 
eşitliği esaslarına dayanacak, devamlı bir dün
ya nizamının kurulmasıdır. Bu hedefe samimî 
bağlılığımızın en kesin hücceti, büyük Ata
türk'ün, «Yurtta sul, cihanda sulh» umdesinin, 
dış politikamızın temelini teşkil etmesidir. Ke
za, bu umde dairesinde, memleketimizin yüce 
millî menfaatlerini ön plânda tutmak sure
tiyle, bağlı olduğumuz esaslar, milletlerarası 
taahhütlere riayet, ihtilâfların barışçı yollarla 
halli, milletlerarası iş birliğinin kuvvetlendi
rilmesi ve ortak güvenlik yoliyle, barışın ida
mesi olmuştur. 

17.1.1963 0:1 
Dış politikamıza samimilik ve istikrar vasıf

larını, haklı olarak, kazandırmış olan bu hedef 
ve esaslar, aynı idealleri paylaşan milletler ca
miası içinde, memleketimize karşı güven ve 
saygı hisleri beslenmesinde başlıca âmildir. 

•Sözlerimin başında işaret etmiş olduğum 
dünya şartları, ve dış politikada inandığımız ve 
tatbik ettiğimiz temel prensipler, Sayın Aka 
arkadaşımızın salâhiyetle bahis buyurdukları 
NATO ve CENTO, gibi Birleşmiş Milletler Ya
sasına uygun olarak ve başlıca savunma gaye
siyle kurulmuş, üyelerinin güvenliklerine, barı
şın idamesine ve çeşitli alanlarda, işbirliğinin 
kuvvetlendirilmesine hizmetten gayrı açık veya 
gizli bir maksadı olmıyan, bölgesel ortak gü
venlik teşekküllerinde memleketimizin üye ol
ması lüzumunu olduğu kadar bunların içerisinde
ki önemli ve itibarlı mevkiinin sebeplerini de 
izah etmeğe kâfidir zannederim. 

Aziz arkadaşlarım; memleketimizin Batı ca
miası ile çeşitli alanlarda sıkı bir işbirliğini 
geliştirmesi, esasları Büyük Atatürk tarafından 
tâyin edilmiş olan millî bir siyasettir. 

Türk Milleti, politik, sosyal ve iktisadi alan
larda Batı anlamındaki demokratik müesseseler 
çerçevesinde ve yine Batının anladığı manâda, 
hürriyet içinde gelişmek ve ileri bir refah sevi
yesine ulaşmak karar ve azmindedir. Pek ta
biî olarak, eşitlik ve karşılıklı hürmet ve anlayış 
dairesinde bu millî siyasetin başarılı bir şekilde 
tatbikine Cumhuriyet hükümetleri ve yüksek 
meclisler fevkalâde itina eylemişlerdir ve eyle
mektedirler. 

Tasviplerine nıazhar olmuş bulunan 2 nei 
Koalisyon Hükümetinin dış politika programın
da da bu husus açık bir şekilde gösterilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımın malûmu bulunan 
bu durumun daha geniş bir tahlilinden sarfı
nazar ederek, geçen yıl zarfında bu teşekkülleri 
gerek genel olarak, gerek sırf memleketimiz ba
kımından ilgilendiren hususlara temas, edece
ğim. Bahis konusu devre içinde, bu yaz ayları
na kadar milletlerarası durumda mevcut nisbî 
sükûn bildiğiniz gibi Küba buhranı yüzündan 
zail olarak dünya nükleer bir harbin eşiğine 
kadar gelmiştir. Küba'da gizli bir şekilde nük
leer füze üsleri kurmak ve bu suretle Batı ile 
Doğu arasındaki genel kuvvet muvazenesini ve 
bilhassa nükleer dengeyi değiştirmek teşebbüsü 
.bu buhranın başlica sebebidir. Büyük müttefi-
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C. Senatosu B : 29 
kimiz vç dostumuz Amerika B. D., cesaret, ba
siret ve itidali meczeden bir hareket hattı taki-
b ederek bu buhranın daha tehlikeli gelişmelere 
yol açmasını önlemiş ve Batının hayati menfa
atlerini müdafaadaki azmi hususunda karşı ta
rafta mevcut olabilecek yanlış hesaplama ihti
mallerini hiç değilse bundan soma belli bir süre 
için bertaraf etmiş bulunmaktadır. Diğer 
NATO üyelerinin bu buhran sırasında Ameri
ka B. Devletlerini daimi olarak desteklemeleri, 
hem ittifakın tesanüt kuvvetini göstermiş, hem 
de bu birlik barışın idamesinde büyük bir rol 
oynamıştır. 

NATO, bir bütün olarak, başarılı bir imti
han verirken, memleketimizin NATO tesanü-
dündeki yeri ve. bu tesanüdün izharındaki tutu
mu her bakımdan itibar ve şeref verici olmuştur. 
(Bravo sesleri) Küba buhranının en nazik an
larında, Hükümet Başkanımızın, kararlı tutu
mumuzu Yüksek Meclis huzurunda bildirmiş ol
ması, başta A. B. D. olmak üzere, ittifak cami
asında memleketimize karşı beslenen güven ve 
takdir hislerinin teyiden tezahürüne saik olmuş
tur. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Küba buhranı 
sırasında, bu memleketteki füze üsleriyle, mem
leketimizdeki füze üslerinin birlikte bir pazar
lık konusu yapılması yolunda, bir Sovyet teşeb
büsü bahis konusu olmuş, A. B. D. böyle bir pa-
zarlığı reddetmiştir. 

Mâruz teşebbüsten sonra, iç ve dış basında 
zaman zaman, memleketimizdeki füzeler söz ko
nusu edilmiş ve pek nadir olmakla beraber, bâzı 
yabancı gazetelerde, «Türkiye'deki Jüpiter fü
zelerinin kıymeti ve NATO'da Türkiye'nin ifa 
ettiği mühim vazifelerde bir değişiklik olabile
ceği» tarzında, nazari birtakım yorumlar yapıl
mıştır. 

Şunu yüksek huzurunuzda derhal ve kesin 
olarak arz edeyim ki, bu gibi haber ve yorumlar, 
yazarlarının şahsi düşüncelerini aksettirmekten 
öteye hiçbir değer ve hiçbir hakikat taşımamak
tadır. Eminim ki, Yüksek Meclis, Hükümeti
nin, dış politikamızı ve Türkiye'nin dost ve müt
tefikleri ile münasebetlerini bu gibi indî yorum
lara istinaden yürütmediğini gayet iyi takdir 
etmektedir. 

NATO, teessüsünden beri klâsik vo nükleer 
her çeşit, silâh sistemlerinin, müessirlik ve fay
dalı! ık derecesini, askerî teknolojide husule ge-
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len değişikliklerin ışığı altında değerlendirmek
tedir. Mevcut silâh sistemlerinin günün veya be
lirli bir geleceğin ihtiyaçlarını lâyıkı veçhile kar
şılayıp karşılıyamıyacağı hususunun ve bunla
rın, bu açılardan NATO savunma tertipleri içe
risindeki kıymet ve yerlerinin tesbiti ameliyesi
ne şüphesiz ki, aralıksız bir şekilde devam olun
maktadır. 

Askerî teknoloji, tahavvüllere uğradığı müd
detçe?, belirli tipteki piyade tüfeğinden, uçak
lara ve füzelere kadar bütün silâhlar ve vası
talar »dâhil olmak üzere muayyen bir silâh çe
şidinin veya manzumesinin devamlı surette ve 
hiçbir değişikliğe uğramadan, NATO için uy
gun ve tatminkâr addedilmesi kaalbil değildir. 

Bir noktayı tekrar ve kesin olarak beyan et
mek isterim; jupiter füzelerinin, NATO İtti
fakı savunmasındaki rolünün sona erdiği, 
NATO ca kararlaştırıldığı takdirde, gerek itti
fakın umumi, gerek Türkiye'mizin güvenliği, en 
yeni ve en müessir klâsik ve nükleer tertiplerle 
sağlanacaktı]'. 

Şunu da ilâve edeyim ki, Hükümetimiz me
selenin bütün veçhelerinden tamarriiyle malû-
mattar ve gerektiği hor hangi bir anda memle
ketimizin esas menfaatlerine uygun olarak bu 
meseleyi takip ve intacedecek durumdadır. 

«Türkiye'nin stratejik değeri» konusunda, 
şu hususu da munterem arkadaşlarımın dikkat 
nazarlarına arz etmeyi1 lüzumlu görüyorum : 

NATO Camiasında en salahiyetli şahsiyetler, 
yeni strateji icapların, nükleer silâhlara daha 
ziyade «Kalkan», klâsik silâhlara ise «Kılıç» 
rolünü vermekte olduğunu belirtmektedirler. 
Diğer bir deyimle, nükleer (bir harbin tevlid-
edebileceği tahribat ve kayıpların azamet, ve 
vüsati, klâsik silâhlarla, döğüşme ihtimalini ar
tıracak, klâsik silâhlardaki gücün âzami sevi
yede tutulması zaruretini ortaya çıkaracaktır. 
Bu itibarla, NATO ittifakı dâhilinde, klâsik 
kuvvetler (bakımından en önemli iştiraki sağlı-
yan üyelerden birisi olmamız hasebiyle, mem
leketimizin «stratejik değerinde» şayet bir ta-
iıavvül vükubulacalk ise, böyle bir tahavvülün, 
Türkiye için, ancak ve ancak daha müspet bir 
şekilde tecelli edeceğini belirtmek isterim. 

«Stratejik önem ve değer» 'konusunda, mü
saadenizle, bir hususu daha belirtmek isterim. 

Millet Meclisindeki müzakerelerde görüldüğü 
üzere, bâzı arkadaşlarımız, umumiyetle dış po-
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titikaımzı, memleketimizin stratejik önemine is-
tinadettİTmek ve bu durumdan faydalanmak te
mayülünü gösterdiğimizi, halbuki bu stratejik 
unsurun nispî bir önem arz ettiğini ve yeni si
lâhların kaydettiği terakki ve istihalelere muva
zi olarak, zamanla azalmaya yüz tuttuğunu 
ileri sürerek Türkiye'nin dış politikasını ve em
niyetini böyle seyyal bir zemin üzerine bina 
edecek yerde, Batı medeniyetinin çeşitli alanla
rında (Batı dünyası ile bağlarımızı ve benzerlik
lerimizi geliştirmek çarelerini aramaklığımızın 
gerektiğini, ifade etmektedirler. 

Fikir şüphesiz ki, doğrudur. Fakat hemen 
•ilâve edeyim ki, bu fikirlerde yeni 'bir unsur 
yoktur. Gerçekten Atatürk'ün 40 sene evvel gi
riştiği ve başardığı büyük inkılâplar bundan 
başka bir mâna taşımamaktadır. 

Bugün Hükümetimizin Birleşmiş Milletler, 
NATO, Avrupa Konseyi, Avrupa İktisadi îş 
Birliği ve Gelişme Teşkilâtı ve umumiyetle Av
rupa Entegrasyon hareketleri ile ilgili politika
sı, aynı Atatürk görüşünün, aynı Atatürk siya
si felsefesinin, bugünkü şartlara intibak eden 
aynı hedef istikametindeki millî çabanın birer 
safhasından başka bir şey değildir. 

Biraz evvel arz etmiş olduğum veçhile, ta-
kibettiğimiz politika, sadece silâh ve stratejik 
önem gibi, zamanla istihaleye tabi unsurlara 
istinadetmemektedir. Gayemiz, her şeyden önce 
Batı medeniyeti ile bağlarımızı muhafaza et
mek, geliştirmek ve perçinlemektir. Silâhlar, fü
zeler, dâhil bulunduğumuz ittifaklar, bütün bun
lar, bugün Türkiye'nin hür dünya içinde takib-
ettiği, yegâne hedefi değil bilâkis, asıl mühim 
olan Batı ile ideal, ve ondan doğan kader birli
ğinin, sadece muayyen bir alandaki tezahürle
rinden ibarettir. 

Batı medeniyeti ile bağlarımızdan bahseder
ken, muhterem arkadaşlarımın soruları meya-
nında bulunan bir nokta üzerinde de bir nebze 
durmak isterim. 

Biz, esaslarını kısaca arz ettiğim millî vsiya-
setimize uygun olarak Batı memleketleri ara
sında iş birliği ve tesanüdü kuvvetlendirecek 
bütün gelişmeleri, şüphesiz ki büyük bir dik-
katla izlemekte ve imkânlarımız dairesinde bu 
gibi gelişmeleri ve cereyanları teşvik etmekte
yiz. Ortak Pazara iştirak etmek istememizde 
bu teşekkülün üyelerinin aynı zamanda siyasi 
entegrasyona götürecek en kuvvetli gelişmeyi 
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temsil etmekte olmasının payı büyüktür. Keza 
biz, Ortak Pazar çerçevesindeki entegrasyon 
hareketinin, daha geniş bir Avrupa entegrasyo
nu, hattâ bâzı arkadaşlarımm pek yerinde ola
rak işaret ettikleri üzere, Atlantik Entegrasyo
nu hareketlerinin en sağlam ve ümit veren nü
vesini teşkil edebileceği kanaatindeyiz. 

Umumi görüş ve tutumumuz bu olmakla be
raber, şunu da ilâve edeyim ki, Atlantik Cami
ası entegrasyonu ile ilgili cereyanların kuvve
den fiile çıkabilmesi henüz zamana ve her şey
den "evvel bâzı iktisadi şartların gerçekleşmesi
ne bağlıdır. 

'Malûmları olduğu üzere, siyasi entegrasyon 
hareketlerinde başarı elde edilebilmesi için, ev
vel emirde bu cereyana taraftar memleketler 
arasındaki iktisadi menfaat çarpışmalarını or
tadan kaldıracak bir sistemin yerleşmesi zaruri
dir. Ortak Pazar bu bakımdan kıymetli bir ör
nek teşkil etmektedir. 

Muhterem Senatörler; 
Hür dünyanın ve barışın korunması yolunda, 

NATO'ya, özellikle askerî alanda, yaptığımız bü
yük hizmetler, haklı olarak belirtilerek, bunun 
mukabilinde, askerî ve sair alanlarda, bu ittifak
tan ve üyelerinden, aynı derecede ehemmiyetli bir 
karşılık sağlanıp sağlanmadığı, başka bir ifade 
ile, NATO'daki müşterek taahhüt, vecibe ve hak
larımız, Türkiye'nin NATO içindeki durum ve 
mevkii gibi hususlar üzerinde, zaman zaman zilini 
bir muhasebe yapılmaktadır. 

Biraz evvel kısaca işaret etmiş olduğum veçhi
le, memleketimiz NATO içinde açık kalbli, dü
rüst, hak yo vazifelerini müdrik bir üyenin lâyık 
olduğu mevkie sahip bulunmaktadır. 

NATO Savunma İttifakı içinde, bütün üye
lerin istiklâl veya toprak bütünlüğünün korun
ması, ittifaka vücut-ve hayat veren, esastır. Aynı 
şekilde, ittifakı bütünü ile ilgilendiren bir konuda 
bütün üyelerin, özellikle üyelerden birini bilhas
sa ilgilendiren bir-konuda, o üyenin mutabakatı 
olmaksızın karar alınması da bahis konusu değil
dir. NATO bugün ve âti için gerek memleketi
mizin, gerek mensup bulunduğumuz hür milletler 
camiasının müdafaasında, her hangi makûs .bir 
ihtimale meydan bırakmıyacak en kudretli temi
nattır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden 
beri memleketin bağımsızlık ve emniyetini en sağ
lam şekilde teminat altında bulundurmayı, başlı-
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ea gaye edinmiştir, Memleketimizin NATO ya 'gir--
mekle (m büyük kaygusıı olan emniyet ihtiyacını 
sağtaı-m-ş olduğu bir hakikattir. 

NATO idndeki fedakârlığiınız mukabilinde 
elde ettiğimin diğer bak ve-menfaatlerin muhase
besine gelince ; Takdir,buyuracağınız gibi. belirli 
bir zaman çerçevelinde.kalmak ve emniyet -mü!â-
hazalarını da göz önünde bulundurmak mecburi
yeti. dolayısiyJ e, sır kısa açıklamada bulunmakn-
pma müsaadenizi rica ederim. 

Biz, NATO'ya iltihakımızdan bu yana, 11 yıla 
yakın bir zamandan'beri, ittifakın bü1 ün faali
yetlerine »'üçümüz nisbetinde katıldık ve ittifakın 
üyelerine bahşettiği bütün- maddi ve mânevi im
kânlardan geniş ölçüde faydalandık, Değeri .mil
yarları bulan askerî malzeme yardımlarına ilâve
ten, NATO'nun müşterek enfrastürüktür prog
ramlarından memleketimizde inşa edilen askerî 
tesislerin kıymeti, 2.5 milyar T. L. civarındadır. 
Bu arada mütemadiyen yeni. programlara da ka
tılmaktayız. NATO'nun tanıtma programları 
memleketimize özel fonlar temin etmektedir. 
NATO ilim bursları sayesinde yüzlerce genç. ve 
yetişmiş ilim adamımız kendi ihtisas dallarında 
araştırmalar yapmak imkânım sağlamış ve, sağla
maktadır, Memleketimizdeki araştırıeılara kendi 
lâboratuvaıiarında en yeni usullerle çalışma, im
kânları temin olunmaktadır. Sivil savunma ve 
fevkalade hal plânlaması konularında ittifakın 
bütün çalışmalarına katılıyoruz. Yeni geliştirilen 
en modern si! TU il arın imalâtına, sanayi gücümü
zün imkânları nisbetinde katılmak suretiyle hem 
malî bakımdan, hem iş temin etmek ve sanayimize 
tecrübe ve vüs'at kazandırmak bakımından, bü
yük istifadeler temin etmek yolundayız. Birer 
cümle ile temas ettiğim bu konuların her biri çok 
geniş çalışmaların, önemli teşkilât, kurulmasının 
ve çok taraflı iyi niyet ve iş birliğinin mahsulü
dür. Şu ciheti bilhassa önemle tebarüz ettirmek 
yerinde olur ki, bu faaliyetlerimizin hiçbirinde 
diğer ittifak üyelerinden geride değil, birçoğun
da en ön safta yer almış bulunuyoruz. 

Burada bir hususu tavzih etmek-isterim. Bu 
sözlerimle, elde ettiğimiz imkân ve yardımların 
tamamiyle kâfi ve tatminkâr olduğu yolanda bir 
kanaate sahip. bulunduğumuz zehabı hâsıl olma
malıdır. Bize yapılan yardımların, imkânların el
verdiği âzami nisbette artırılmasıni, müttefikle
rimizin meselelerimize daha büyük bir ilgi göster
melerini, Hükümet olarak'elbette temenni etmek-
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te ve bu maksatla devamlı gayretler sarf etmekte
yiz. Belirtmek istediğim husus şudur ki, bu konu
ların umumi bir muhasebe-4 yapıldıkta, insafsız 
.tenkidiere mahal bulunmadığıdır. 

Bn önemli konuyu en sonda kısaca zikret
mek suretiyle bu safhaya ait sözlerime son yer
mek istiyorum. Kasdettiğim mevzu, ittifak için
deki, iktisadi yardımlaşma konusudur. 8on 2 
yıldır, Dışişlerince sarf edilen devamlı -çalışma
lar neticesinde geçen Mayıs ayında NATO Ba
kanlar Konseyinde alman kararın gelişmesi ola
rak, teşekkül eden Konsorsiyomun, kalkınma 
dâvamız bakımından olan önemi, NATO müt-
tefiklerimizce tam mânasiyle anlaşılmıştır. Ge
çen Aralık ayında Paris'te toplanan son Bakan-

- lar Konseyi hitamında neşrolunan bildirinin bu 
konuya dair olan kısmını, tekrar huzurunuzda 
okumakla, meseleye verilen önemin, halk efkâ
rına duyurulma şeklini bir İçere dalı a tebarüz 
ettirmiş olacağımı zannediyorum. Bildiri aynen 
şöyle demektedir : «Bakanlar, müşterek savun
ma bakımından üzerlerine önemli bir yük almış 
bulunan ve aynı zamanda iktisadi gelişmeleri
nin, süratle gerçekleştirilmesinin ortaya çıkar
dığı, âcil mahiyetteki meseleler ile uğraşmak zo
runda olan ittifaka dâhil memleketlerin sarf et
tikleri gayretleri desteklemeye mâtfıf ^tedbirle
rin küvetieııdirilmesi hususundaki azimlerini 
belirtmişlerdir.» 

İddialı ifadelerden kaçınmayı daima şiar 
edinmiş olan NATO camiası içinde bu sözlerin 
istikbal için ve memleketimiz bakımından çok 
vaitkâr bulunduğuna bilhassa işaret etmek is
terim. 

Bu meselenin NATO Konseyi Mayıs kararın
dan beri kaydettiği inkişaflar hakkında mevzu 
üzerinde kanunen salâhiyet sahibi ve işi bizzat 
tedvir etmiş olmak sıfatiyle Sayın Maliye Ba
kanının aydınlatıcı izahlarda bulunmasının ye
rinde olacağını düşünerek Konsorsiyum hak-

; kındaki sözlerime burada son veriyorum. 
CENTOya gelince, bu teşekkül kendi bölge

sindeki barış ve istikrara yararlı faaliyetlerine 
i devam etmiştir. Bu pakt üyeleri arasındaki bil-
1 hassa ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliği-
: n-in, 'geliştirilmesi yolundaki faaliyetler göste
r i ş t en uzak, fakat memnuniyet vericidir. Mer-
:; kezî Andlaşma Teşkilâtının bölge üyeleri olan. 
,; Türkiye, İran ve -'Pakistan'ı yekdiğerine - bağlı-
; yjMt dostluk her zamandan daha kuvvetlidir. 
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İran Şahmın geçen. Ekim-ayında memleketimize 
yapmış olduğu resmî ziyaret ve benim Temmuz 
ayında-iran'a vâki resmî ziyaretim, iki memle
ket arasındaki rabıtaların Hükümetlere ilâveten 
milletlerden kuvvet almakta olduğunu müşahe
de için yeni birer vesile teşkil etmiştir. 

Iran Şalimin ziyareti sırasında yapılmış olan 
görüşmelerde, esasen çok ileri bir seviyede bu
lunan ikili münasebetlerin daha da geliştirilme
si yolunda neler yapılabileceği incelenmiş, eko
nomik \e kültürel sahalarda temasların artırıl
ması ve turizm sahasında iş birliği imkânlarının 
araştırılması hususlarında mutabık kalınmıştır. 

Bölgemizle ilgili meseleler, bilhassa iki mem
leketin âzası bulundukları, CENTO çerçevesi 
içinde ele alınmıştır. CRNTO'nun biraz evvel 
temas eylediğim gibi, ekonomik ve kültürel 
sahalarda, kaydetmiş olduğu terakkiler, mem
nuniyetle müşahede edilmiş; inşaatı ilerlemek
te olan karayolu ile demiryolunun, iki mem
leketi birbirine bir kat daha yaklaştıracak ol
masından duyulan memnuniyet belirtilmiştir. 

OENTO'nun askerî veçhesi üzerinde de, açık 
kalble ve samimiyetle fikir teatisinde bulunul
muş, hür dünyanın mensubu ve aynı tehditlere 
mâruz: iki memleketin imkânları üzerinde fikir 
teati edilmiş; iki taraf genelkurmaylarının te
maslarına devam etmeleri kararlaştırılmıştır. 

Sayın Senatör F. Tevetoğlu ve Enver Aka 
arkadaşlarımızın soruları ile ilgili olarak arz 
edeyim ki, ülkesinde yabancı memleketlere ait 
üsler tesisine müsaade edilmiyeeeği hakkında 
Kuzey komşusuna vermiş olduğu teminat, İran'
ın hür milletler camiasında ve sırf savunma 
gayesi ile ve Birleşmiş Milletler yasasına uy
gun olarak kurulmuş bulunan paktlarda ken
disine düşen önemli vazifeleri yerine getirme
si bakımından her hangi bir tesir icra etmemek
tedir. 

CENTO Kurmay Heyeti Kumandanlığı ko
nusuna gelince, böyle bir tâyinle ilgili bir ka
rar henüz alınmamıştır. Buna mukabil CENTO'-
da paktın konseyine bağlı olan askerî komi
tenin direktifleri altında, daimî askerî yardım
cılar grupu ile Müşterek Askeri Plânlama Gru
pu tarafından esasen gereken projeler hazır
lanmakta ve OENTO'nun askerî yöndeki ça
lışmalarının aralıksız bir şekilde devam etmek
te olduğunu belirtmek isterim. 
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-'' Pakistan hakkında biraz Solır'a arz edeceğim 

izahattan da anlaşılacağı veçhile, Türk - Pakis
tan münasebetleri de gayet dostane ve samimî 
olup, bu yolda daha ileri inkişaflar kaydet
mektedir. 

Dünya -bar ış ve güvenliği tesis ve idame 
gayesiyle kurulmuş evrensel teşekküllerin ba
şında, hiç şüphe yokki Birleşmiş Milletler 'gel
mektedir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, ha
len 110 memleketi sinesinde toplıyan'bu teşek
kül, ana gayelerinde beşeriyetin kendisin
den beklediğini maalesef lienüz tam mânası 
ile verebilmiş değildir. Çatısı' altında, dün
yayı ikiye bölmüş olan derin ideoloji 'ihtilâf
larını ve diğer çeşitli siyasi temayüllerin mâ-
ke's bulduğu ' Birleşmiş Milletlerin kısa bir za
manda bu gayeleri tahakkuk ettirebileceğini 
beklemek, fazla iyimserlik olur. Bununla be
raber, memnuniyetle kaydetmek gerekir ki, 
üye memleketlerin büyük bir ekseriyetinin, baş
lıca gayelerini, savaşa mâni olmak, milletler
arası anlaşmazlıkları barış yolu ile halletmek, 
insanlığın karşılaştığı siyasi, ekonomik, sos
yal ve kültürel dâvalarda, bütün milletlerin iş 
birliğini sağlamak gibi, Birleşmiş Milletlerin 
ana prensiplerine uygun hususlar, teşkil et
mektedir. Bu itibarla, uzun vadeli olarak ve 
bilhassa bu şekilde düşünen ve çalışan üyele
rinin gayretleriyle, teşkilâtın, ileride daha 
müessir olacağını ümidetmek yerinde olur. 

Burada, memnuniyeti mucip yeni bir geliş
me olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter
liğini vekil sıfatı ile ifa etmekte olan U Thant'-
m, ahiren, asaleten bu vazifeye seçilmiş ol
masını kaydetmek isterim. Genel Sekreterin 
seçiminde, Güvenlik Konseyinin, 5 devamlı 
üyesinin ittifakları gerektiğinden, elde edi
len bu netice, Troika sisteminin ihdasına mü
tedair faaliyetlerinden, hiç değilse gelecek 
uzun bir devre için sarfınazar edildiğini gös
termektedir. 

Birleşmiş Milletlerden bahsederken, yeni 
j bağımsızlık kazanmış memleketlerle münasebet-
ı lerimizin takviyesine, atfetmekte olduğumuz, 

ehemmiyet, üzerinde de birkaç söz söylemek-
liğime müsaadenizi rica ederim. 

Bir kere şunu memnuniyletle belirteyim ki, 
biz Birleşmiş 'Miletlerde, Sömürgeciliğin tasfiye
si yolundaki faaliyetlere, yapıcı bir zihniyetle 

1 elimizden gelen yardımda bulunmaya gayret 
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etmekteyiz. Filhakika, derhatır buyurulacağı 
üzere, (Birleşmiş Milletlerin bu yoldaki çalışma
larında, büyük bir merhale teşkil eden, «sömür
ge ülkeler halkına bağımsızlık verilmesine dair 
beyanname», 1960 yılı sonbaharında XV. Genel 
Kurulda müzakere ve kabul edilmiştir. Birleş
miş Milletlerdeki Heyetimiz, bu beyannameyi 
hazırlayıp, Genel Kurula sunan, Asya - Afrika 
memleketleri arasında, müşterek teklif sahiple
rinden biri olarak yer almış ve keza bu beyan
namedeki prensiplerin tatbikini tetkikle ıgörev-
li bir komite kurulmasını da, aynı şekilde des
teklemiştir. Bizim Birleşmiş Milletlerdeki faa
liyetlerimiz, başlıca, bir yandan sömürgeler 
halklarının bağımsızlığa kavuşmasının destek
lenmesini, diğer taraftan da hâkimiyet devrinin 
bilhassa gerekli olan yerlerde, yeni idarelere. 
mâkul bir hazırlık iyinde ve intizamla intika
line dikkat edilmesini, ve Kongo'da cereyan 
öden misallerle sabit kargaşalıkları yıkıcı kuv
vetlerin kendi yararlarına istismarına fırsat 
verilmemesini hedef ittihaz etmiştir. 

Genç bağımsız memleketlerle çeşitli alanlar
da münasebet tesisi, veya mevcut münasebetle
rimizin kuvvetlendirilmesi maksadiyle yaptığı
mız faaliyetlerde, siyasi dostluk bağları kadar, 
ticari ve kültürel temasları da geliştirmeye bü
yük önem atfetmekteyiz. Bu yöndeki çalışmala
rımızda. milletlerarası hayata yeni katılmış 
olan <>) Afrika memleketi, özel bir yer tutmak
tadır. 

İstiklâlini kazanmasından millet ve Hükü
metçe büyük bir meserret duyduğumuz, kahra
man Cezayir milletinin, Hükümet merkezinde, 
bir Türkiye Büyükelçiliğinin, bir an evvel te
sisi için yaptığımız temaslar müspet sonuçlan
mıştır. 

Bir Türk Büyükelçisinin pek yakında Ceza
yir'de vazifesine başlıyacağını memnuniyetle 
arz etmek isterim. 

Akdeniz bölgesinde barış ve güvenliğin ko
runmasına önemli hizmetler ifa edecek olan Ce
zayir ile aramızdaki tarihî dostluğun daha da 
sıklaştırılması ve her iki memleket arasında 
yakın bir iş birliği tesisi hususundaki samimî 
arzularımızı huzurunuuzda bir kere daha ifa
de etmekle bahtiyarım. 

Geçen Mart ve Mayıs aylarında, Afrika'
ya, iki iyi niyet heyeti gönderilmiştir. Bu 
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heyetlerimiz tarafından yapılan temaslar, Af
rika devletlerinde, memleketimize karşı, mü
sait bir zeminin, ve hususi bir sempatinin 
mevcudolduğunu göstermiştir. Cumhuriyeti
mizin kuruluşuna tekaddüm eden yıllarda, 
milletimizin bağımsızlığını korumak yolunda
ki muzaffer mücadelesi, ırk ve renk farkı gö-
zetmiyen bir devlet oluşumuz ve nihayet Asya 
- Afrika Grupundaki yapıcı hareket hattımız, 
Afrika ••memleketlerine karşı, takibine ehem
miyet verdiğimiz siyasetin, başarı sağlama
sı bakımından, bize kıymetli imkânlar' bah
şetmektedir. Dışişleri Bakanlığınız, bu imkân
ları arz ettiğim gibi elinden gelen bütün -gay
retlerle âzami derecede kıymetlendirmeye ça
lışacaktı!'. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Telhisen arzına (-alıştığını bu faaliyetler, 

beni, üzerinde büyük bir hassasiyetle durulma
sının ve mevcut imkânlarımızın âzami nisbet-
te kullanılmasının fayda ve lüzumuna sizler 
gibi inandığım, bir konu hakkında yani, mem
leketimizin tanıtılması ve 'kültürel -münase
betlerimiz konusunda da birkaç söz söyle
meye sevk (»diyor. Bu alandaki çalışmalar, 
yalnız siyasi ve kültürel yönlerden değil, hiç 
şüphesiz ki, iktisadi neticeleri fevkalâde mü
him oları turizm yönünden de ehemmiyetlidir. 

Bakanlığımın teşebbüsü üzerinde kültürel 
münasebetleri ve tanıtma faaliyetlerinin, .mü
essir bir şekilde yürütülebilmesi, ve bu ko
da çalışmalar yapan devlet daireleri arasında 
•koordinasyon sağlanması gayesiyle, Bakan
lığımızda Dışişleri Millî Eğitim ve Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlıklarının umum Kâ-
tip ve müsteşar seviyesindeki temsilcilerin
den kurulu bir «Tanıtma ve Kültürel Müna
sebetler Koordinasyonu Komitesi» tesis edil
miş ve bu Komite faaliyete geçmiş bulunmak
ta dir. Komitenin kitabet ve dış münasebet iş
leri pek tabiî olarak, Bakanlığım tarafın
dan. deruhte olunmuştur. 

Son seneler zarfında, Bakanlığımca elde 
edilen tecrübelere ve yabancı memleketlerin 
bu alandaki tatbikatının tetkikine istinaden 
yapılan bu çalışmalar sonucunda, bundan 
böyle, dış siyasetimizin icaplarına göre, ha
riçte yapacağımız bilumum tanıtma faaliyet
leri, her sene takvim yılı başlangıcından ev
vel adı geçen Komitece müşterek yıllık bir 
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program halinde tesbit edilecek ve o takvim 
yılı içerisinde, tatbik olunacaktır. 1962 yılı 
tanıtına faaliyetleri bakımından muvaffaki
yetli geçmiştir. 

Kültürel -münasebetlerin önemli kolunu 
teşkil eden öğrenci mübadelesinde de gelişme
ler kaydedilmiştir. Gecen yıl içerisinde üni
versitelerimizde ve yüksek okullarımızda 1 500 
e yakın yabancı öğrenci tahsil görmüştür 
"Bunların 1 000 den fazlası Orta - Doğu mem
leketlerinden gelmiştir. Bakanlığım geçen 
Haziran ayında Millî Eğitim Bakanlığı ve 
üniversitelerimizin 'temsilcilerinin iştirakiy
le, tertiplediği toplantılarda, bu konudaki 
kültür siyasetimizin esaslarını da tesbite ve 
yabancı öğrencilerin memleketimizdeki öğre
nimlerinin bir sisteme -bagl.anma.sina. çalışıl
mıştır. 

Burada, yine müsaadenizle bir nokta üze
rinde durmak isterini. Ara sıra Dışişlerine 
yöneltilen tenkitler meyamnda, dış arda mem
leketimizin tanıtılması konusunda Dışişleri 
Teşkilâtının yeterli derecede çalışmadığı yo
lundaki şikâyetler de vardır, pek çok arka
daşlarımızın yakınen bildikleri ve takdir et
tikleri. gibi, ben de, büyükelçi olarak dışar-
daki uzun hizmetim sırasında bizzat edinmiş 
olduğum tecrübelere dayanarak ifade edebili
rim ki, bu tenkitlerin büyük bir kısmı Dışiş
leri mensuplarına karşı haksızca ileri sürül
mektedir. 

Bu tanıtma işi, kadrosu ve malî imikânla-
ıı pek mahdut dış teşkilâtımızın tek başına 
ve her yönden yürütebileceği çapta bir iş de-
ğildlr.Bu muhtelif devlet teşekküllerinin sı
kı bir iş birliği ile ve gerekli malî imkânla
rında sağlanması suretiyle 'bir plân ve prog
ram dahilinde uzun vadeli olarak ele alınması 
gereken geniş bir faaliyet konusudur. 

Biraz evvel işaret ettiğim, gibi, Dışişleri 
Bakanlığı olarak, biz, bu yolda muhtelif im
kânları, daha verimli bir şekilde kullanabil
mek için esasen programlı bir çalışmaya baş-
1 a mış bulun uy o ruzı 

Muhterem senatörler, dış münasebetleri
mizde Bakanlığımın üzerinde hassasiyetle 
durduğu hususlardan biri de, dışardaki Türk 
kültür varlığının korunması için, mümkün 
olan malî yardımların, en iyi şekilde kulla
nılması ve yabacı memleketlerdeki soydaş-
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1 arımızın, gerek özel andlaşmatarla tanınmış 
haklardan ve gerekse milletlerarası hukuk
ça. bahsedilmesi normal olan kültürel, sosyal 
ilâh. Bilcümle kolaylıklardan, layı ki veçhi
le. ıtıüstefidolabilmeleridir. Bu konudaki tu
tumumuzun tam.am.iyl e milletlerarası .kaide
lere ve icaplara uygun bir şekilde tecelli et
mesi lüzumu, şüphesiz ki izahtan varestedir. 
Ancak şunu da hemen ilâve edeyim ki, böyle 
bir tutum hiçbir veçhile gayrifaal ve bigâne 
bir siyaset mânasına alınamaz. Tahriklerden 
uzak, meşru alâkayı nehyedemez. 

(»ayemiz malî, ahdî ve siyasi imkânların 
elvermesiyle müterafik olarak, bu gibi yar
dımları devamlı surette artırmak ve daha fay
dalı kılabilmektir. 

•Kıbrıs'taki Türk cemaatine, kendilerine 
audlaşmalarla tanınmış olan hukuk dairesinde, 
tarafımızdan gerekli yardımlar, bunları mü
essir kılacak bir kontrol tahdında yapılmak
tadır. 

Bu alandaki yardımlardan faydalanan soy
daşlarımız nıeyanmda, başta, Batı - Trakya'-
daki Türkler olmak üzere, sair yerlerdeki Türk 
Kültür ve dostluk merkezlerini söyliyebili-
rim. Bu çalışmalarımızda, okullara ve Türk 
dilini öğreten merkezlere, yardımlarımız önde 
gelmektedir. 

Türkçe öğreniminin teşviki sadedinde, 
Tahran'daki Türk - İran Dostluk Cemiyetin
de, 1960 yılının Mayıs ayından itibaren, bir 
Türkçe kursu açılmış, Tebriz'de bir kültür 
merkezi açılması yolunda hazırlıklara girişil
miştir. Ayrıca, 1963 malî yılı içinde, Bağclad 
Büyükelçiliğimiz nezdine bir kültür ateşesi 
gönderilmesi programa alınmış ve Türkçe dil 
kursları ihdası da kararlaştırılmıştır. 

Hariçteki Türk kültür varlığının korun
ması ve soydaşlarımız konusundaki siyaset ve 
tutumumuzun, esaslarını arz ederken, mâkul öl
çüler içerisinde faal olmamıza mâni teşkil etmi-
yeceğini belirtmiştim. "Filhakika, Bulgaristan'da
ki Türk azınlığının milletlerarası aud
laşmalarla, garanti altına alınmış hak 
ve menfaatlerini haleldar eden du
rum ve davranışlara, Türk Hükümetinin bigâ
ne kalamıyacağı hakkında, geçen Haziran 
ayında, basına yapmış olduğum beyanatı, muh
terem arkadaşlarım hatıriıyaeaklardır. Bulgar 
Hükümeti, iki memleket arasındaki münavse-

http://-bagl.anma.sina
http://tam.am.iyl
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betleri geliştirmeye faydalı olacağı mülâhaza-
siyle, bâzı tekliflerde bulunduğu zaman, biz, 
bütün konuşmalarımızla, barış ve dostluk mü
nasebetleri yürütmeyi arzu ettiğimizi, fakat, 
'karşılıklı m ünasehetlerde istenilen gelişmele
rin tahakkuku için, Bulgaristan'daki azınlığı
mızın hukuk ve özelliklerine riayetkar bir 
politikanın takibedilmcte olduğundan, emin 
olmaklığımız gerektiğini, birdirmiştik. Bu 
azınlığın, anlaşmalarla kendisine tanınmış 
olan temel haklardan faydalanmasını sağlamak 
yolundaki dikkat ve hassasiyetimiz, bakidir. 

.Mensup bulunduğumuz ittifaklar manzume
si içinde, ve dışında, bulunan bütün memle
ketlerle, ikili münasebetlerimizi dış politikamı
zın temel umdeleri ve Birleşmiş Milletler pren
sipleri dairesinde geliştirmek ve kuvvetlen
dirmek hususundaki samimi politikamız yük
sek malûmlarıdır. 

NATO ittifakı içerisinde, başta Amerika 
Birleşik Devletleri olmak üzere. Federal Al
manya. Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, İtalya 
ve diğer bütün üyelerle, iki taraflı münasebet
lerimiz ileri dostluk seviyesinde gelişmeye de
vam etmiştir. Yunanistan'la mevcut dostluk 
ve itiifak münasebetlerimiz, gecen aylar zar
fında vuku bulan karşılıklı ziyaretlerle çok 
samimî bir iş birliği istikametinde ilerlemiştir. 
Bu mesut inkişaf, iki memleket arasındaki bâ
zı pürüzlü meselelerin süratle hallini teshil 
ederek, Türk - Yunan dostluğunun, iki taraf 
halklarına, intikâli suretiyle kökleştirilmesi 
yolundaki müşterek çalışmalarımıza kuvvet. 
vermektedir. 

Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosun-' 
daki müzakerelerde muhterem hatipler de, Ata
türk ve Yenizelos'un siyasi veraseti olan İm dost
luğu, taramızdan, atfedilen ehemmiyeti fevka
lâde beliğ bir surette ifade etmişlerdir. Yine 
muhterem hatiplerin tebarüz ettirdikleri, gibi 
muhafaza ve daha da kuvvetlendirilmesine bü
yük itina gösterdiğimiz bu dostluk, bilhassa Tür
kiye ve Yunanistan'ın, büyük gayretler pahasına 
ve karşılıklı bir anlayışla, bütün ilgililerin menfa
atlerini telif edecek surette, Kıbrıs'ta vücuda ge
tirilmesinde âmil oldukları rejimin, bütün ilgili 
taraflarca kabul edilmiş olan temel esaslardan 
inhiraf edilmeksizin, idame ve inkişaf ettiril
mesinden, ancak büyük faydalar sağlıyacaktir. 

— 64 
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Muhterem senatörler; 
Yüksek Meclisin malûm olduğu üzere, İkinci 

Cihan Harbinden sonra Kıbrıs Bundan tarafın
dan ortaya atılan Lnoyis, yani Ada'nın Yuna
nistan'la birleşmesi talebi, Türkiye, Yunanistan, 
İngiltere, Kıbrıs Türk Cemaati ve Kıbrıs Bum Ce
maati arasında, önemli ve ciddî, bir milletlerarası 
anlaşmazlık konusu teşkil etmiştir. Bu anlaşmaz
lık yıllar boyunca sürmüş ve zaman zaman, va
him ve müessif safhalar arz etmiştir. Anlaşmaz
lığın bir yönden, mevcut şartlara göre, vahim ih
tilâflar doğurmadan alâkalı taraflardan sadece 
birinin veya diğerinin görüşüne uygun şekilde 
hailedilemiyeceğinin, diğer yönden de, bu mese
lenin, daha uzun süre, askıda bırakılmasının, il
gili üç devlet ve dolayısiyle de, Batı savunma sis
temi için arzu edilmiyen inkişaflara müstait bu
lunmasının anlaşılması üzerindedir ki, Türkiye, 
Yunanistan ve İngiltere, gayretlerini, Kıbrıs 
meselesine, bütün alâkalı tarafların görüşlerini 
karşılıklı fedakârlıklarla telif edecek bir hal 
sureti bulunması istikametine, yöneltmişlerdir. 

Bu maksatla, yapılan mütaaddit diplomasi te
maslarından sonra, 1959 Şubat ayında, Zürih'te 
Türkiye ile Yunanistan arasında, bir konferans 
aktedilmiş ve Kıbrıs'ın müstakbel rejiminin esas
larını tesbit eden anlaşmalar hazırlanmıştır. Şu
bat 1959 sonlarında, Londra'da bu sefer Türki
ye, Yunanistan, ingiltere arasında, Türk ve Bum 
cemaatleri temsilcilerinin de katılmasiyle, bir 
toplantı yapılmış ve Zürih Anlaşmaları ile özel
likle İngiltere'yi igilendiren diğer bâzı hususlar
da varılan anlaşmalar bütün alâkalı taraflarca 
imzalanmıştır. Bu anlaşmalar, ada'daki iki ce
maatin, Enosis ve taksim, görüşlerini terk edip, 
kararlaştırılan esaslar dairesinde, birlikte yaşa
malarının mümkün olacağı inancı ile alâkalı üç 
devlet arasında varılmış ve her iki cemaatçe de 
kabul olunmuş, yegâne uzlaştırcı hal tarzını teş
kil etmiştir. Bu görüşe dayanan Zürih ve Lon
dra anlaşmaları, Kıbrıs dâvasını hal için, üze
rinde mutabık kalınan ana prensipleri ihtiva 
eden belgelerdir. Bu esaslara müsteniden, tefer
ruatı ve şekil bakımından uygun anlaşmalar ve 
Kıbrıs Devletinin Anayasasını hazırlamak üze
re, 1959 yılı başlarından, 1960 yılı Ağustos ayı
na kadar olan süre zarfında Londra, Lefkoşa, 
Ankara, Atina ve Lozan'da, mütehassıslardan 
müteşekkil çalışma grupları mesai sarf etmişler
dir. Bu çalışmalar sonunda hazırlanan vesikalar, 
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16 Ağustos 19G0 tarikinde, Lefkoşa'dn, bütün il- ı 
gili taraflarca, merasimle imzalanmış ve aynı j 
gün, Kıbrıs Cumhuriyeti vücut bulmuştur, Gö- ' 
rüldüğü üzere, Kıbrıs Cumhuriyetinin doğuluna j 
mesnet' teşkil eden milletlerarası vesikalar, ee- | 
şitli ve girift görüş ve menfaatleri bağdaştıran | 
ve ada'daki gerçeklerden illıam alan vesikalar- j 
dır. ! 

Bu anlaşmalara, ilaveten, Kıbrıs Anayasası
nın bâzı hükümleri de birer milletlerarası anlaş
ma vasfmdadır, yani Kıbrıs Anayasasının 182 i 
nei maddesi gereğince, Zürich Anlaşması hüküm
leri Anayasaya, ithal edilmiş ve bunlar, Anaya- j 
sanın I.f [ sayılı ekimle gösterilen temel nıaddeie- j 
ri teşkil el mistir. Bu tenimi maddeler, âkıdlerin 
muvafakati olmadan hiçbir surette ne değiştiri
lebilir, nede tadil edilebilir. Ayrıca, bu teme! 
maddeler, Garanti Anlaşmasının teminatı altımı 
na. konulmuş olan hükümlerdir. Vine Garanti An
laşmasının 1 nei maddesi hükmü gereğince, Kıb
rıs Hükümeti, kendi ülkesinde Anayasasına, ria
yet edilmesini sağlamayı taahhüt etmiştir. 

Yukarda işaret ettiğim gibi, Kıbrıs Devlet 
Teşkilâtı, ada'da iki cemaatin mevcudiyetini ve 
bunların aralarında iş birliği yapmalarını gerek
tiren hususi bir bünyeye sahiptir. Ve bu, ada 
gerçeklerinin emrettiği bir zarurettir. 

Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne 
kadar gecen takriben iki bucuk yıl zarfında,, ye
ni devletin müesseseleri ve teşkilâtı, çok büyük 
kısmı ile Anayasaya uygun olarak kurulmuştur. 
Kıbrıs Devleti (üımhurbaşkaıılığı, Cumhurbaş-
kan Muavinliği, Bakanlar Kurulu, Temsilciler 
Meclisi, Yüksek Anayasa Mahkemesi, Atdalet 
Teşkilâtı, Cemaat meclisleri, polis ve jandarma 
kuvvetleri gibi temel müesseseler, Anayasa bü
kümlerine uygun olarak kurulmuştur. Buna mu
kabil, Anayasanın yine temel hükümlerinden 
olan üç husus henüz tamamiyle gerçekleşmemiş
tir. Bunlar, sırasiyle, âmme hizmetlerinin Türk
lerle Rumlar arasında c/c 30 ve % 70 Misketlerin
de taksimi, Kıbrıs Ordusunun tesisi ve Kıbrıs'ın i 
beş büyük şehrinde ayrı ayrı Türk ve Bum be
lediyeleri kurulması konulandı r. 

Yüksek Senatonun malûmu olduğu üzere bu 
hususlardan ayrı belediyelere dair olanı, son 
günlerde simdi bahsedeceğim ciddî bir ihtilâfa 
mevzu teşkil etmiştir. 

Anayasanın temel hükümleri icabı olarak 
Kıbrıs'ın beş büyük şehrindi' dK-tkoşa. Magosa, ) 
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Larnaka, Leymosun ve Bafta) ayrı ayrı Türk ve 

Rum belediyeleri kurulması gerekmektedir. Yüksek 
malûmunuz olduğu veçhile, Kıbrıs'ın İngiliz 
idaresi altında bulunduğu sırada, 1958 yılında, 
anılan beş şehirde ayrı belediyeler kurulmasını 
mümkün kılan mevzuat, yürürlüğe konmuş ve 
şehirlerde ayrı Türk ve Rum belediyeleri huku-
kan ve fiilen faaliyete geçmiştir. Anayasanın, 
16 Ağustos 19GÛ da yürürlüğe girmesinden son
ra belediyelere mütedair eski İngiliz kanunları
nın Kıbrıs Devletince Anayasaya uygun olarak 
hazırlanacak yeni bir Belediyeler Kanunu ile 
değiştirilmesi gerekmekte idi. Ancak, Kıbrıslı 
Türk ve Rum idareciler', yeni Belediye Kanunu 
üzerinde uyuşamadıklarmdan, belediyeler dair 
eski İngiliz kanunu süresi, iki tarafın mutabaka-
ti ile 31 Aralık 1962 tarihine kadar birkaç defa 
uzatılmıştır. Ayrı belediyeler konusunda beledi
ye hudutlarının tesbiti, bâzı gelirlerin taksimi 
gibi tatbikata ait hususlar iki tarafı da tatmin 
edecek hal 'çareleri bulunması amaciyle Kıbrıslı 
Türk ve Rum idareciler arasında, devamlı gö
rüşmeler yapılagelmiştir. Bu görüşmeler sıra
sında andlaşmahırda kabul edilen ayrı 'belediye
ler prensibi Rüm liderler tarafından münakaşa 
konusu edilmemiştir. Geçen Aralık ayının ikinci 
yarısında ise. Cumhurbaşkanı Arşövek Makari-
yos, Cumhurbaşkanı '.Muavini Dr. Küeük'e 'bele
diyeler konusunda yaptığı teklifte ayrı (beledi
yeler, prensibini kaale almadığı için, bu teklifi 
tabiatiyle kabul olunmamıştır. Yürürlüğü. 31 
Aralık 1962 günü sona eren, İngiliz Belediyeler 
Kanununun daha bir süre uzatılması, ve bu sü
re zarfında, iki cemaat liderleri arasında, Ana
yasaya uygun bir hal şekline varılması için, gö
rüşmelere devam olunması yolunda, gerek Tür
kiye Hükümeti, gerek Kıbrıs Türk idarecileri 
tarafından yapılan teklifler, maalesef Kıbrıs 
Rum idarecileri tarafından, kabul edilmemiştir. 
Kıbrıs Rum cemaati yetkililerinin, eski Bele
diyeler Kanununu 31 Aralıktan sonra uzatmaya 
taraftar olmadıklarını kesin surette ifade etme
leri üzerine, Türk cemaati, İngiliz Belediye Ka
nunu uzatılmadığı takdirde yürürlüğe girmek 
şartiyle ve nizamsız kalacak Türk belediyeleri
nin faaliyetini düzenlemek amaciyle, 29 Aralık 
1962 günü, arz ettiğim gibi, Türk belediyeleri 
için. şarta muallak bir kanun kabul etmiştir. 

Kıbrıs Temsilciler Meclisi, 31 Aralık günü 
Türk milletvekillerinin uzatma tekliflerine rag-
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men, Rum milletvekillerinin oyları ile, eski İn
giliz Belediyeler Kanununu yürürlükten kaldır
mıştır. 

Kıbrıs Hükümetinin Rum Bakanları, Türk 
Bakanlarının muhalefetine rağmen, ayrı beledi
yelerin yetki ve vazifelerini merkezî Hükümet 
makamlarına devretmeye matuf bâzı idari ta
sarruflara girişmişlerdir. Rum Bakanların oy
ları ile, Kıbrıs Bakanlar Kurulu, 1958 den beri 
faaliyette bulunagelmiş olan ayrı belediyelerin 
yetki ve görevlerini, Hükümet makamlarına 
devretmeyi hedef tutan, bir karar almıştır. 

Halbuki mesnetten mahrum olan bu karara 
karşı, Kıbrıs Türk Cemaati, elbette, Anayasa 
Mahkemesine müracaat da dâhil olmak üzere, 
Anayasanın kendilerine tanıdığı bütün hukuki 
imkânlar], merhale merhale kullanacaktır. îlk 
merhale olarak Kıbrıs Cumhurbaşkan Muavini 
Dr. Küçük, Anayasa gereğince haiz olduğu yet
kiye dayanarak, bahis konusu kararı, tekrar in
celenmesi için, Bakanlar Kuruluna iade etmiş
tir. 

Kıbrıs Bakanlar Kurulundaki Rum çoğunlu
ğunun mâkul ve ahdî yola dönme imkânını ve
ren hu fırsatı, reddederek, hukuk dışı kararın
da ısrar ettiğini, esefle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Kıhrıs Cumhurbaşkanı Arşövek Makariyos'-
un geçen Kasım ayında memleketimize yapmış 
olduğu resmî ziyaret sırasında, Andlaşmalarm 
bir bütün olarak tatbikine atfettiğimiz Öneme 
ve büyük ıstıraplara mal olan olaylardan son
ra, adadaki iki cemaatin, ve alâkalı üç devletin 
menfaatlerini bağdaştırmak amaciyle, mevcut 
şartlar İçinde, binbir zahmetle vücuda getirile
bilmiş fevkalâde hassas bir muvazene üzerine, 
andlaşmalarla kurulmuş yapıdan, bir tek taşın 
dahi çıkarılmasının, işi, «en başından tekrar 
başlamak» gibi muhataralı ve avakibi peşinen 
kestirilemiyecek bir yola götürmek demek ola
cağına, müşarünileyhin dikkati, en yüksek se
viyede, ve gereken bütün açıklıkla bir kere da
ha çekilmişti. 

Cumhurbaşkanı'Makariyos 11 Ocak günü ba
sına verdiği demeçte, birtakım mantık ve keli
me oyunları ile, birtakım dolambaçlı prosedür 
manevraları ile belediyeler konusunda, Bakan
lar Kurulundaki Rum çoğunluğu vasıtasiyle 
girişilen teşebbüsün, Anayasayı ihlâl etmediği
ni ileri sürmüştür. 
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Bu çabalar beyhudedir arkada§la/r. Bunlar, 

oynanmak istenen oyunu gizlemeye matuf gay
retlerdir. Bizi aldatamaz. 

Cumhurbaşkanı Makariyos'un ayrı belediye
lere dair Anayasanın temel hükümlerini el'an 
yerine getirmediği artık aşikârdır. 

Halbuki Cumhurbaşkanı Makariyos, ayrı be
lediyeler kurulmasını âmir Londra Anlaşması, 
Kıbrıs ıCumhuriyetinin Anayasaya riayeti sağ
lamayı taahhüdettiği Garanti Andlasması altına 
imzasını koymuş ve Cumhurbaşkanı sıfatiyle 
görevine başlarken «Anayasaya sadakat göstere
ceğime, riayet edeceğime söz veririm» diyerek 
merasimle ahdü peyman etmiştir. 

Deniliyor ki, belediyeler meselesi Kıbrıs'ın 
bir iç meselesidir. Dışardan müdahale edilemez. 
Hayır arkadaşlar, vaziyet öyle değildir. Kıbrıs 
Anayasasının temel maddeleri; bunlar arasın
da belediyelere dair olan 173 ncü maddenin 1 ve 
o ncü fıkraları hükümleri milletlerarası anlaşma, 
vasf nidadır. 

Bunlar, Türkiye ve Yunanistan'ın da imza
larını taşıyan Zürich Anlaşmasında yer almış 
taahhütlerdir. Bunlar, keza altında Türkiye, 
Yunanistan ve İngiltere ile Türk ve Rum ce
maatlerinin imzaları bulunan Londra Anlaşma
sında yer almış olan taahhütlerdir. Ayrıca, bu 
temel maddeler, Türkiye, İngiltere, Yunanistan 
ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan 
Garanti Andlaşmasmın teminatı altına konul
muş hükümlerdir. 

Yüksek Senatonun malûmu olduğu üzere, 
Garanti And 1 aşmasının birinci maddesi ile, Kıb
rıs Cumhuriyeti, bağımsızlığının, toprak bütün
lüğünün ve güvenliğinin idamesini ve aynı za
manda da Cumhuriyetin Anayasasına riayet. 
edilmesini sağlamayı taahhüdetmiştir. 

Buna mukabil, Garanti Andlaşmasmın ikin
ci maddesi ile, Türkiye, Yunanistan ve İngilte
re, Kıbrıs Cumhuriyetinin bu taahhütlerini na
zara alarak, Kıbrıs Cumhuriyetinin yalnız ba
ğımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliği
ni garanti etmekle kalmamıştır, aynı zamanda, 
Anayasanın temel maddeleri ile kurulan nizamı 
tanımışlar ve bu nizamı da garanti etmişlerdir. 
Bu acık ve sarih hükümler göstermektedir ki, 
bu Anayasa nizamının muhafaza, idame ve icap
larının yerine getirilmesinden, Türkiye kadar 
Yunanistan ve İngiltere de sorumludurlar. 
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"Arkadaş la r , 

Yüksek huzurunuzda en kesin surette bir 
defa daha ifade etmek isterim ki, Türk Hükü
meti ve Milleti, Kıbrıs Anayasasının ihlâline 
katiyen müsamaha edemez. Kıbrıs'ta andlaşma-
ları bozan fiilî bir durumu Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti kabul edemez. Andlaşmalara ria
yet ve sadakat esası, Türkiye Hükümetinin asi M 
tâviz veremiyeceği bir konudur. 

Türkiye, Hükümet ve millet olarak, Kıbrıs 
andlaşmalarınm kurduğu nizamın korunması 
hususunda gayet hassas ve uyanıktır. Kıbrıs 
andlaşmalarınm tümü ile uygulanması hususun
da haiz olduğu sorumluluk kadar ahdî hakları
nı ve yetkilerim de tamamiyle müdrik ve bu 
hak ve yetkilerin muhafazasında tam bir azim 
sahibidir. 

Türk Hükümeti ve mileti, andlaşmalarla haiz 
olduğu ahdî haklardan zerre kadar fedakârlık 
etmiyeeektir. 

Bu, herkes tarafından en ufak bir tereddü
de dabi maihal kalmıyacak şekilde ve bütün 
açıklığı ile bilinmelidir. 

Vaktinizi fazla almamak için, ikili münase
betler alanındaki ('alışmalarımızın en mütebariz-
lerini zikretmekle yetiniyorum. Bu konudaki 
sözlerimi bitirmeden, komşumuz Suriye ile ara
mızdaki münasebetlerin kuvvetlenmekte olduğu
nu söylemekten memnunluk duyuyorum. Kuzey 
komşumuz Sovyetler Birliği ile münasebetleri
mizin, Hükümet programında tâyin edilmiş olan 
esaslar dairesinde, iyi komşuluk münasebetleri 
çerçevesi içerisinde geliştirilmesi samimî arzu
muzdur. Bizim bu arzumuz aynı derecede sami
mî ve karşılıklı saygıya müstenit bir mukabele 
gördüğü nisbette bu yolda terakkiler kaydedil
mesine bir mâni yoktur. 

Komşumuz Irak ile olan münasebetlerimiz de 
müessif sınır olayları dolayısiyle Yüksek Meclis
le :> Eylül 19()2 tarihinde yapmış olduğum beya
nattan bu yana kayda değer bir gelişme vuku-
bulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Dış faaliyetlerimizin yalnız en mühimlerine 

kısaca temas eden mâruzâtımdan da anlaşıldığı 
üzere, memleketimiz sağlam ve devamlı prensip
lerden kuvvet alan dürüst ve müstakar dış siya
seti, dostluklarına karşı vefalı, taahhütlerine sa
dık kararlı tutumu, hürriyet ve demokrasi ide-
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allerine bağlılığı ile bugün hür milletler camia
sının ve hür idealleri paylaşan milletlerin kur
duğu savunma teşekküllerinin, kendisine karşı 
güven ve saygı duydukları itibarlı bir rüknü
dür. 

Aziz arkadaşlarım; 
Arzum çalıştığım durumumuzu, memleketi

mizin yüksek menfatleri zaviyesinden âzami nis
bette değerlendirebilmek - zannediyorum ki, he
pinizin hislerine tercüman olarak ifade edece
ğim - müspet ve makimi dış politika esaslarına 
bağlı kalmak kadar, bu esaslar dairesinde yorul
mak bilmez bir enerji ile faal bir şekilde çalış
makla mümkündür. Filhakika programımız ve 
kıymetli irşatlarınız dairesinde sarf ettiğimiz 
aralıksız mesai, bâzı mühim meselelerimizde da
ha şimdiden vaitkâr sonuçlar sağlamıştır. 

Faaliyetlerimizi teksif ettiğimiz meseleler
den biri, bildiğiniz gibi. müşterek pazardır. 

Müşterek Pazarla münasebetlerimiz konu
sunda, geçen ay içinde birincisi huzurunuzda. 
ikincisi Millet Meclisinde, üçüncüsü de Bütçe 
Komisyonunda olmak üzere; üç defa izahatta bu
lundum. Bu üç izahatımın her birinde mevzuu 
değişik bir yönden ele alarak aynı şeyleri tek
rarlamamaya bilhassa itina ettim. 

lîugünkü konuşmamda evvelâ müşterek pa
zarın mahiyet ve ehemmiyetini, bilâhara müşte
rek pazarla münasebetlerimizin kısa bir tarih
çesini ve nihayet bugünkü durumun bir hulâsa
sını arz edeceğini. 

Evvelce de belirtmiş okluğum üzere müşterek 
pazarı münhasıran iktisadi mahiyette bir teşek
kül telâkki etmeye imkân yoktur. Her ne kadar 
bu müesseseyi ortaya çıkaran Roma Andlaşması, 
altı devletin iktisadi, ticari ve malî sahalarda 
müşterek bir politika takibederek, bir gümrük 
birliğini gerçekleştirmeleri gayesini tazammun 
ediyorsa da yakın tarihin uzun bir devresinde, 
bilhassa iktisadi menfaatlerin, kendilerini hasım 
vaziyetine soktuğu bu devletlerin, millî menfaat
lerini müşterek bir konu haline getirmeye karar 
vermiş olmaları, takdir buyuracağınız üzere, ga
yet derin bir siyasi istihalenin neticesi, ve aynı 
zamanda siyasi bir birleşmenin (entegrasyon) 
başlangıcıdır. 

Hakikaten, tarihte siyasi birliklerin, çok ke
re iktisadi bir birleşme ile başladığı cümlenin 
malûmudur. İkinci Dünya Harbinin hitamını 
mütaakıp, aynı mefkure ve kültür birliğine sa-
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lıip devletler arasında filizlenip, gün geçtikçe 
kuvvet kazanan birleşme cereyanı, her şeyden 
evvel, ilgili devletler arasında iktisadi alanda 
her türlü menfaat çarpışmasının bertaraf edil
mesini ieabettivmekte idi. Avrupa'da kuruluşu
na şahit olduğumuz çeşitli iktisadi teşekküllerin 
ortaya çıkış sebeplerini bu noktada aramak ge
rekmektedir. .'Müşterek Pazar, bu vadide, erişi-
lebilen en son merhale olmuştur. Bunu takibede-
eek hamlelerin, devletleri tam bir entegrasyona, 
birliğe götüreceğini kabul etmek mümkündür. 

Batı dünyasının tesanüdünü kuvvetlendir
mek ve ona katılmak hususunda, bir yandan 
Cumhuriyet tarihimizin her devresinde benim
senmiş ve çok partili rejime geçtiğimizden beri 
de gerek iktidar, gerek muhalefet partilerince 
müştereken desteklenmiş olan millî politikamız; 
diğer taraftan mahiyetini yukarda kısaca arz 
ettiğim müşterek pazar bir arada mütalâa edi
lince, Türkiye'nin neden bu teşekkülle sıkı bir 
münasebet tesis etmek arzusunu hissettiği üze
rinde zannederim, daha fazla durmaya lüzum 
kalmaz. 

Bu sebeple Avrupa'da bütün. OEOD âzaları
nın iştirak edecekleri bir serbest mübadele böl
gesi kurulması yolundaki çalışmalar akamete 
uğrayıp, Avrupa'da Altılar ve Yediler diye, iki 
grup ortaya çıkınca Türkiye 1959 Temmuzunda 
Müşterek Pazarla münasebet tesis etmek mak-
•sadiyle resmen, teşebbüste bulunmuştur. 

Bu ilk müracaatımızda Müşterek Pazarla, 
derhal yürürlüğe konmak üzere, bir gümrük bir
liği tesisi talebinde bulunmuştuk. 

Bizim müracaatım iz, Nazırlar Konseyinde 
tetkik edilip, müspet bir karara bağlanmış ve ge
rekli müzakerelerde bulunmak üzere, komisyona 
salâhiyet verilmiştir. 

Bunun üzerine, 28 - ->0 Eylül 1959 tarihleri 
arasında, ilk müzakereler cereyan etmiştir. 

Malûmları olduğu üzere, bir gümrük birliği 
üç ana unsuru ihtiva eder. Birincisi, taraflar 
arasında gümrük resimlerinin ilgasıdır. İkincisi, 
üçüncü devletlere karşı müşterek bir gümrük 
tarifesi tatbikidir. Üçüncüsü ise; taraflar ara
sında, ithalât takyidlerinıiıu kaldırılmasıdır. 
Cereyan eden müzakerelerde, gümrük 'birliği
nin derhal mevkii meriyete girebilmesi için, 
bilhassa müşterek dış tarife ve liberasyon zavi
yelerinden gerekli taahhütlere girişemiyeceği-
nı'iz •anlaşılmıştır, 

17.1.1968 0 : 1 
10. 22 Nisan 1961 tarihlerinde-•' cereyan 

eden dördüncü müzakerede, komisyon heyeti, 
artık bir gümrük birliği fikrinin muayyen bir 
müddet için terkedilerek, Türkiye'yi böyle bir 
birliğe hazırlıyacak bir anlaşma, üzerinde du
rulması teklifini ileri sürmüş ve Türkiye'ye 
camianın muayyen bi..' müddet, iktisadi, ticari, 
malî ve teknik sakada yardım yap)masını, Tür
kiye'nin de bu devre •zarfımda, kalkınma gay
retlerine devam etmesini teklif etmiştir. Böy
lece Müşterek Pazarla, tesis etmek' istediğimiz 
münaseho't, bir gümrük birliğinden çıkarak, 
bir nevi iktisadi iş birliği anlaşması istikame
tini almıştı r. 

1962 yılına girildiği zaman durum bu mer
kezde id'i. Bu durum takdir huyumla cağı üze
re, 1959 yılında ilk müracaatımız! .yap/tığımız 
tarihteki durumdan farklı değildir. Filhakika 
aradan geçen zaman zarfında Müşterek Pazar
'la tesis edilecek münasebetin mahiyeti hakkın
da her hangi bir prensip (anlaşması dahi henüz 
temin edileni emişti. 

Hakikat o idi ki, Türkiye'nin durumunun 
müsait olmaması sebebi ile, gümrük birliğinin 
derhal tahakkuku gayrikabil dâhi olsa, bu bir
liğim, hiç olmazsa, prensibini muhafaza etme
dikçe, Batı entegrasyon hareketleri karşısında 
sadece seyirci kaim aklığımız mukadder olacak-
dı. Böyle bir durumun hudutsuz ve aşikâr teh
likeleri üzerinde durmaya lüzum görmüyorum. 

(-"(erek uzun zamandan Iberi kesilmiş olan mü
zakereleri tekrar canlandırmak, gerek gümrük 
birliği prensibini kabul ettirmek gayesi ile 191)2 
Martından it İha ren Hariciye olarak yaptığımız 
teşebbüslerim teferruatı üzerinde bunları evvel
ce Yüksek Meclislere arz etmiş olduğum cihet
le tekrar durmuyorum. Neticede, evvel emirde, 
.müzakerelerin tekrar başlaması temin edildi. 18 
ilâ 22 Haziran 1902 tarihleri arasında cereyan 
eden müzakereleri mütaakıp gümrük birliği 
prensibinin kabul ettirilmesi sağlandı. Nihayet 
8 ilâ 12 Ekim 19(>2 tarihlerinde cereyan, eden 
müzakerelerde de, Ortaklık Anlaşmasının isti-
ıııadedeceği hukuki temel üzerinde, yekdiğerine 
çok yaklaşan bir görüş .birliğine varıldı. 14 
Ocakta başlıyacak olan yeni müzakerelerde da
ha da ileri adımlar atılarak önümüzdeki bir
kaç ay içinde nihai neticeyi elde etmeyi ünrkl-
lede'bilecek bir dunuma geldik. 
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filmdi arz edeceğim tez. Müşterek Pazarla 

münasebetlerimiz konusunda halen içinde bu
lunduğumuz durumu izaha kâfi gelecektir. 

1. 'Türkiye Müşterek Pazarla devamlı ma
hiyette bir bağ tesis etmek istemektedir, bu 
bağın ancak bir gümrük birliği şeklinde tecel
li edebileceğine inanmaktadır. Bu bakımdan ya
pılacak anlaşmada gayenin gümrük birliği ol
duğu derpiş. edilmelidir. 

2. - Gümrük birliğini gerçekleştirecek inti
kal devresinin, plân ve programının . tatbikine 
tekaddüm edecek bir hazırlık devresinin der
pişi zaruridir, Ve bu devre zarfında camiaca 
alınacak tedbirlerin, Türk ekonomisini, malî 
ticari, ve teknik bakımlardan, gümrük birliği 
intikal devresi safhasında meriyete girecek 
programlın tatbik imkânlarını hazı.rjıyaeak ma
hiyette ohnaisı gereklidir. 

.3. -Hazırlık devresi bir müddetle tesbiıt 
edilmeli ve bu müddet zarfında intikal devre
sinin plân ve programı Türkiye ve Camiası ta
rafımdan müştereken tesbit olunmalıdır. 

4. Hazırlık devresinin tedviri iışi, bir or
taklık konseyine tevdi edilmelidir. 

5. Hazırlık devresine aüt ticari kolaylıklar 
mevzuunda yapılacak anlaşmada, Türkiye'nin 
ihracat meselelerinin hallini mümkün kılan ted
birler, GATT esasları dâhilinde bir gümrük bir
iliğinin. tahakkuk etmekte olduğu göz önünde 
tutularak derpiş edilmelidir. 

6. Bu noktada biz anlaşmanın, GATT m 
24 neü maddesi .çerçevesinde, mütalâa edilme
sini düşünmekteyiz. Malûmları olduğu üzere I 
GATT Anlaşması gerek Gümrük resimleri, ge
rek ithalât takyitleri mevzıuunda,. âza devletle
rin yekdiğerine, en ziyade müsaadeye nıashar ı 
millet kaidesine tevfikan müsavi muamele yap- I 
malarına âmirdir. Bu mecburiyet, ancak güm- i 
rük- birlikleri ve Serbest Mübadele Bölgeleri | 
Anlaşmasının ne gibi hükümler ihtiva etmesi 
lâzımıgeleeeği de GATT Anlaşmasının, istinad-
etmeyi düşündüğümüz 24 neü maddesinde yer 
almıştır. Maddeye . göre bir gümrük birliğini 
derpiş eden anlaşma âkid taraflar arasındaki 
ticari mübadelelerin heyeti umumayesini ve
ya pek büyük kısmını kapsamalı, taraflar ara
sında gümrük resimleri ile her türlü ithalât tak
yitlerinin kaldırılmasını ve üçüncü devletlere 
karşı müşterek bir gümrük tarifesi tatbik edil
mesini derpiş etmeli, nihayet gümrük birliğinin 
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mâkul bir müddet içinde gerçekleşmesini de Ön-
görmelidir. Maddenin 10 ncu fıkrası ayrıea, bu 
maddenin derpiş ettiği şartları tam olarak ihti
va etmemekle beraber; bir gümrük birliğinin 
tahakkuk edeceğine şüphe bırakmıyan anlaş
maların, GATT âkıd taraflarının 2/3 ekseriyeti 
ile 24 neü maddenin anladığı mânada gümrük 
birliği anlaşması olarak kabul edilebileceği hük
münü vaz'etmiştir. 

7. Anlaşma malî hükümlerin, bu arada Tür
kiye'ye camiaca yapılacak teknik ve malî yar
dımlar ile özel sermaye akımını teşvik edici im
kânların derpişi lâzımdır. 

Bu konular üzerinde görüşler yekdiğerine 
ziyadesiyle yakınlaşmış bulunmaktadır. Üzerle
rine henüz nihai mutabakata varılmamış konu
lar üzerinde şimdilik daha fazla teferruata gir
mek imkânsızlığı dolayısiyle özür dilerim. 

Neticeyi bir kelime ile hulâsa etmek ister
sek, Haziranda cereyan eden müzakerelerden 
sonra, karanlıktaki çabalama faslı sona ermiş, 
takibedilecek yol tesbit edilerek bunun üzerin
de nihai hedefe doğru hızlı adımlarla yürünme-
ye başlanmıştır, diyebiliriz. Gerek müşterek pa
zar çevreleri, gerek biz önümüzdeki birkaç ay 
zarfında nihai hedefe ulaşmış olacağımızı tah
min ve ümidetmekteyiz. 

Burada müsaadenizle bir hususu daha tavzih 
etmek isterim. 

Millet Meclisindeki dış politika görüşmeleri 
sırasında bâzı memleketler, Eoma Andlaşması-
nın 237 nci, bâzıları da. 238 nci maddesine göre 
ortak pazara katılırlarken, bizimle, bir nevi ti
caret anlaşması yapılmak istendiği, bunun me
selâ İsrail'e teklif edilen şekle benzer mahiyette 
olduğu yolunda bâzı endişeler izhar edildi. Bu 
görüş tarzının gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. 

Türkiye ile ortak pazar arasında akdedile
cek anlaşma, Roma Anlaşmasının 238 nci mad
desine, yani Yunanistan için tatbik edilen aynı 
maddeye istinadedecektir. Binaenaleyh, her iki 
memleketin ortaklığı, siyasi ve hukuki bakım
lardan, tamamiyle aynı mahiyette olacaktır. 
Ortaklık anlaşmaları için, muayyen bir kalıp, 
yeknesak bir şekil mevcut değildir. Nitekim, 
Yunan ve Türk anlaşmaları arasında da, ancak 
iki memleketin ekonomilerinin şimdiki ayrı ayrı 
durumlarından mütevellit, bir fark vardır : 
Her.iki anlaşma Gümrük Birliğinin tam olarak 
tatbikinden evvel, bir intikal devresi ihtiva ede-
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çektir. Ancak, Türkiye, bu intikal devresinin 
gerektirdiği mukabil vecibeleri, derhal yüklen
meye henüz hazır bulunmadığından, ortak pa
zar üyesi dostlarımızın da, yardımı, ile Türk 
ekonomisini, bu vecibeleri deruhde edebilecek 
duruma getirmek üzere bir hazırlık devresi der
piş olunacaktır. Yunanistan ise doğrudan doğ
ruya, yani bir hazırlık devresi geçirmeden inti
kal devresine girecektir. 

Muhterem arkadaşlar, aradaki bu fark, ne 
bir tesadüf veya bize tatbik edilen farklı bir 
muamele neticesidir, ne de Hükümetinizin elin
deki siyasi imkânları kullanamamasından ileri 
gelmiştir. Mesele, sadece, iki memleketin ekono
mileri arasında meveudolan durum ve bünye 
farkları meselesidir. 

Bir iki müşahhas misal arz edeyim : 
Memleketimizin tediye muvazenesindeki ma

lûm kronik açıklara mukabil Yunanistan, me
selâ 1961 yılında tediye muvazenesini 26 mil
yon dolarlık bir fazlalıkla kapatmıştır. Bu ne
ticenin temininde Yunan dış ticaret filosunun 
sağladığı dövizler (102 milyon dolar), yabancı 
memleketlerde oturan Yunanlıların gönderdik
leri paralar (98 milyon dolar) ve turizm gelir
leri (takriben 70 milyon dolar) başlıca rolü 
oynamıştır. 

Halen bizim altın ve döviz ihtiyatlarımız 85 
milyon dolar civarında olduğu halde bu rakam 
Yunanistan için 265 milyonu geçmektedir. 

İthalâta tatbik edilen liberasyon haddi, son 
defa ilân ettiğimiz 10 ncu kota ile % 40 civa
rında teessüs etmiştir. Halbuki Yunanistan 
% 70 in üstünde bir liberasyon nisbeti tatbik 
edebilmektedir. 

Arz ettiğim bu rakamları, Türkiye ye Yu
nanistan arasındaki hacim farklarını da göz 
ününde tutarak mütalâa ederseniz, durumu da
ha iyi takdir buyurursunuz. 

Türk ve Yunan ortaklık sistemleri arasın
da mevcut yegâne farkı doğuran diğer bir 
unsuru da, daha ziyade Türkiye lehine olarak 
bilhassa kaydetmemiz icaboder : 

Yunan ekonomisi, geniş ölçüde zirai bir 
bünye arz etmektedir. Yunanistan'da, memle
ketimize nazaran, himaye lüzumu hissedilen 
mevcut veya yeni endüstri ve yatırım sektör
leri daha dardır. Türkiye ise, gerek halihazır 
sanayileşme seviyesi, gerekse buna inzimam 
eden yeni plânlama ve yatırım zaruretleri 
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dolayısiyle, daha geniş bir iktisadi ve sınai 
faaliyet sektörünü himaye etmek mevkiinde
dir. 

işte, muhterem arkadaşlar, bu çeşitli sebep
ler dolayısiyledir ki, biz, Ortak Pazar üyesi 
dostlarımızın da yardımı ile Türk ekonomisini 
ortaklığın gerektirdiği mukabil vecibeleri (ez
cümle gümrük indirimlerini) maJhzursuz bir 
şekilde yüklenebilecek bir duruma getirdikten 
sonra intikal devresine girmek üzere bir hazır
lık devresi derpiş eyledik. 

Hazırlık devresinde, Türkiye, malî, ticari ve 
teknik sahalarda, muhtelif yardım ve kolay
lıklara mazhar olacak, ezcümle, bize, en mühim 
ihraç mallarımız için tenzilâtlı gümrük tari
feleri sahasında, Yunanistan ile müsavi mua
mele sağlanacaktır; tütünün bu müsavi muame
leden faydalanacak ihraç inallarımız arasında 
bulunduğunu Tevetoğlu arkadaşımızın sorusu
na cevaben belirtmek isterim. Buna mukabil 
henüz gelişme devresinde bulunan Türk eko
nomisi, zamanından evvel ağır yükler altına 
girmek mecburiyetinden azade kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yunan Andlaşmasma nazaran, yegâne far

kı teşkil eden bu hazırlık devresinin, mem
leketimizin iktisadi realitelerine uygun, bi
naenaleyh Türkiye için, müspet ve hayırlı bir 
tedbir olduğu kanaatini arz etmekliğime mü
saadenizi dilerim. 

Bu husus, yalnız Altılar ve Müşterek Pazar 
heyetince ileri sürülmemiş, aynı zamanda bi
zim kendi mütehassıslarımız da memleket rea
litelerine istinaden hazırlık devresine katı lü
zum göstermişlerdir. 

Komünist Çin'in Hindistan'a tecavüzü üze
rine bâzı arızî ihtilâfları dolayısiyle birbirine 
senelerden beri küskün olan ve bu yüzden 
silâhlı kuvvetlerini müşterek düşmana karşı 
hazırlıyacak yerde birbirine karşı âtıl ve mef
luç durumda tutan Hindistan ve Pakistan'ın 
ihtilâflarını aralarında sükûn itimat ve dost
luk havası içinde halle çalışmaları için kendi 
talepleri üzerine, tarafımızdan yapılan arabu
luculuk üç haftalık mesai neticesinde başarı 
ile neticelenmiştir. Halen iki taraf 12 yıldan 
beri ilk defa olarak aynı masa etrafında top
lanmış 'bulunmaktadır. 

Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımın bu hususu 
duymaktan memmunluk duyacağım umuyorum. 
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Aziz arkadaşlarım, I 
Son NATO Bakanlar Konseyi toplantısın

daki müzakerelerde de üzerinde mutabık kalın
dığı üzere, milletlerarası durum Küba buhranı
nın çok tehlikeli olabilecek âcil safhalarım ba
rışçı yollarla gdçûştitrilmiş olmasından sonra ge
ri kalan meselelerin de son günlerde Amerika 
ve Sovyetler Birliği arasında halledilmiş oldu
ğu anlaşılmaktadır, tteeyyüdünü beklediğimiz. 
Bu müspet neticeyi büyük memnunlukla kay
dediyoruz. I 

Asya'daki Komünist Çin tecavüzü dikkat-
leri tekrar bu 'bölgeye çekmiştir. 

Orta - Doğu'da, Yemen'de vukua gelen iç 
olaylara dışardun vâki müdahalelerin bu böl
gede meydana getirdiği derin huzursuzluklar, I 
Birleşik Arap Cumhuriyeti kuvvetlerinin Ye
men'den çekileceğine dair henüz gerçekleşmi- I 
yen haberler dolayısiyle nisbeten hafiflemiş ise 
de, tamamiyle zail olmamış ve bu kabil dış mü
dahalelerin âdeta kolaylıkla vukubulabildiği ve I 
vukubulabileceği yolunda hâsıl olacak bir zan I 
veya zihniyet şüphesiz şartlarının özelliği ma- I 
lûm bulunan Orta - Doğu memleketleri arasın
daki münasebetleri uzunca bir müddet tedirgin I 
edecektir. I 

Batı ile Doğuyu ayıran bellibaşlı meseleler- I 
de anlaşma husulüne delâlet edebilecek her han- I 
gi bir gelişme henüz yoktur. Umumi ve muva- I 
zeneli bir silâhsızlanmanın tahakkukunda baş- I 
lıca âmil olacak miletlerarası teftiş ve kontrol I 
meselesinde Doğu blokunun tutumu değişme- I 
mistir. Bir anlaşmıya varılabileceği hakkında I 
en fazla ümit veren nükleer denemelerin men'i I 
konusunda dahi gelişmeler çok yavaştır. I 

Berlin meselesinde keza Doğunun tutumun- I 
da ümit verebilecek bir değişiklik müşahede I 
edilmemektedir, önümüzdeki aylar içerisinde I 
bu ihtilâfın tekrar tehlikeli bir buhrana inkı- I 
lâbetmesi ihtimali göz önünden uzak tutulma- I 
malıdır. I 

Son NATO Konseyinde, bildiğiniz gibi, Batı - I 
Berlin'in hürriyetini korumak hususundaki azim I 
belirtilmiş ve 16 Aralık 1958 tarihli beyanna- I 
me teyit olunmuştur. I 

NATO İttifakı, tebliğinde de açıklandığı 
üzere, milletlerarası gerginliğin azalmasını I 
mümkün kılacak mâkul hal çarelerinin tetkiki- I 
na hazırdır. Memleketimizin de bu yolda elin- | 
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den gelen gayretleri esirgemiyeceği şüphesiz
dir. 

Sayın Tevetoğlu beyanatı sırasında, son ge
lişmeler ve şartların, Doğu ile Batıyı ayırmak 
için değil, yaklaştırmak için faaliyet sarf edil
mesini gerektirdiği üzerinde durmuştur. Sözle
rimin başlangıcında oldukça tafsilâtlı bir şe
kilde arz ettiğim veçhile, yalnız belirli şartlar 
altında değil, en güç şerait içerisinde dahi, 
Cumhuriyet dış politikası, millî gayelerine ta
mamiyle uygun olarak, daima barışçı yolları 
desteklemiş ve barışı kuvvetlendirecek çalışma
lara öncelik tanımıştır. Bu tutum dış politika
mızın değişmez veçhelerinden birini teşkil et
mektedir. 

Şimdi yüksek müsaadenizle Muhterem Sena
tör Celâl Ertuğ'un malûmat talep ettiği Avru
pa Konseyi çalışmalarımız hakkında kısaca ko
nuştuktan sonra evvelisi gün sorulan bâzı sual
leri cevaplandırmaya çalışacağım. 

Millî Savunma Bakanı arkadaşım da kendi 
Bakanlığına taallûk eden mevzular hakkında 
ayrıca yüksek heyetinize malûmat arz edecek
tir. 

Uzun izahatımı büyük bir nezaket ve sabır
la dinlemek lûtfunda bulunmuş olan muhterem 
arkadaşlarıma kalbi teşekkürlerimi arz ederim. 
Tevcih buyurulan soruları da memnuniyetle ce
vaplandırmaya çalışacağımı bildirerek hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

Avrupa Konseyinin kuruluş yılı olan 1949 
dan beri âzası bulunan memleketimiz, Avrupa 
Konseyi organlarının bütün faaliyetlerine katıl
maktadır. Malûmları olduğu üzere, Avrupa 
Konseyi çeşitli alanlardaki devamlı çalışmalar 
ile Avrupa memleketleri mevzuatının birleşti
rilmesi gayesini gütmektedir. Hükümetimiz de 
Konseyin, Avrupa'nın birleşmesine matuf bu 
gayretlerine, hususiyle birçok alanda millî mev
zuatları birleştirerek, bütün Avrupa memle
ketleri için müşterek hükümler vaz'ını derpiş 
eden Avrupa sözleşmelerinin hazırlanmasına fa
al bir şekilde iştirak etmektedir. Üye memle
ketler birçok sahalarda millî kanunlarındaki 
farklı hükümleri değiştirmeyi kabul ettiklerin
den, bu sahalarda yeknesak mevzuatın vücuda 
gelmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca, Avrupa 
Konseyinin teşebbüsü ile, Konseye üye memle
ketler arasındaki münasebetlerde mevcut tak-
yidatı kaldıran daha serbest münasebetleri 
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mümkün kılan sözleşmeler imzalanmış bulun
maktadır. Hükümetimiz de hazırlanan sözleşme
lere peyderpey iltihak etmek üzere gereken 
muamelelere zamanında tevessül etmektedir. 

Malûmları olduğu üzere, Avrupa Konseyi ist i -
sari Asamblesi birçok alanlarda Avrupa memleket
leri arasındaki iş birliğinin ve tesanüdün ge
lişmesini temin maksadı ile «tavsiye» uıahiye-
tinde olan kararlar almaktadır. Bakanlığım" 
Istişari Asamblenin bu yoldaki çalışmalarını 
dikkatle izliyerek, muhtelif Devlet Daireleri
nin faaliyet sahalarına taallûk eden bu tavsi
yelerin uygulanmasını temin için derhal idari 
yollarla, ilgili makamlarımıza gerekli tebligatı 
yapmaktadır. Çeşitli konulara dokunan bu 
«tavsiyeler», mevzuatımızla bağdaştığı takdirde, 
bunlara uyulmakta, mevzuatımızın müsail od ; 
madiği hallerde gereken tadilatın yap il m M sunu 
temini yollarına tevessül edilmektedir, 

Çeşitli faaliyetimi ile Avrupa Konseyi henüz 
siyasi sahada değilse bile,, hukuki sosyal, v-
kültürel alanlarda gerçek Avrupa Birliğinin 
meydana gelmesinde önemli bir varlık göster 
inektedir. Hergün biraz daim artmakta ulan 
bu faaliyete, memleketimiz de katılmakta ve. 
Avrupa Konseyi -çerçevesinde akdedilen anlaş
maların ekserisini onaylamış veya imzalamış bu
lunmaktadır. 

Şöyle ki, halen Avrupa Konseyi çerçevelin
de hazırlanan Anlaşmalardan 15 tanesi tasan 
mızdan onaylanmış, 20 tanesi imzalanmış ve 
5 tanesi de onaylanmak üzere Millet Meclisine 
sevk edilmiş bulunmaktadır. j 

Batı ile Doğuyu ayıran beliibeşü meseleler- J 
de anlaşma husulüne delâlet edebilecek her | 
hangi bir gelişme henüz yoktur. Umumi ve | 
muvazeneli bir silâhsızlanmanın tahakkukunda 
başlıca âmil olacak'milletlerarası teftiş, ve kon- j 
trol meselesinde Doğu blokunun tutumu değiş- j 
memiştir. Bir anlaşmıya verabileeeği hakkımla, j 
en fazla ümit veren nükleer denemelerin m en'S j 
konusunda dahi gelişmeler çok yavaştır.. I 

Türkiye'nin Avrupa Birliği uğrundaki faali
yetlerini izah etmeden önce, Avrupa Birliğinin | 
bugünkü durumunun kısa bir tablosunu çizmek- I 
te fayda vardır : J 

Avrupa -Siyasi Birliğinin gerçekleştirilebil
mesi için son yıllar zarfında gösterilen faaliyel 
ler kanunun muayyen bir derecede olgunlaşma- I 
sına imkân vermişse de henüz bu sahada müs- | 
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pci, bir ne/liceye ulaşılmış değildir. Bununla be
raber, .Avrupa Siyasi Birliğinin tahakkuku için 
çalışmalara devanı edilmektedir. 

Avrupa Birliğinin gerçekleştirilmesi husu
sunda siyasi bir neticeye varabilmek için evvel
emirde iktisadi adanda bâzı tedbirlerin ittihazı 
ile işe başlamanın elzem olduğu görülmüştür» 
Filhakika son senelerin faaliyetleri bilhassa Av
rupa'nın •İktisadi birliğini gerçekleştirme hedefi 
üzerinde tr.i--.sif edilmiştir. 

Bunun en bariz misalini 1957 senesinde im
zalanan Avrupa Ekonomik Topluluğu (Ortak 
Pazar) And kısması teşkil etmektedir. 

Ortak Pazar kurulduğundan beri büyük başa
rı göstermiş ve sadece Avrupa devletlerinin de
ğil .bütün dünya, devletlerinin alâkasını üzerine 
çekmiştir. Ortak pazar, bu inkişafı ile, Avru
pa'nın geıvk siyasi, gerek iktisadi entegrasyonu
nun hakikî bir nüvesi haline gelmiş bulunmakta
dır. Bunun en güzel delilini istisnasız bütün 
hür Avrupa devletlerinin Ortak Pazara katılma 
talebinde bulunmalarında ve Avrupa dışı mem
leketlerin ise Ortak Pazar ile sıkı ticari bağlar 
kurmak gayesiyle teşebbüslere girişmelerinde 
görmek mümkündür. 

Bütün bu gelişmeler göstermektedir ki, bu
gün Avrupa Birliğini tahakkuk ettirebilecek en 
müessir vasıla, Ortak Pazardır. Nitekim, Ortak 
Pazar Devletleri, henüz intikal safhasında bulun
makla beı L1KS\, iktisadi, malî, sosyal, ticari sa
halarda mevzuatlarını, siyasetlerini birleştirme
ye ve bütün im alanlarda tek bir Devlet gibi dav
ranmaya başlamış bulunmaktadırlar. Süratle 
(levam edeceği muhakkak olan ve bunun için her 
türlü müsail zeminin hazırlandığı bir muhit ola
rak beliren Ortak Pazarın gelişmesi ileride ha
kiki Avrupa Birliğinin tahakkukuna imkân ve-
n bilecektir. 

Türkiye'nin A\ rupa Birliği uğrundaki faa
liyetle riım edince: Hükümetimiz, Avrupada-
kı iktisadi \e siyasi entegrasyon hareketleri
ni sadece bu hareketleriu bizatihi ehemmi
yeti dolayısiyis değil, bunların içindeki ken
di mevkiini tesbii bakımından da gayet yakın
dan takıbetmektadir. 

Bilindiği gibi. Türlüye, müşterek Batı me
deniyetinin gelişmesi ve milletlerin birbiri-
ne /yaklaşması idealle; ine hizmet eden Av-
ısspa Konseyi üyesidir. Memleketimiz Batı 
camiasının bu Önemli rConseyindeki yerini, 
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Batı medeniyetinin müşterek değeri olar- bur- ı 
riyet idealine sarsılmaz bağlılığının »ie'iii 
rini en müpet ve •demokratik yollarla verm.-k \ 
suretiyle ve Batı medeniyeti ile ' bağlarım:..! j 
ve benzerliklerimizi muhafaza etmek w ge- \ 
liştirmek amaciyle işgal etmiştir. 

Memleketimiz, Ortak Pazar Ur ortaklık- ] 
tesisi için teşebbüslerde bulunmakta ve bu te
şebbüsler biraz evvel arz ettiğini gibi .müs
pet yolda ilerlemektedir. 

Filhakika, memleketimizin Ortak l'azara 
girmek için üç yıldanberi sarf ettiği jvay re ile
rin birinci sebebi, Avrupa entegrasyonunun dı
şında kalmamak azmidir. Başka bir deyim
le ana gayemiz, iktisadi entegrasyon ve mm 
takibedecek siyasi entegrasyon hareketinin dı
şında kalmamaktadır. Avrupa İktisadi Top
luluğu (Ortak Pazar memleketleri ile Türki
ye'nin iktisadi gerçeklerini ve Balı alemi de 
kader birliğini göz Önünde tutan bir ortakb.k 
anlaşması akdi lüzumlu görüyoruz. Diğer i a-
raftan Ortak Pazara üye olarak katılum di
zili, ekonomimiz üzerinde hayırlı tesirler ya
pacağı, bizi bu sahada daha verimli çalışma
ya sevk edeceği ve ihraç, mallarunızıp en . di
nim. mahreçleri olan «Altılarla» irtibatımızı 
muhafaza etmemizi sağhyaeağı kanaatimmyİ/;. I 

Bu gün birçok Avrupa devletleri gıi-i, 
Türkiye de, Ortak Pazar ile gerekii rakım
ları kurmak yolunda girmiş olmakla, Avru
pa Birliği hareiketinm içinde bulunmaktadır. 

Batı dünyası ile siyasi, iktisadi, kültüre] 
ve askerî alanlarda kader birliği yapan im m-
leketimiz, Avrupa Ekonomik Topluluğum: 
katılmak suretiyle, Avrupa içindeki tabiî .ye
rini tam manasiyle almak amacını gütmek- I 
tedir. Birleşmiş bir Avrupa topluluğuna un- I 
hil olmakla, Türkiye iktisadi kalkınmasını 
daha semereli bir vasat içinde tahakkuk eı-
tirmek imkânlarına kavuşacak ve emniyetini t 
de daha ziyade kuvvetlendirmiş olacaktır. 
Uzun izahlarımı büyük bir nezaket ve. sabırla 
dinlemek lûtfunda bulundunuz. f'ümUmize kal
bi teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) [ 

Sayın Senatör Sarıgöllü arkadaşımın so
rusu ile ilgili olarak arz etmek isterim ki İn
san Hakları Komisyonu ve İnsan Hakları Di
vanı sözleşmelerine Konsey üyelerinden: Fran
sa, İsveç, İngiltere, İtalya, Norveç-, ve Yunan
istan henüz iltihak etmemişlerdir, i lm.mm .• | 
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melere iltihak ile ilgili olarak Kocaeli Millet
vekili Sayın Nihat Erim'in yapmış olduğu tek
lifin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi sı
rasında tarafımdan verilen izahat ile, -.bu. söz
leşmelere Avrupanın hür ve Demokratik bir
çok • memleketi tarafından iltihak etmelerini 
tevlit eden sebeplerin ve mahzurların mem
leketimiz iç-in daha büyük ölçüde .mevcut ve 
varit olduğunu tebarüz ettirmiştim. 

Dışardaki komünist faaliyetlerine, iştirak 
eden Türkler meselesi: 

Komünist memleketlerde ve sair ülkelerde 
yapılan Komünist Parti kongrelerine veya 
benzeri toplantılara, «Türk Heyeti Başkanı» 
gibi sıfatlarla, bâzı kimselerin iştirak ettik
lerinin haber alınması üzerine, alâkalı emni
yet servislerimiz, ve. dış temsilcilerimiz bun
ların faaliyetleri hakkında ieabeden dikkat 
ve hassasiyetle hareket etmeye başla
mışlardır. Anılan toplantılara iştirak eden 
bu şahıslar, umumiyetle müstear edlar kul
lanmaktadırlar. Şimdiye kadar derlenen ma
lûmat, müstear isimler 'kullanmak suretiyle 
bir şahsın muhtelif toplantılara katıldığı 
merkezindedir. Gerek bu gibi teşebbüsler, ge
rek muhterem arkadaşlarımın bahis konusu 
ettikleri şekilde, bâzı büyük Avrupa merkezle
rinde, malûm usullerle, bilhassa genç. öğren
cilerimiz nezdinde yapılmak istenen, zarar
lı tahrikat- ve propagandalar, Hükümetimizin 
buralardaki ilgili teşkilâtı tarafından arz et
tiğim gibi hassasiyetle izlenmekte ve bunlar 
önlenmeye çalışılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yemen ihtilâlinin Arap Yarımadasında'orta

ya, çıkardığı çeşitli meseleler, yüksek malûmu
nuzdur. 

Bir taraftan, zamanımız fikirlerine ve ihti
yaçlarına tekabül etmekten uzak bir orta çağ 
idaresine son verilmiştir ki, meselenin bu cep
hesini bizim. Atatürk Türkiye'si olarak, ancak 
memnuniyetle karşıladığımızı söylemeye hacet 
yoktur. 

Buna mukabil, son ihtilâlin Yemen halkına 
huzur ve bizim de dâhil bulunduğumuz bölgeye 
istikrar getirdiğini söylemekliğimiz maalesef 
mümkün, değildir. Bilâkis. Yemen milletinin bü
tün ile desteklemediği kısa zamanda müşahede 
; d iteri ihtilâl idaresi, harici desteklere müracaat 
etmekte-'tereddüt göstermemiştir. Bugün sayısı 
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15 bini bulan Mısır kuvvetleri, Yemen'in muhte
lif kısımlarına yerleşmiş bulunuyorlar. Bunların 
karşısında meşru İmam Bedir, memleketin mü
him bir kısmını kontrolü altında tutmaya ve 
tahtını tekrar elde etmek için mücadeleye de
vam ediyor. İlâve edeyim ki, İmam Bedir tahta 
eıkar çıkmaz memleketinde liberal ıslahata giri
şeceğini milletine vâdetmiş idi. 

İşte, muhterem arkadaşlar, biz halen, harici 
müdahalenin başlıca unsurunu teşkil ettiği bu 
karışık durumun tavazzuhunu bekliyor ve Ye
menin bir an evvel huzur ve sükûna kavuşması
nı temenni ediyoruz. 

Amerika müdahil kuvvetlerin çekilmesi şar
tına bağlı olarak Cumhuriyet rejimini tanımıştı. 
Ancak bu şartın son günlere kadar teeyyüdetti-
ğine dair resmî bir malûmat alamadık. Şimdi 
resmî gayriresmî olarak müdahil kuvvetlerin 
çekilmeye başlanacağını bildiriyor. 

Kongo meselesinin sürüncemede kalmasının 
tevlidetmekte olduğu ihtilâfları göz önünde tu
tan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, bu meselenin 
bir an evvel halledilmesi için gayret sarf etmek
tedirler. 

Teşkilâta tahmil ettiği ağır malî yüke rağ
men, Kongo'da daimî surette Birleşmiş Milletler 
Kumandanlığı altında geniş çapta silâhlı kuvvet 
bulundurulması da Teşkilâtın Kongo meselesine 
atfettiği büyük öneme diğer bir işarettir. 

Memleketimiz ve Birleşmiş Milletler üyeleri
nin büyük çoğunluğunea arzu edilen husus, 
Kongo Merkezi Hükümeti ile Katanga'nm Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtının aracılığı ile bir an 
evvel anlaşıp hakikaten federal bir Anayasa ni
zamı dairesinde birleşmeleri ve bu suretle çeşitli 
yıkıcı kuvvetlerin bu memleketteki zararlı faa
liyetlerinin sona ermesidir. 

Bu maksatla geçen yaz sonunda Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri V Thant ta
rafından hazırlanan plân üyelerin kahir ekseri-
yetinee tasvibedilmiş ve Kongo Merkezi Hükü
meti ile Katanga makamları bahse konu plânı 
uygulamayı prensip itibariyle kabul etmiş bu
lunmakta idiler. 

Fakat Katanga lideri Tshombe'nin takibet-
tiği oyalama siyaseti nihayet Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterini, plân uygulamasını sağlamak 
üzere zecri askerî tedbirler almaya sevk etmiş ; 

bulunmaktadır. 
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Halen Kongo'daki Birleşmiş Milletler Kuv

vetleri tarafından Katanga'ya karşı girişilen 
askerî harekât devanı etmektedir. Birleşmiş mil
letler kuvvetleri ülkedeki birçok stratejik nok
taları ele geçirmiş bulunmaktadır. Bu gelişmeler 
artık katî bir anlaşmaya varılabileceği hususun
da bâzı ümitler vermekte ise de bu hususta ke
sin bir şey söylemek için henüz vakit erkendir. 

Temennimiz, Birleşmiş Milletlerin aracılığı 
ile meselenin âdilâne şekilde bir hal tarzına bağ
lanması ve Kongo halkının uzun zamandan beri 
hasretini çektiği sulh ve sükûna kavuşarak ik
tisadi sıkıntılarını giderecek bir kalkınma yolu
na girebilmesidir. 

A. B. T), nin bizden krom mübayaatı : 
Bu konudaki başlıca müşkülât, malûmunuz 

olduğu üzere, Amerikan hususi firmalarının fi
yatlarımızı yüksek bulmalarından neşet etmek
tedir. 

Filhakika, bâzı Amerikan firmalarının sac 
levha ve çelik karşılığında Sovyetler Birliğin
den daha düşük fiyatla krom cevheri satmaldık-
htrınm öğrenilmesi üzerine tarafımızdan ieabe-
den makamlar nezdinde teşebbüsler yapılmıştır. 

Diğer taraftan A. B. D. nin bizden krom it-
halindeki bu güçlüklere mümkün olabilecek ti
cari çarelerin bulunması maksadiyle Etibank 
Genci Müdürü Sanayi Bakanlığı tarafından 
Amerika'ya gönderilmiş ve Genel Müdür incele
melerini bitirerek Türkiye'ye dönmüştür. 

Bu konuda bakanlığımca ve diğer ilgili mer
cilerce icabeden temas ve çalışmaların yapılmak
ta olduğunu arz ederim. 

Bu mevzuu son Paris seyahatimde Amerika 
Hariciye Nâzın (Mister Dean Rusk) iie bir defa 
daha konuştum. 

Komşumuz Suriye'nin Fırat nehri üzerinde 
inşa ötmeyi düşündüğü faaraj ve sulama tesisleri 
için Federal Almanya'dan kredi temin etmek 
nıaksadiyJe temaslara geçmiş olduğu malûmla
rıdır. Esasen Federal Almanya'nın bu konuy
la iligiiennıesîi BAC zamanında başlamış, o za
manki gelişmeler bugünkü Suriye Hükümeti 
tarafından neticelendirilmek istenmiştir. 

Ancak, Fırat «sularının ve bölgemizde millet
lerarası mahiyet arz eden diğer suların 1tuilan.nl-
masında ilgili devletler -tarafından teknik eko
nomik, siyasi ve hukuki veçhelerin dikkatle in
celenmesi ve bu (hususlarda bir anlatmaya varıl
ması zaruretine in an m akta VIK. 
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Bu itibarla, biz, 1I16 Aralık 19*01 tarihinde, 

Fırat -Barajı da dahil olma'k üzere, Suriye'ye 
iki memleket arasındaki bütün sular hakkında 
görüşmeler yapılmasını teklif etmiştik. 

Suriye Dışişleri Bakanlığı, birkaç ay evvel 
sadece Fırat suları konusunu ele 'almak üzere 
teklifi kabul etmiş ve bu -görüşmelerin Ankara'
da yapıl masında, mutabakat hâsıl olmuştur. 

Suriye eksperleri 17 Aralık 1962 tarihinde 
Ankara'ya gelmişler ve ihzari mahiyette olan 
teknik ve istişari seviyede cereyan eden temas
lar "bir hafta devam etmiştir. 

Her iki memleket eksperleri, Fırat nehri 
sularının hali hazır 'kullanılışı, bu suların gele-
cdkte kullanılmasını derpiş eden tasarılar ve 
Fırat nehri üzerinde lıidroMk ve meteolojik 
karşılıklı olarak 'bilgi verilmesi konusunda gö
rüş teatisinde 'bulunmuşlardır. 

Bildiğimize göre, Fereral Almanya ile Su
riye Hükümeti arasında yapılan müzakerelerde, 
Almanya Hükümeti, bâzı teknik şartlar ileri 
(Sürmüştür. Bunlar arasında bildiğimiz 'bir ta
nesi, (Suriye'nin enfrasütrüktür için gerekli 
«dahilî finansmanı temin «itmesi lüzumudur. Da
hilî finansman, »gazetelerin yazdığına göre, Al
manya'nın vereceği yardımın iki buçuk misli 
kadardır. 

Bu kere, Federal Almanya Kalkınma Bakanı 
Scheel'in Suriye'ye giderek bilhassa kredi ve 
teknik şartlar konusunda müzakereler yaptığı
nı'biliyoruz. 

Tebliğden anlaşıldığına 'göre, teknik şartlar 
üzerinde bâzı neticelere varılmıştır. Müzakere
ler sonunda-, Almanya Hükümetinin bir karar 
vereceği anlaşılmaktadır. 

Almanya Hükümetinden, Türk Hükümetinin 
görüşünü've Fırat hakkında son tetkiklerini bü
kere daha öğrenmeden karar verilmemesini iste
miş bulunuyoruz. Yakında, bu izahatı vermek 
üzere mütehassıslarımız Federal Almanya'ya 
gönderilecektir. 

Bütün ilgili tarafların, meselenin biraz evvel 
•bahsettiğim bütün veçhelerini nazarı dikkate 
alarak neticeye varacaklarını -kuvvetle temenni 
etmekteyiz. 

Halen memleketimizde bulunmakta olan 
yabancı .kuvvet mensupları, 6375 sayılı Kanunla 
iltihak etmüş olduğumuz NATO Kuvvetler Sta
tüsü Andlaşmasmm hükümlerine tabidir. Bir 
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yabancı kuvvet mensubunun memleketimizde bir 
suç işlemesi halinde mezkûr kanunnun tasdik 
ettiği andlaşmanm 7 nci ve müteakip maddeleri 
tatbik olunmaktadır. 

Tatbikatın ne şdkilde yapılacağını göstermek 
üzere kabul olunan 6816 sayılı Kanunla yeni 
•hükümler vaz'edilmiştir. Ancak, bir yandan 
tatbikatta sık sık aksaklıkların zuhur etmesi. 
diğer yandan da ittihaz edimiş bulunan usulün 
esasen tatminkâr olmadığının müşahede olma
ması üzerine, tatminkâr 'bir usulün ittihazı için 
gerekli teşebbüslere 'girişilmiştir ve 'bunun üze
rinde durmaktayız. 

Hür Dünya ideallerini paylaşmak yönünden 
de kendisine karşı özel bir yakınlık duyduğu
muz Japonya ile dostluk münasebetlerimiz daimi 
bir 'gelişme kaydetmektedir. Hükümet prog
ramında da belirtildiği üzere, aramızdaki mü-
nasebettlerin her alanda kuvvetlenmesine bü
yük bir ehemmiyet atfetmekteyiz. 

Kültür temaslarımız gittikçe artmaktadır. îki 
memleke'tte karşılıklı olarak sergiler açılmak
tadır. Ahiren memleketimize gelmiş olan Ja
pon yüzer sergisi çok başarılı olmuştur. 

Memleketimiz ile Japonya arasında, ikti
sadi alanda yakın bir iiş birliği kurulması ve 
Japon sermayesinin ve endüstrisinin genel ola
rak ekonomik 'kalkınmamıza iştiraki, millet ve 
Hükümet olarak, hiç şüphesiz ki, arzuladığımız 
bir keyfiyettir. 

1960 Nisanında Japonyanm en büyük gemi 
inşaat tezgahlarından birisiyle Denizcilik Ban
kamız, istanbul'da büyük bir gemi inşaat tez
gâhı kurulması için bir ön anlaşma imzalamıştı. 
Bu proje, bâzı teknik sebeplerle, tahakkuk saf
hasına ıgirememiştir. Arz ettiğim gibi genel 
olarak endüstri alanında ve ayrıca gemiciliği
mizin inkişafı için Japon sanayii tarafından 
'gösterilece'k ilgi memnuniyetle karşılanacaktır. 

Halen Japon firmaları memleketimizde tele
vizyon istasyonları kurulması konusu ile ilgilen
mektedirler. 

Ayrıca, Japonya Türkiye'ye teknik yardım 
mevzuunda, yardım etmek kararını almış olup 
bu yardımın geliştirilmesi yolları incelenmekte
dir. 

Türkiye'ye yardım Konsorsiyomu, bildiğiniz 
gibi, bütün dost ve müttefiklerimi/r açıktır. 
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Kıymetli dostumuz Japonya'nın OEOD'ye 

iltihakını müteakip 'bu 'Konsorsiyuma katılma
sından ancak melserret duyarı?:. 

Bilindiği gibi, harice giden işçilerimiz 'baş
lıca Federal Almanya Cumîhuriyetinde, Avus
turya'da ve İsviçre'de çalışmaktadırlar. 

Şimdiye kadar hususi firmalar vasıtasiyle 
Almaya'ya gönderilen işçilerimizin, 'karşılaş
tıkları güçlükleri önlemek. Alman işçilerine 
temin edilen sosyal imkânları Türk işçilerine de 
sağlamak maksadiyle Alman Hükümeti ile mü
zakereler yapılmış ve «Türk - Almam işçi An
laşması» geçen Ekim ayında imzalanmıştır. 

ı'Bu Anlaşmanın tatbikatında bâzı ilâveler 
yapılması lüzumu hissedilmişti!-. 'Bu meyanda, 
'Türk işçilerinin çocukları beraberlerinde olmasa 
dahi, mütekâ,'biliyet esa«ı ile. Alman mevzuatı
na göre, diğer yabancı işçilere tanınan çocuk 
zammı hakkından müsterİdolabilmeleri için mu
tabakata varılmak üzeredir. 

Ayrıca, Federal Almaya işçi meseleleri ile 
m'eşg'ul olacak bir- «ata-şe» nin 'biran evvel >£><>n-
derilebilmesini teminen. halen bu iş için kad
rosu mevıcudolmıyan Çalışına'Bakanlığına, kendi 
'Hakanlığımızdan bir kadro irae etmiş bulunu
yoruz. 

Diğer 'taraftan adedi on hinleri aşan işçile
rimizin muamelelerinin sürat ve selâmetle yü
rütülebilmesi için, Batı Almanya Maki bütün 
konsolosluklarımızı takviye ettik. Bunla!1 ha
ilen Dış teşkilâtımızın en geniş kadrolarını ihti
va 'etmektedirler. 

İsviçre'ye ıgiden Türk ilcilerinin son iki yıl 
içinde göze çarpar .şekilde artmadı neticesinde, 
bu memlekette çalışan işçilerimize 'gerekli sosyal 
emniyet kolaylıklarının temini için 'Bern Hükü
meti ile tem aslar devam etmektedir. 

Avusturya'ya ıgiden işçilerimizin adedi de 
yüksekti]'. Arz ettiğim kolaylıkların işçi va
tandaşlarımıza tanınması için Avusturya ma
kamları ile de temastayız. 

Belçika'da çalışmak üzere işçilerimize ya
pılmış olan teklifler de, tarafımızdan aynı gaye
lerle inicelenmektedir. 

Söz alan muhterem hatipler, ilk konuşan Sa
yın Tevetoğlu başta olmak üzere, dış politika
mızın umde ve gayelerine tamamiyle mutabık 
bulunduklarını beyan ederek, iktidarda olsun, 
muhalefette olsun, Türkiye Büyük Millet, Mec
lisindeki bütün siyasi partilerimizin, dış polüi-
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kadaki bu görüş birliğini inançla, azimle ve vu
zuhla belirtmişlerdir. Dış politikamızın millî 
hüviyetinin bütün dünyanın gözleri önünde, bir 
kere daha teyidine vesile teşkil etmiş olan, bu 
görüşler, hiç şüphe yok ki, dış politika çalışma
larımızda bizler için, büyük bir kuvvet ve il
ham kaynağı teşkil edecektir. Kendilerine yü
rekten teşekkürlerimi arz ederim. 

Keza dış politikanın uygulanmasında, mu
halefet veya iktidar olarak bütün partilerimiz-
ce gösterilen hassasiyetin, ve ilginin değerini 
takdir etmekte ve bu ilgiden en verimli şekilde 
faydalanmasının lüzum ve isabeti hakkında da 
kendileri ile hemfikir bulunmaktayım. 

Muhterem senatörler, yine bu görüşmeler 
sırasında, dış politikamızın esaslarının .uygulan
masında metotlu, plânlı ve dinamik bir zihni
yetle çalışmanın, bilhassa milletlerarası şartla
rın ve hayatın halihazır devrede arz ettiği ne
zaket, mudillik, ve gayet ince hesapları gerek
tiren illiyet münasebetleri muvacehesinde daha 
da artmış olan önemine isabetle işaret eylemiş
lerdir. 

Muhterem arkadaşlarımı temin etmek iste
rini ki, bu ehemmiyeti ve lüzumu Dışişleri ola
rak bizde müdrik bulunmaktayız. 

Dinamik çalışma zihniyetimize misal teşkil 
edecek bâzı faaliyetlerimizi yüksek huzurunuz
da arz etmiştim. 

Plânlı ve metotlu çalışmaya gelince bu şe
kilde çalışmaları verimli kılacak olan bir nüve
nin, teşkilâtın kendi bünyemiz içerisinde tesisi 
lüzumunu, ilk hisseden bakanlıklardan birisi ol
duğumuzu belirtmek isterim. 

(icrç.ekten, bakanlığımızda, 1959 yılında-bil
cümle siyasi dairelerimizle normal olarak mev-
cudolan etüd, kıymetlendirme ve koordinasyon 
imkânlarından ayrı olarak, müstakil hüviyette 
bir «Siyaset Plânlama Dairesi» kurulmuş bu
lunmaktadır. 

Bu daire, özellikle, dış politikamızın ana he
deflerini uygulama plânları hakkında, teklif
ler hazırlamakta, dış politikaya tesir edebilecek 
bilcümle dünya olay ve cereyanlarını takibede-
rek bunlar hakkında araştırmalar yapmakta ve 
bunların Türkiye dış politikası üzerindeki çe
şitli etkilerini ineeliyerek mütalâalar tesbit et
mektedir. 

Yakında: Yüksek Meclise sunulacağını Büt
çe Komisyonu müzakereleri sırasında bildirdi-
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ğim, yeni Teşkilât Kanunu tasarımızda bu dai
re ile iş birliğinde bulunmak üzere, ayrıca, mer
kezde bulunan büyükelçi ve elçilerden teşekkül 
edecek bir «yüksek siyasi kurulun» da tesisi 
derpiş olunmuştur. 

Bakanlığımızın, iç ve dış teşkilât olarak, esa
sen mahdudolan kadrosu muvacehesinde, diğer 
bakanlık dairelerimiz gibi, pek mütevazi sayıda 
elemanla çalışmakta olan siyaset plânlama dai
remizin, kuruluşundan bu yana daha dört se
neyi bulmamış olan mesaisi sırasında arz etti
ğim konularda toplamı, altı bin sayfaya varan, 
üç yüzü mütecaviz belge hazırlamış olduğunu 
ifade edersem, bu yoldaki çalışmalarımızın ve 
gayretlerimizin ciddiyeti ve vüsati hakkında 
zannederim ki, muhterem arkadaşlarıma bir fi
kir vermiş olabilirim. 

Bakanlığımız çalışmalarının mahiyeti icabı, 
gizli olması gereken ve bu sebeple umuma ya-
ymlanmıyan bu kabil çalışmalarımız hakkında 
sayın arkadaşlarım arzu ettikleri takdirde ben
den ve ilgili servislerimizden her zaman daha 
teferruatlı bilgi alabilirler. 

Aynı plân ve metot zihniyeti, personel bakı
mından ve idari işlerimiz bakımından da ele 
alınmış ve icabeden çalışmalar yapılmış ve ya
pılmakta bulunmaktadır. 

Pek muhterem senatörler, 
Tatbikatı hakkında mümkün olduğu kadar 

geniş bir şekilde malûmat arzına çalıştığım faa
liyetlerimiz, dış politikamızın temel prensipleri 
ve Yüksek Meclislerin kıymetli irşatları daire
sinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da aynı yapıcı ve dinamik zihniyetle yürütüle
cektir. j 

Aziz arkadaşlarım, 
Sözlerimi bitirmeden şu hakikati yüksek hu

zurunuzda bir defa daha belirtmeme müsaade- | 
nizi rica ederim. Başarılı bir politikanın takip 
ve tatbiki hiç şüphe yok ki, her şeyden evvel I 
millî tesanüt ve birliğimizin eseridir. Dış poli
tikamıza millîlik vasfını veren bu tesanüt ve 
birlik hususunda milletimizin ve onun temsilci
lerinin yüksek hassasiyet ve eşsiz sağduyusunu, 
burada şükranla yâdetmek benim için şerefli 
bir vazifedir. 

Uzun izahatımı büyük bir nezaket ve sabırla 
dinlemek lûtfunda bulunmuş olan muhterem 
arkadaşlarıma kalbî şükranlarımı arz eder, he- | 
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pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakam. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, müsaa

de eder misiniz, bir sual soracaklar. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, Muhterem Hariciye Vekili sualleri 
cevaplandırırken bâzı komünizm sızmaları hak
kında 'beyanatta bulundular. 

Muhterem Tevetoğlu, evvelki günkü beya
natında bu mevzu üzerinde dikkatle ve ehem-
mıiyetle durarak dedi ki; bu nevi sızmalar mev-
zuubahsoluyor, hattâ son defa Bulgaristan'da 
yapılan Komünizm Kongresinde Türkiye Komü
nist Partisi Genel Sekreteri ile yardımcısının 
bir heyet halinde iştirak ettiğini duyduk. 

Şimdi, malûmuâlileridir ki son zamanlarda 
birtakım dedikodular cereyan etmektedir memle
kette... Birtakım yabancı kaynaklar, milyonlar 
sarfiyle birtakım propaganda ve tesirler icra 
etmek için çalışıyorlar, denilmektedir. Bu sı
rada Tevetoğlu iböyle bir vakıayı izah ederler... 
Bulgaristan'da böyle bir hâdise olmuştur ve 
kongreye Türkiye Komünist Partisinin Genel 
Sekreteri iştirak etmiştir. 

Şimdi, beyefendinin yaptığı beyanatta bâzı 
gençlerin namı müstearla bu nevi kongrelere 
iştirak ettiklerini söylediler. Bunlar kimlerdir? 
Eğer hakikaten bu kongreye iştirak etmişlerse 
bu namı müstearların kimler olduğunu tesbit 
etmek kolay olacaktır. Oradaki teşkilâtımız, 
kongerede hu şekilde konuşanların kimler oldu
ğunu tesbit etmiştir. Bu bakımdan bu son Bul
garistan Kongresine iştirak edenlerin kimler ol
duğunu, hüviyetlerini, 'bunların bir kolayını bu
lup tekrar memlekete gelip gelmiyeceklerini öğ
renmek istiyorum. 

DTSÎŞLERl BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN — Bu mevzu, Dışişleri Bakanlığından 
ziyade İçişleri Bakanlığını alâkadar eder. Nite
kim ben de malûmatı İçişleri Bakanlığından al
dım. Katî surette eminim ki, İçişleri Bakanlığı 
bu mevzuda, ıbüyük bir hassasiyet gösterecek ve 
elde ettikleri neticeleri Yüksek Heyetinize arz 
edebileceklerdir. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bıir dakika efendim; Hariciye Vekâletimizin 
teşkilâtı, Avrupa'daki teşkilâtı, Dahiliye Vekâ
letinin teşkilâtından daha geniştir. Oralarda, 
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sefaretlerimiz, konsoloshanelerimiz mevcuttur. 
Bunlar her memlekette var. Bilhassa Hariciye
min yabancı memleketlerdeki vazifedarları, bu 
nevi hâdiseleri Dahiliye Vekâletinden evvel ta-
kibedip Hariciye Vekâletine bildirmekle mü
kelleftir. Bu 'bakımdan Muhterem Hariciye Ve
kilinden izahat rica etmiştim. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ FERİDUN CEMAL 
E-RKİN (Devamla) — Demirperde memleketle
rinde, hu şekildeki faaliyetlerde bulunacak bir 
teşkilâta malik olmadığımız için hâdiseleri tes-
•bit gayrikabildıir, efendim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (TTrfa) — 
Çok yazıkr çok... Hüzün vericidir. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANİ FKRİD MELEN — 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, 
Beş senelik plânın dış finansmanım sağla

mak için yapılan çalışmaları ve neticeleri hula
saten arz edeceğim. 

Plân hazırlıkları ilerledikçe daha geçen sene
nin başında yapmaya mecbur olduğumuz, har
camalar bakımından devre içindeki tediye mu
vazenesi açıklarımız, belli olmaya başlamıştır. 
Yılda ortalama 150 milyon doları aşan dış borç 
ödeme mükeleıiyetlerimizin, zaten kifayetsiz 
olan ihracat gelirlerimizin durumu muvacehe
sinde, birinci plân devresi için toplam olarak 
1 800 milyon dolarlık bir dış tediye ihtiyacı
nın karşılanması zarureti ilk çalışmalarda orla-
ya çıkmıştır. 

Plânın tasarı halini almasını dahi bekleme
den ve o zaman elde mevcut donelerle İktisadi 
İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı nezdinde ilk te
şebbüslere Ocak 1962 tarihinde başlanmıştır. 

İlk temaslar neticesinde, mâkul bir gelişme 
plânının tatbikini mümkün kılabilecek uzun va
deli dış tediye imkânlarının Türkiye'ye- sağlan
masında zaruret bulunduğu 20 Mart 1962 tari
hinde teşkilâta bağlı (Avrupa Para Anlaşması 
İdare Komitesinde kabul edilmiş ve Komite İm 
zarureti bir raporla Teşkilât Konseyine resmen 
bildirmiştir. Bu tarihten sonra Teşkilâtın Genel 
Sekreteri Kristensen'in memleketimizi ziyareti 
sırasında ve müteakiben yapılan temaslarda, plâ
nın dış finansman ihtiyacını karşılamak için sü
ratle bir konsorsiyom kuralına sı hedefi üzerin
de, görüş birliğine varılmıştır. 

Konseyce, 10 Nisan 1962 de uzun vadeli fi
nansman meselelerimizin teşkilât organları la-
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rafından incelenmesine ve bu hususta 1 Tem
muz 1962 ye kadar bir rapor hazırlanmasına ka
rar verilmiştir. Ayrıca bu arada Mayıs 1962 ba
şında (NATO Nazırlar Konseyi) plânımızın ge
rekirse bir konsorsiyum kurulması suretiyle fi
nanse edilmesini kararlaştırmıştır. 

Bu ön çalışmalar ve temaslar neticesinde Kon
seyin 10 Temmuz 1962 tarihinde aldığı bir ka
rarla, yapılacak yardımın şekil ve vasıtalarını 
tâyin, ve Türkiye için bir konsorsiyum teşkil et
mekle bir çalışma grupu kurulmuştur. 

Çalışma grupu 31 Temmuz 1962 tarihinde 
yaptığı bir toplantı da Türkiye'nin Gelişme Plâ
nının gerçekleştirilmesi için yardımda bulun
mak istiyen üye devletler arasında fiilî bir işti
rak mahiyetinde; olan konsorsiyumu teşkil et
mişti!'. 

:: - 4 Ekim 1962 tarihinde Dr. Ripken'in Baş
kanlığında. yapılan ilk konsorsiyum toplantısı, 
konsorsiyumun çalışma usullerinin tesbiti ile ta
lebimize esas olan malûmatın konsorsiyuma ve-
rilmesine inhisar etmiştir. 

Konsorsiyumun ikinci toplantısı 20 Kasımda 
yapılmıştır. Bu toplantıda esas itibariyle talebi
mizin mâkûl bulunduğu bildirilmiş ancak bir ra
kam beyan edilmemiştir. Konsorsiyum âzalarının 
kendi aralarında iştirak paylarının tesbiti konu
sunda görüştükleri anlaşılmışsa da bu hususta 
da resini bir beyanda bulunulmamıştır. Yalnız 
bu toplantıda. EMA'dan (Avrupa Para Sandığın
dan) 50 milyon dolarlık bir kredi talebetmemiz 
tavsiye edilmiştir. Ayrıca 196.'! yılı finansmanının 
istisnai bir yolla ele alınması ve ihtiyacın müs
tacel iy eti muvacehesinde süratle karara varıl-
nıa-sı kararlaştırılmıştır'. 

Konso.rsiyomun üçüncü toplantısı 11 - 12 
Aralık günlerindi; yapılmıştır. Toplantıda 1963 
yılı. ilhtiıyacımızm takriben 250 milyon dolar 
olarak kabul edildiği resmen 'beyan edilmiştir. 
Ayrıca bu miktarın karşılanması hususunda 
memleket ismi zikredilmeksizin yardım şekli 
ve şartlarına göre şimdilik aşağıdaki miktarla
rın temin edilebildiği açıklanmıştır. 

7:i milyon dolar Amerikan hÜbe yar
dımı (45 milyon u 1962 den müdev-
ver) 

50 - 55 milyon dolar uzun vadeli malî yar
dım (Bu malî yardım kısmen pro
jelere bağlı, kısmen de serbest ola
bilir.) 
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20 - 25 milyon dolar 8 ilâ 10 sene vadeli 

projeye bağlı malzeme kredisi 
50 milyon dolar EMA (Avrupa Para 

{Sandığı) 
17 milyon dolar Milletlerarası (Para 

Fonundan) ödenecek borç kadaT 
yeniden istikraz. 

210-220 Yekûn 

Bundan sonraki gayretlerimiz 1963 yılı ih
tiyacı olan 250 milyon dolara ulaşmak için ça
lışmalara devam etmek ve teklif edilen şartlar
da bilhassa faiz ve vâde bakımından mümkün 
olan en müsait hadleri temin etmek olacaktır. 

Müsaade buyurulursa şimdi talebettiğimiz 
yardım şartlarına göre teklif edilen yardımla
rın ihtiyaçlarımıza uygunluk derecesi hakkın
da mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Yüksek Meclisin tasdikine iktiran eden 5 
yıllık Kalkınma Plânımızla memleketin dı§ fi
nansman ihtiyacı tesbit edilirken 1962 sonu iti
bariyle mevcut borçların vâdelerine göre öde
neceği derpiş edilmiş yenliden temin edilecek 
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krediıler için bu devre zarfında bir tediye ya-
pılmıyacağı faraziyesinden hareket olunmuş
tur. 

Esasen 15 yıllık plân perspektiivi içerisin
de dış tedüye durumumuzun normal ticari kre
dilerle kendi kendine yeter hale gelebilmesi ve 
olağanüstü yardım ihtiyacının bertaraf edile
rek sağlam bir bünyeye kaıvmşturulması en az 
10 yıllılk bir devre içinde tahakkuk edebil^ 
çekti. 

Bu durum karşısında konsorsiyom çerçevesi 
içerisinde temin edeceğimiz kredilerin bira>z 
önce arz ettiğimiz şartlara uygun olması gerek
tiği tarafımızdan, ısrarla ve kuvtvetl'e, müdafaa 
edilmektedir. 

Bugüne kadar cereyan eden ınüaakerelerd'e, 
1963 yılı için üye devletler tarafından tekM 
edilen yardımlardan 20 - 25 milyon dolarlık 
malzeme kredisi maalesef bu şartlara uygun 
'bulunmam.aktadır. Filhakika bu kredSler Dev
let garantisi altında veya doğrudan doğruya 
Ihususi firmalar tarafından verilebilmekte ve 
kredi müddeti ile faiz hadleri cari piyasa şart
larına gofe tesbit edilmektedir. Bu ise, normal 
olarak 5 - 7 sene vâde ve % 7 civarında senevi 
faiz demektir. 

Şartlarıimıza uygun kredileri ancak bizzat 
devletler, bütçelerine tahsisat koymak veya bu 
maksatla kurulmuş malî finansman müessese
lerini kullanmak suretiyle açabilmektedirler. 
Nitekim bahsettiğim kredilerden 50 - 55 mil
yonluk malî yardım ve 73 milyonluk hibe yar
dımı bu mahiyettedir. 

Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı bil
hassa bu noktaya teksif ederek şartlarımıza uy
gun malî yardımlar gibi, bu malzeme kredisi 
yardımlarının da aynı şartlarla verilmesini te
mine gayret edeceğiz. 

50 milyon dolarlık Avrupa Para Sandığı 
Kredisi malî bir yardım olmakla beraber sta
tüsü icabı orta vadeli bir kredi mıaibiyetindedir. 
'Geçici bir bal tarzı olarak ve ileride uzun va
deli hale getirilmek kaydiyle bu nakdi krediyi 
de kullanmak durumundayız. 

Sayın Senatörler: Bunlar dışında, ayrım 
Para Fonu ile Bakanlığımızda Aralık sonunda 
10 gün müddetle mutat yıllık görüşmelerimize 
de bu vesile ile işaret etmek isfterim. Para Fo
nu da 250 milyon dolarlık kalkınma yardımı 
dışında âcil hallerde kullanılmak üzere kıs?, vâ-

Ancak bu arada şunu da arz edeyim ki, 1963 
ihtiyacımız bundan ibaret değildir. 1963 ihtiya
cımızın yekûnu 399 milyon dolara baliğ olmak
tadır. Ancak bunun 60 milyon doları Sirkül 
yardımı ile, 62 milyon doları daha evvelki' se
neden alınmış olan kredilerin 1963 te kullana- i 
lacak olan kısmı, 25 milyon doları da yabancı ! 
sermaye ile temin edilmektedir. Yekûnu 150 
milyon tutmaktadır. Bunliarı da ilâve ettiğimiz j 
takdirde fiilen temin edilmiş olan kredi, 1963 I 
yılı yardımı için 359 milyona bâlliğ olmakta- j 
dır. i 

Dördüncü Konsorsiyom toplantısının 23 i 
Ocak 1963 tarihinde yapılması kararlaştırıl- j 
mıştır. ı 

Bugünkü saJhası itibariyle Konsorsiyum ça- j 
taşmaları, henüz nihai duruma girmemiş olmak- 1 
la beraber oldukça ilerfi bir merhaleye ulaş
mıştır. Dalha 1963 yılı programı meriyete gir
meden ve tatbikine başlamadan evvel yıllık | 
munzam dış tediye ihtiya<cımız olan 250 milyon 
dolara karşılık 210 ilâ 220 milyon dolarlık bir 
yardım alabileceğimiz anlaşılmış ve bu suretle 
1963 yılı birinci altı aylık ithal programının 
emniyetle hazırlanarak ilân edilmesi mümkün 
olmuştur. 
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de'Ü yardımlar yap.mu.ya amade bulunmaktadır. 
Para Fonfundan alacağımız yardım 250 milyon 
dolarlık kalkımima kredisi dışında munzam bir 
kredi olacaktır. 

Konsıor^yuımun bugüne kadar gösterdiği in
kişaftan istikbal bakımından ümitli bulunmak
tayız. Gayretlerimize devam edeceğiz. 

Hürmeltlerimle. (Alkışlar) 

(BAŞKAN— Saym Millî Savunma Bakanı. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 

SANCAR (İstanbul Milletvekili) — Muhterem 
arkadaşlar, Saym Senatör Enver Aka ve diğer 
arkadâşlarimızm 15 Ocak 1963 günü Yüksek Se
natoda dı§ politika genel görüşmeleri esnasın
daki beyanlarının Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgili hususlarını cevaplandırmak istiyorum. 

Evvelâ Saym Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanları Eisenhauver ve Kennedy'nin de
ğişik doktrinlere sahibolmaları sebebiyle NATO 
stratejisinde bu ittifaka dâhil memleketlerin 
görüş Ve tutumlarında farklar meydana geldi
ğini ima eden bir hal üzerinde durmak istiyo
rum. 

NATO'nun savunmasına temel teşkil eden 
stratejik konsept, NATO Konseyinin tesbit et
miş olduğu politik direktif esaslarına göre As
kerî Komite tarafından meydana -getirilir. 

Bu sebebe, bu stratejik konseptin kısmen 
tadili veya tamamen değiştirilmesi, dünyanın 
politik manzarasına, muhtelif potansiyel kuv
vetlerin durumuna ve teknolojik gelişmelere ta
bi olarak yine aynı düzen içinde neticelendiri
lir. Şüphesiz ki, böyle bir ameliye gerek NATO 
Konseyi ve gerekse Askerî Komite seviyelerinde 
ittifakın 15 ortağı tarafından müştereken karar 
altına almir. 

Tabiî olarak NATO savunma stratejisini ge
liştirecek ve yenileyecek olan fikirler, doğruya 
müesses NATO savunma stratejisini geliştire
cek ve yenileyecek olan fikirler, doğmadan doğ
ruya müesses NATO organlan tarafından tes
bit olunacağı gibi, müttefik memleketlerin sa
lahiyetli makamları tarafından da ortaya atıla
bilir. Fakat şu husus katidir ki, netice NATO 
camiası için en faydalı olan ve ittifakın üye 
devletleri tarafından kabul edilen şekildir. 

Buğiin için NATO savunma stratejisinde bâ
zı gelişmeler mevcutsa da, bu strateji değişmiş 
demek değildir; NATO gibi eapı geniş bir itti-
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fakın ileriye matuf askerî ihtiyaçlarını tesbit 
edebilmek için keza ileriye matuf muhtemel 
strateji üzerinde çalışma ve araştırmalar yapıl
ması normal, lüzumlu ve devamlı bir faaliyet
tir. 

Böylece yakm veya uzak bir gelecekte eğer 
NATO'mm stratejik konseptin de bir değişme 
meydana getirilirse, bu gelişme ve değişmenin, 
bu çalışmaların neticesi olacağı ve ittifakın 
yüksek ve müşterek menfaatlerini zamana da
ha uygun olarak karşılıyacağı ve ittifak üyele
rinin müşterek kararı ile mümkün olabileceği 
ehemmiyetle dikkat nazarında bulundurulma
lıdır. 

Netice olarak Hükümetimizin ve ilgili or
ganlarının, kendilerine terettübeden bu önemli 
mesuliyeti büyük bir titizlikle takip ve incele
mekte oldukları hususunda Yüksek Heyetinizi 
temin etmeyi vazife addederini. 

Amerika Birleşik 'Devletlerinin 11 senedir 
bize yapmış oldukları yardımı şükranla karşı
ladıktan sonra, dış yardımların kifayetsiz oldu
ğunu ve bâzı savunma, noksanlarımızın bulun
duğunu benim bütçe konuşmamdaki beyanatı
ma atfen belirtilen suale gelince ; 

Saym arkadaşlar, her şeyden evvel şunu 
açıkça belirtmek yerinde olacaktır. NATO Müş
terek Savunma ve emniyet esasına istinadeden 
bir teşkilâttır. Geçen Pazartesi günü B. M. M. 
görüşmelerinde de ifade ettiğim gibi NATO'ya 
dâhil devletlerin lojistik sorumluluğu millîdir. 
Bu husus, müşterek anlaşmanın bir esasıdır. 
Yalnız müştereken kullanılacak tesisler NATO 
mm müşterek fonundan temin edilip enfras-
trüktür faaliyeti içinde geliştirilmektedir. Bu
nun dışındaki her türlü lojistik faaliyetler her 
Devletin millî imkânları ile karşılanmasını ge
rektirmektedir. 

Amerika'nın bize yapmış olduğu yardımın 
NATO ile alâkası yoktur. Malûmunuz olduğu 
veçhile Amerika ile yapmış olduğumuz îkili 
Yardım Anlaşması Türk Hükümetinin NATO 
ya girmesinden çok evel 1947 senesinde yapıl
mıştır. Bu tarihten itibaren büyük dostumuz 
Amerika Birleşik Devletleri kendi bütçe im
kânlar] nisbetindc' bize bütün samimiyeti ile 
yardım yapmaktadır. 

Son 11 seneye ait A. .11 i), nin Türkiye Ve v-m-
nıiş olduğu yardımlar cidden büyük ölçüdedir. 
.Bıı. miktarın küçümsenecek bir yardım olmadığı 
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esasen takdir edilmektedir. Zannmıca, şükra
nın arkasındaki kifayetsizlik i#adesi tezat teş
kil etmektedir. Hiçbir memleket savunma konu
sunda tam kifayet gibi bir gayeye ulaşamaz. 
Benim yüksek bir miktar ifade eden savunma 
bütçesini müdafaa ederken belirtmiş olduğum 
noksanlıklar yanındaki ifadelerim elde edeceği
miz bütçe ile bunları giderme azmimizi de bil
vasıta ortaya koymakta idi. O halde, muhterem 
arkadaşlarım, şu noktaya dikkat etmelidirler 
ki, bizim çabamız müttefiklerimizden mümkün 
olan âzami yardımı almak ve bunun mümkün 
olan âzami gayretimizle pekleştirmek, savunma 
hedeflerimize keza mümkün olabilen âzami de
recede yakınlaşmaktır. 

Takdir buyurursunuz ki, modern silâhların 
gelişmesine muvazi olarak askerî ihtiyaçlarda 
günden güne artmaktadır. Bu husus aynı şe
kilde tbütün NATO devletleri için bir vakıadır. 
Bizim ihtiyaçlarımız, NATO'nun her seviyede
ki askerî ve sivil makamlarına intikal ettiril
miştir. Buna muvazi olarak A. B. D. nin yardım
ları dışında diğer yardım imkânlarının araş
tırılması hususunda gayretler sarf edilmekte
dir. 

Ben, Karma Komisyonda Millî Savunma 
bütçesi müzakereleri sırasında kuvvetlerimizi 
NATO standartları seviyesinde tutmaya mec
bur olduğumuzu ifade ettiğim zaman bunun ay
nı zamanda kendi savunmamız için zaruri bu
lunduğunu ifade etmek istemiştim. Çünkü, 
biz, bugün NATO içinde olmasak dahi bugün 
muhafaza ettiğimiz kuvvet miktarını azalta
cak değiliz. Savunma ihtiyaçlarımızın asgari 
haddi bunu ieabettirir. Meseleye bu zaviyeden 
bakacak olursak, ihtiyaçlarımızın temini husu
sunda milletçe kendi bütçe imkânlarımızdan 
âzami derecede gayret sarf etmemiz gerek
tiğini takdir buyurursunuz. Bunun yanında 
ikili andlaşmalarla ihtiyaçlarımızın temini hu-

5. — GÖRÜŞİ 

1. — Uçuş hizmetleri tazminat kanunu ta
sarısının Millet Meclisince- kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/322, 
2/174; C. Senatosu 1/142) (S. Saym : 50) (1) 

(i.) 50 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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susunda kesil gayretler sarf edilmekte olduğun* 
dan da emin olmanızı istirham ederim. 

Hava savunma konusuna gelince. Muhterem 
•arkadaşlarım, taarruzî hava silâhlanndaki sü
ratli gelişme, (bunlara karşı savunma silâh sis
temlerinde de devamlı tekâmülü icabettirmekte-
dir. Füzelere karşı savunma henüz hiçbir mem
leket tarafından tam mânası ile halledilememiş 
bir meseledir. Tayyarelere karşı savunma ise 
lüzumlu uçaksavar füzeleri, ses üstü süratteki 
tayyareler, modern radar ve muhabere sistem
lerinin bir kısmı silâhlı kuvvetlerimizde halen 
kullanılmakta olup, diğerlerinin de en kısa 
zmanda hizmete girmeleri ifçin lüzumlu bütün 
çalışmalar yapılmaktadır. 

CENTO Askerî Komutanlığı kurulması me
selesine gelince : 

CENTO Askerî Komutanlığının kurulması 
üzerinde çalışmalar yapılmakta olup bu husus 
gelişme safhasındadır. 

Bu mevzunda süratle fcir ilerleme olmama
sına müessir sebepler, şüphesiz ki saha geniş
liği ile muhtelif memleketlerde mevcut ve ha
len meriyette bulunan bâzı mevzuattır. CEN
TO üyeleri, bütün imkân ve müşkülleri müdrik 
olup neticeye varma yolunda çalışmaktadırlar. 
Binaenaleyh konuya ve mevcut sebeplere agâh 
bulunan üye memleketlerin her hangi bir 
üzüntü duymuş oldukları bahis konusu olamaz. 

Arz etmiş olduğum bu hakikate, vaktiyle 
CENTO 'mm en yüksek devamlı askerî (kademe
sinde hizmet görmüş 'bulunan Sayın Enver 
Aka'nm âşinâ olacağı tabiîdir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, başka 
söz istiyen? Yok. 

Dış politika ile ilgili açılmış bulunan Ge
nel görüşme öğülmeye değer bir olgunluk 
ve dikkati çeken bir anlayış içinde C. Sena
tosunda iki birleşimden beri devam etmiş 
ve sonuçlamıştır, arz ederin-

LEN İŞLER 

Şimdi gündemimizin son maddesinde bu
lunan Uçuş hizmetleri tazminat kanunu ta
sarısının öncelikle görüşülmesi hakkında bi
ri Hükümetçe, diğeri Komisyon tarafından 
verilmiş iki öncelik takriri vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun gerekçesinde tavsilen izah edilen 
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C. Senatosu B : 29 
adeletsizliğin ve Silâhlı Kuvvetler bünyesin
de hâsıl ettiği moral kırıklığının bir an evvel 
izalesi için Millet Meclisince ve Senato Mil
lî Savunma ve Bütçe komisyonlarında da oy 
birliği ile kabul ve teklif edildiği veçhile 
gündemde bulunan Uçuş Hizmetleri tazminat 
kanunu tasarısının öncelikle görüşülmesini 
arz v e teklif • ederim. 

Millî Savunma' Bakanı 
istanbul 

îlhami Sanear 

BAŞKAN — Aynı şekilde Komisyon Söz
cüsünün de bir önergesi vardır, onda da tasa
rının öncelikle görüşülmesi teklif edilmekte
dir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun gerekçesini okutuyo
rum. 

Yüksek-Başkanlığa 
Millet Meclisinin 4 . 1 . 1963 tarihli 25 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen, 
Uçuş Hizmetleri tazminat kanunu tasarısı il
gili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleri ile 
komisyonumuzda görüşüldü. 

.; Tasarı gerekçesinde tafsilen arz edilen hu
suslar komisyonumuzca da uygun görülmüş, 5 
nci maddenin âdil ve muktedir kumandanlar 
tarafından ancak mecbur kılındıkça tatbik 
edileceğinden şüphe edilmiyorsa da, suiistimal 
edilmemesi hususunda da komisyon temennileri 
ni izhar etmiş ve Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabuledilen metin eynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ive
dilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
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Tabiî Üye 
H. Tunekanat 

Van 
•\ Işık 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 
istiyen arkadaşımız var- mil . . Buyurun Sayın 
öztürkçine. 

RÎF.AT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - Muh
terem arkadaşlar, 

Bu kanun, düşerken yükselenler, en çok 
Allaha yaklaşanların aziz hâtıralarına ithaf 
edilmiştir. Uçuş Hizmetleri Tazminat kanunu
nun hazırlanmasında âmir ve âmil olan se
bepleri şu şekilde sıralıyabiliriz. 

Âmil olan sebepler : 
1. Ueuş Hizmetleri Tazminat kanununun 

kendi adıdır. 6725 ve 7345 sayılı kanunlar 
tetkik edildiği vakit görülüyor ki uçuş perso
nelin hizmet karşılıkları altında aldıkları taz
minatlar: Rütbe maaşlarının % delerine bağ
lanmıştır. Bu durum kıtada, fiilen uçan diğer 
subaylarımızın ve bilhassa astsubaylarımızın 
aleyhine tecelli etmekte idi. Bu -da hizmet ve 
tazminat münasebetlerine aykırı düşmete ol
duğu yüce dikkatlerinizden âri değildir. Zira 
tatbikatta çeşitli ihtisas okullarını bitiren 
personel, oldukları kıdemlerle emsallerinden 
eıken terfi etmek ısuretiyle üst derece maaş 
ve binnetice daha fazla uçuş tazminatına hak 
kazanamıy ani ardı. Gerek 6725 sayılı Kanun 
ve gerekse 7345 sayılı Kanunlar uçuş hizmet
leri tazminatı ismine uymadığı görülmektedir. 
Zira kanunun ruhu olan uçuş tazminatı; Uç
uş hizmeti; terfii münasebetlerine aykırı düş
mektedir. Yüksek tasviplerinize arz edilen 
yeni kanun teklifimiz ise bu adaletsizliği or
tadan kaldırıyor. Uçuş tazminatı fiili uçuş hiz
met yıpranmasının ve bir hayat rizikosunun 
karşılığıdır, prensibine inanılmış ve bütün uçuş 
persoleninin uçuş tazminatlarını fiili uçuş hiz
metlerine göre tanzim edilmiş ve böylece 
hem hakkın hakka teslimi sağlanmış ve hem 
de kanunun r-uhu olan ismine gayesine sadık 
'kalınmıştır. 

Bu kanunun hazırlanmasında amil olan 
ikinci sebep: Gerek 6725 sayılı Kanun ve ge
rekse 7345 sayılı Kanunun bahşettiği uçuş 
tazminatlarının âdil olmavısıdır. Meselâ : 
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C. Senatosu B : 29 
Jet pilot; Binbaşı Yarbay Albay j 

550 750 87-5 
' Personeli; 880 1 250 1 400 

Lira uçuş tazminatı alıyorlar. Yeni kanunu
muz; jet pilotlarımızın uçuş tazminatlarını da 
personel pilotlarımızın uçuş tazminatı seviyesi
ne çıkarmış ve bu suretle tek tip uçuş tazmi
natı olarak düşünülmüştür. Bu suretle muay
yen tip tayyarelerle uçan pilotların diğer bir 
tip tayyareye nakline imkân, sağlanmış oluna
caktır. Bu suretle teklifimizin uçuş tazminatla
rının .artırılması kanunu olmayıp bir ayarlama 
kanunu olduğu aşikârdır. j 

Üçüncü sebep: Askerî paraşütçülerimizi de 
şifahi sinesinıe alan bu teklifimizi paraşütle at- | 
lama, fiziki ve ruhî bakımdan personelin en 
yüksek seviyeye ulaşmasını âmirdir. Bu mesle
kinde yıpratıeılığı ve kazaları sebebiyle sakat
lık ve ölüm halleri de nazara alınmış ve bu su
retle askerî paraşütçülerimizin de uçuş tazmi
natından faydalanmaları sağlanmış olacaktır, i 

Dördüncü sebep: Muayyen uçuş hizmet yı
lına sahip tecrübeli pilotların kuvvet kuman-
danlıklarmca ihtiyaç görüldüğünde statüleri 
değiştirilmeksizin geri hizmetlerde ve karar
gâhlarda istihdamları imkân dâhiline sokul
muştur. 

5 nci sebep: 5950 ve 7345 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihler arasında; 

a) Sakat kalanlar : Tazminat almamış 
olanlara 10 000 lira tazminat verilir. 

<b) Şehit olanların: Mirasçılarına ödenen 
tazminat 20 000 liraya iblâğ edilir. 

Görülüyor ki, kanun; şehit veya sakat ka
lan tayyarecilerimizin tayared'e ilk şehit veya 
sakat olanlara ait olmayıp aksaklıktan müte
vellit yani 5950, 6725 sayılı kanunların karşı- J 
lıklı boşluğunun giderilmesi gayesini istihdaf 
etmektedir. 

6725 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) ! 
fıkrası, 

C) Jet uçuş hizmetlerini ihtiva eden : j 
(Jet birlikleri, jet eğitimi, ikmali, hare'kâ- * 

tiyle ilgili hava •kumandanlıkları, hava okul- i 
lan, hava nakliye üssü, jet atölye ve tamir ev- ; 
leri, jet personelinin seçim ve tedavilerini ya- i 
pan hava birlik sağlık tesisleri, hava kontrol I 
merkezleri, radar müfrezeleri, hava seyrüso- \ 
fer kolaylıkları, radyo role istasyonları.) i 
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Kadrolarında tâyinen çalışarak jet 'birlik

lerinin sulihte ve harbte uçuş eğitimini veya 
muharebe harekâtını temin, idare ve kontrol 
eden (Havacılık, hava teknik, hava harekât, 
hava lojistik, hava sağlık branşlarındaki) su
bay astsubay askeri memur ve sivil personele 
fiilen vazife gördükleri müddetçe aylık veya 
ücretleri tutarının % 40 nisbetinde aylık temi
nat verilir. 

7345 sayılı Kanunun (1 060 - 2 060) birin
ci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi. (Pilot 
•olmıyan uçucular: Harita sınıfına dâhil hava 
ekibi haritacı subaylarla tayyare ekibine dâhil 
olup uçuş görevlerine pilotla beralber katılma
ya mecbur olan erden albaya kadar, albay dâ
hil) personele aylık tutarlarını % 60 nispetin
de tazminat Verilir.) Aylık tutarları astsubay 
•aylık tutarlarından &/, olanlara astsubay çavuş 
aylık tutarlarının yüzde altmışı nisbetinde taz
minat verilir. Albaydan yukarı rütbede veya 
muadili aylık alanlardan uçuş ekibine dâhil 
olan personele albay tazminatının aynı verilir. 

Hükümet tasarısı ile bizim teklifimiz ara
sındaki farklar : 

1. Biz, 27.3.1962 de teklifimizi Verdik, 
Sayın Hükümetimiz 19.11 .1962 tarihinde lüt
fettiler. 

Kanuni âmiv olan hükümler 
1. 1952 de 5950 sayılı Kanuna göre pilot

lara % 50 tazminat, uçuş ekibine % 30 tazmi
nat verilir. 

2. 1956 da 5950 sayılı Kanuna göre pilot
lara % 100 tazminat, uçuş ekibine % 40 tazmi
nat verilir. 

3. 1959 da 7244 sayılı Kanunla bütün ma
aşlar birer derece artırılmış ve fakat tazminat
lar eski maaş üzerinden sabit bırakılmıştır. 

4. 1 Temmuz 1959 da 7345 sayılı Kanunla 
personel pilotlar uçuş tazminatı % 50 den % 
80 e ve personeli tayyare uçuş ekibinin tazmi
natları % 30 dan % 60 nisbetine yükseltEmiş-
tir. Bu kanun yani 7345 sayılı Kanun 7244 sa
yılı Kanundan sonra yürürlüğe girdiği içindir 
ki, tazminat 7244 sayılı Kanunla dondurulan 
.maddeleri burada lıükümlsüz kaldı. Nitekim 
Danıştay tekerrür eden içtihatları muvacehe
sinde bütün personeli tayyare pilotları 7345 sa
yılı Kanunla yükseltilen hatlar üzerinden taz
min at ödemek mecburiyetinde kalınmıştır.. Bu 
•hal iki hizmet sınıfı arasında hizmetin, alev-
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hine olarak büyük farklar meydana getirmiş ve 
dolayısiyle jet pilotları arasında haklı olarak 
moral kırıklığına s e'heb olmuştur. Teklifimiz 
Danıştay kararma göre; halen pervaneli pilot
lara verilmekte olan miktarların albay maaşı 
yüzdelerine bağlanmış şeklidir. Yani tazminat-
ları artırmak değil tazminatları ayarlama pren
sibine bağlı kalınmıştır. Eşitlik demokrasimizin 
değişmez temel ilkesidir. Bu temel ilke Ana
yasamızın bel kemiğidir. Teklifimiz bu esas, 
bu ruh üzerinde hazırlanmıştır. Takdir Yüce 
Heyetinizindir. Teklifimizin kaibulü ile mavi se
malarımızda kanlan ile bayrağımızı nakşeden 
tayyarelerimizin kanıyan, sessiz kanıyan yara
larına şifalı bir huzur sargısı olacaktır. Bu sar
gı sizlerin kıymetli oylarınız ile kıymtet bula
caktır. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yent.. Yok. Olmadığına göre maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum -. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

ivedilik önergesi var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Jet pilotları ile, diğer pilotların uçuş taz

minatları arasındaki mevcut sosyal adalets zli-
ğin izalesi için Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla, 
Bütçe Komisyonu 

Sözcüsü 
Ankara 

Niyazi Ağırnash 

BAŞKAN — Aynı şekilde Millî Savunma 
Bakanının da bir önergesi vardır. Tasarının 
ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu 
MADDE 1. — Tarifler : 
Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşa

ğıdaki gibidir : 
a) Pilot ve pilot adayı : Türk Silâhlı 

Kuıvvetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya 
yalbancı (bir Devlet uçuş okul veya kursla
rından pilotluk diploması alan ve diploması 
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usulüne göre onaylanan kimseye pilot, ve 
pilot olmak: için sayılan yerlerde fiilen uçu
şa başlıyan askerî personele de pilot adayı de
nir. 

'})) Uçuş ekibi : Uçmakta olan ibir hava 
vasıtasının içinde pilot ile beraiber buluna*" 
raık uçuş vazifelerinin yapılmasına iştiraki za
ruri olan kimse veya kimselerdir. 

e) Albay maaşı : Üç senesini •bitirmiş, 'bir 
üst derece maaşı alan albayın zamlı aylık tu
tarıdır. 

d) Uçuş hizmet süresi : Uçucu olarak va
sıflandırılan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri 
uçucularının okul veya uçuş kurslarında ilk 
uçuşa başlama tarihlerinden itibaren uçuculuk
tan ayrılmalarına kadar geçen uçuculuk süre
leridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Pilotlara, pilot adaylarına, 
uçuş ekibine ve askerî paraşütçülere, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde vazife gördükleri müddetçe, 
bu kanun hükümlerine göre tazminat ödenir. 

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri pilotlarına; ek 
cetvelin birinci sütununa göre aylık uçuş taz
minatı ödenir. 

b) Pilot adaylarına, uçuşa başladıkları ta
rihi takibeden aybaşından itibaren, uçtukları 
müddetçe, cetvelin birinci uçuş hizmet yılı
na tekabül eden miktar üzerinden tazminat öde
nil. 

e) lTçuş ekibi personeline (Kara Ordusu 
uçak makinistleri ve Harita sınıfı uçuş ekibi 
dâhil) ; ilişik cetvelin ikinci sütununa göre 
uçuş tazminatı ödenir. Bu tazminat uçuş ekibi 
personelinin uçuşa başladığı tarihi takibe
den aybaşından itibaren cetvelin birinci uçuş 
kıdem yılımı tekabül eden miktarı üzerin
den ödenmeye başlanır. Ve uçuş hizmet süre
since devam eder. 

d) Yirmiüç yıl ve daha yukarı uçuculuk 
•müddeti olan bilûmum pilot ve uçuş ekibi 
personeline yirmiüçüncü uçuş yılı karşısındaki 
tazminat ödenir. 

•e) Uçuş tazminatının üçüncü ve mütaakıp 
uçuculuk yıllarına artışı ilk iki yılı takibeden 
takvim yılı iptidasından başlar. Bu yılların he-
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şahında altı ay ve daha fazlası tam yıla iblâğ 
edilir, noksanı nazara alınmaz. 

f) Uçuş ekibine dâhil olmayıp da muvak
kat vazife ile uçuş esnasında tayyare içinde va
zife alanlara, her uçuş saati başına; albay maa
şının yüzde yarımı verilir. Ancak, bu suretle 
bir ay zarfında verilecek para albay maaşının 
yüzde beşini geçemez. 

Bu kanun hükümlerine göre her hangi şe
kilde tazminat alanlar (paraşütçüler hariç) bu 
fıkra hükmünden faydalanamazlar. 

g) Paraşüt birliklerinde veya kurslarında 
bulunan ve uçan hava vasıtasından bilfiil para
şütle atlayış yapan subay ve astsubaylara beher 
atlayış başına albay maaşının yüzde 4 ü, erbaş 
ve erlere albay maaşının yüzde 3 ü atlayış taz
minatı olarak ödenir. Ancak bir yılda 30 atla
yıştan fazlası nazara alınmaz. Bu tazminat at
layışın yapıldığı ayın sonunda ödenil*. 

BAŞKAN — - Ek cetvelleri okutuyorum : 

Uçuş hizmetleri tazminat Kanununa ek cetvel 

Albay maaşına göre yüzde 
tazminat nisbetleri 

Uçuculuk 1 ııci sütun 2 nci sütun 
müddeti (yıl) (Pilotlar) fUçuş ekibi) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

10 
10 
18 
18 
25 
25 
29 
29 
32 
32 
35 
35 
38 
38 
40 
40 
42 
42 
44 
44 
46 
46 
48 

9 
9 
11 
11 
13 
13 
15 
1.5 
17 
17 
19 
19 
21 
21 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
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BAŞKAN — İkinci maddeyi okunan cetvelle 

beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hava Harb Okulu, hava okul
ları, diğer uçuş okul ve kursları öğrencilerini 
aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak suretyle 
yetiştiren uçuş öğretmenleri ile kıtalarda çift 
kumandalı hava vasıtalarında atış, alet ve inti
bak ve standardizasyon uçuş öğretmenliği ya
panların, almakta oldukları uçuş tazminatın
dan ayrı olarak, öğretmenlik uçuş saati başına 
albay maaşının binde ikisi yetiştirme ikrami
yesi olarak verilir. Bu ikramiye öğretmenlik 
uçuşlarının yapıldığı ay sonunda Ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Pilot ve uçuş ekibi persone
linin uçuş tazminatı alabilmeleri için takvim 
yılı ile başlıyan 12 ayda altmış saat uçuş yap
maları şarttır. Ancak, bu şartı yerine getirmi-
yenlerin uçuş tazminatlarının yüzde ellisi mü-
taakıp takvim yılı başından itibaren kesilir ve 
bu kesiliş uçucunun geçen yıldan noksan ka
lan uçuşunu tamamlayıncaya kadar devam eder. 
Normal tazminat, noksan kalan uçuş saatinin 
tamamlanmasını takibeden aybaşından itibaren 
ödenmeye başlanır. 

Silâhlı Kuvvetlerde; pilotların uçuş hizmet 
lerini yapacakları tayyare tipi, görev ve ihti
yaca göre Silâhlı Kuvvetler komutanlıklarmca 
tâyin edilir. Yirmiiki (Kara ve Deniz için on-
yedi) uçuş yılını tamamlamış bulunan pilotla
rın teşkilât, kadro ve materyal durumuna göre, 
hazırlanacak talimatname esasları içinde Ucu 
culuk Statüsü baki kalmak şartı ile ucuç mec
buriyeti aranmıyabilir. 

Uçuşla ilgili olmıyan, yurt dışı daimî görev
lere tâyin edilen uçucular bu görevleri müdde-
tince yıllık uçuş saati mükellefiyetinden muaf 
tutulurlar. Bu müddetler uçuş hizmet süresin
den sayılır. Ancak, bu gibi personelin yurttan 
ayrılma tarihini takibeden aybaşından itibaren 
uçuş tazminatları kesilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istij^en?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

a 



O. Senatosu B : 29 
MADDE 5. — Pilot ve uçuş ekibi persone

linin aylık tazminatlarını alabilmeleri için vazi
fe ve hizmetlerle ilgili istekleri lâyı'kı ile ye
rine 'getirmedikleri yolunda bir yıl içinde eni
rinde çalıştığı en yakın iki üst derece âmirle
rinin imzasını havi yazılı iki ihtar veya aylık 
bir fena faaliyet raporu almamış olmaları şarttır. 
Bu şartı yerine g-etirmiy enlerin tazminatlarının 
yüzde ellisi tebliğ tarihini takibeden aybaşın
dan itibaren kesilir. Bu kesiliş durumunu dü
zelttiğine dair en yakın iki üst derece âmirlerin
den .müspet kanaat raporu alıncaya kadar de
vanı eder. , Norma'] tazminat, müspet kanaat 
raporunu aldığı tarihi takibeden aybaşından 
itibaren ödenmeye başlanır. 

BAŞKAN — Madde Iha'k'kmda söz istiyen 
•arkadaş var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyerıler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Uçuş yıpranma hizmetinin 
'hesabı : 

Disiplinsizlikten gayrı sebeplerle uçuştan 
gayrı hizmetlere nakledilen uçuş personeline yıp
ranma tazminatı ödenir ve im tazminatın he
sabında aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur. 

Uçuş 'hizmet sürelerinin hesabında, başlangıç; 
tarihi; okul veya 'kurslarda, ilk uçuşa balla
nılan tarihtir. Uçuştan ayrılma tarihi ise, 'du
rumlarına göre : 

a) Uçuş Kıymetlendirme kurulu kararla
rının tasdik tarihi, 

• b) Hava Sı'hhi Heyet raporunun tasdik ta
rihi, 

<•) Arzuları ile ayrılanların dilekçe tarihi
dir. 

Başlangıç ve uçuştan ayrılma tarihi arasın
daki .süre, uçuş hizmet süresidir. Altı ay ve 
dalha yukarı müddetler tam yıla iblâğ edilir, 
noksanı nazara alınmaz. 

Sekiz yıllık uçuş (hizmetini tamamlıyan ve 
disiplisizlikten gayrı 'bir- sebeple uçuştan ay
rılan pilotlara albay maaşının yüzde oııikisi ay
lık yıpranma, tazminatı olarak verilir. Ve her 
fazla uçuş yılı için albay maaşının yüzde ikisi 
ilâve olunur. 

Onbeş yıllık Uçuş hizmetini tamamlıyan uçuş 
ekibine (Harita uçuş eJkibi için bu süre on iki 
yıldır.) Albay maaşının yüzde onuçü (oniki 
yıllık harita uçuş ekibi için yüzde onu) aylık 
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yıpranma tazminatı olarak ödenir. V7e her faz
la uçuş yılı için albay maaşının yüzde biri ilâve 
olunur. 

BAŞKAN — Hüseyin Kalpak lıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞIJÜ (Kayseri) - -

Muhterem arkadaşlar, bu ıkanunun havacı ar
kadaşlara bahşetmek istediği hakka muhalif de
ğilim. 'Bunlar çalışmaları nisbetinde ve tehli
keli bir iş gördükleri için 'bu tazminatlara hak 
keşfetmişlerdir. Ancak 1 ve o ıreı maddeye 
muhalif olduğum için yüksek huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum. İtkinci maddede bun
lara çalıştıkları •m.'üddetçe kâfi tazminat veril
mesinden bahsediliyor, o 11'c.ı .maddede ise şöyle 
'bir kayıt vardır; kendilerinin uçuşu 'kıymet
lendirecek kimselerden rapor almaları. Yani 
uçuşu kıymetlendirip de kendilerinin iyi uçtu
ğuna dair değil de, iyi .•uçmadığına dair 'bir 
rapor. 

İkinci, Sıhhi Kuruldan alınacak rapor 'hali; 
Üçüncüsü de, kendilerinin uçmaktan vaz geç

meleri Ih ali. 
Görülüyor ki, bu üç halde de kendilerine 

tazminat veriliyor. Hu doğru değildir. Uçd'iık-
ları müddetçe tazminat almaları lâzımdır. Ka
nunun gayesi "budur. Anı a bu maddeye ^ön\ 
uçuşu kıymetleııdirenierden rapor alıyor, uç
muyor; sıhhi kuruldan rapor alıyor uçmuyor; 
kendi arzusu ile uçmuyor. Fakat bu üç haldi1 

•de muayyen esaslar dâhilinde gene tazminat 
ödeniyor. Burada, bana. öyle geliyor ki, bir 
haksızlık oluyor. Yâni fiilen uçmadığı halde 
yine uçuş tazminatı veriliyor. Kaldı ki, bunlar. 
zaten gördükleri işin tehlikeli ve mühim olma
sı karşısında diğer emsallerinden ayrılıyorlar. 
Daha kısa bir süre içinde, kendileri daha faz
la bir kıdem iktisabetmiş oluyorlar. Altt sene
lik bir hizmete, bir senelik kıdem zamanı ilâve 
ediliyor. 

öbür tarafta yine bu kanunun »getirdiği 
ikinci madde ahkâmına göre kendileri muayyen 
bir tazminat almaktadırlar. Sonra 5434 sayılı 
T.(\ Emekli Sandığı Kanununun 32 nci:maddesi 
ile muhtelif sektörlerde faaliyette bulunan iş
tirakçilerin yıpranmasına mukabil bir yıllık ve 
itibari bir hizmet müddeti tanınmaktadır. Hal
buki Hava Kuvvetlerindeki pilotların altı ay
lık' müddete tabi oldukları ve rütbelerinde bir 
yıl noksan bekledikleri nazarı itibara alınırsa 
da (i rıeı maddede zikredilen tazminatın, mesne-. 
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dini bulmak mümkün olmuyor, Bu maddede 
mevzuubahsedilen yıpranmadan dolayı bir taz
minat düşünülmemesi icabeder. 

İkinci maddede uçuş tazminatının' sırası ile 
Silâhlı Kuvvetler pilotlarına uçuşda bulunduğu 
müddetçe verileceğini âmirdir. Bu doğrudur. 
Esasen tazminat uçuş esnasındaki yıpranma 
karşılığı olarak verildiği kabul edildiğine göre 
hu tazminat yıpranma karşılığında verilmiş olu
yor. Bu da zaten çalıştıkları müddetçe kabul 
ediliyor. Uçuştan ayrılanlara, dikkat buyuru
nuz, uçuştan ayrılıyor, uçuş yapmıyor, uçuştan 
ayrılanlara, uçuş esnasında aldıkları tazminat 
ilânihaye vermenin sebebinin izahı mümkün ol
mamaktadır. Uçuş yapmıyor, buna rağmen uçan
lar gibi tazminat almakta devam ediyor. Bu 
bakımdan bendeniz bir takrir verdim. Bu üçün
cü maddenin kaldırılmasını istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen ">. 
Buyurun, Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Sayın Senato üyeleri. Efendim, Sayın 
Hüseyin Kalpaklıoğlu arkadaşımızın mütalâa
larının aksi kanaatte olduğum için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Evvelâ şunu belirteyim. 
Uçuculuk tazminatı bütün dünya milletleri or
dularında verilir. Uçucu personele verilen uçuş 
tazminatı, amiyane tâbiri ile şoför ücreti değil
dir. Bütün tıp otoriteleri ve tıp etütleri göster
miştir ki, uçucu personelin 30 yaşından sonra 
kalb mihveri yön değiştirmektedir. 25, 30, 35 
yaşında bulunan bir uçucunun kalb radyografisi 
onun kalbinin şakuli mihverinin sağdan sola bir 
kayma gösterdiğini tıp tesbit etmiştir. 

Binaenaleyh, uçucu personelin, yalnız uçuş 
yaptığı 'müddetçe bunu alması değil; 40 - 50 
yaşma kadarki 'hayatı içinde sıhhatini kaybet
mişti]'. Üstelik, bir jet uçucusu ise daha çok teh
likelerle karşı karşıya kalmaktadır. Ben kendi 
sınıfım olan 1941 A sınıfından misal vereyim; 
Harbiyede 1941 de 104 arkadaş idi, fakat sonra
dan bunun bir miktarı düştü, şehit oldu ve ya
rısı ayrıldı arkadaşların. 

Bu bakımdan, sanki bit* şoför maaşı gibi bir 
takdir, tamamiyle yanlıştır. Üstelik şunu da arz 
edeyim ki bu tazminat statüsü dahi noksandır. 
Uçuş tazminatının, uçuştan ayrıldıktan sonra 
verilmesi hattâ emekliliğinde dahi balhis mev-
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zuu olması lâzımdır. Emekli Sandığı Kanunun
daki itibari hizmetler için yapılan zamlar da 
asla bunu karşılıyamaz ve onlarla mukayese edi
lemez. 

Sonra, uçuştan ayrılan personelin uçuş taz
minatı almasının şu faydaları da vardır : Bir 
suibay, 20 sene, 23" sene hizmeti bulunan bir uçu
cu subay bu tazminatının kesileceğini ve maa
şının % 60 dan aşağı düşeceğini görürse, haya
tını bu tazminata göre ayarlamış olduğu için, 
uçuştan ayrılmak istemıyecek ve bu hal hem 
hayatına, hem de Devletin üç milyonluk tayya
resinin ziyanına sebebolacaktır. Bu itibarla ya
bancı memleketlerde, 15 sene uçuculuk yapan 
insana tamamiyle kendisine uçuştan ayrılacak 
şekilde yine uçuş tazminatı, maddi imkânlar 
verilmektedir. Bâzı milletlerin ordusunda 35 ya
şında hava generali olduğu halde bizim ordu
muzda 100 kişiden 1 kişi, 2 kişi kalıyor. Bizde 
hava generali 43, 44 yaşından aşağı düşmemek
tedir. Uçuculuktan, zamanında, 30 - 35 yaşın
da, verilecek bir kararla bir kimsenin uçucu
luktan ayrılması mukadderdir ve şarttır. Ama, 
hiçbir kanuni mükellefiyeti olmadan, tazminat 
nisbeti düşük olsa dahi bu insanın ayrılması lâ
zımdır; çünkü onun hayatı ve kullandığı çok 
pahalı malzemenin israfım önlemek bakımından. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar; ben bunun verilmesine 
muhalefet etmiyorum, ben de verilmesini istiyo
rum. Ve diğer maddelere hiçbir diyeceğim yok. 
Fakat, 6 ncı madde içinde şöyle bir esas saklı, 
dikkat buyurursanız; sayın arkadaşımın da de
diği gibi iki vşekil var; birisi, halen hizmet eden, 
yani bilfiil uçan, diğeri ise, şu üç sebep tah
tında uçmıyan. Hattâ, bu üç sebepten birisi ola
rak, ben artık uçmam diyor. Uçanların yanın
da uçmıyanlara da yine 2 nci şekilde tazminat 
ödeniyor. Ama biri fiilen tayyarede uçuyor, 
vazife yapıyor, öbürü ise uçmuyor ve kendisi 
âmirine diyor ki, «Ben ııçmıyacağım.» (TÖrüyo-
ruz ki, şu madde olduğu gibi kabul edilirse 
uçana da, uçmıyana da aynı muamele yapılacak
tır. Bunun içerisinde bir adaletsizlik sezilmiyor 
mu! Mesele burada. Zaten buraya kadar olan 
maddeleri kabul ettik. Ucan, kıdem tazminatı 
alacak. Bunun miktarı az veya çok, onun üs-



û. Senatosu B : 29 
tünde de bir şey .söylemiyorum. Teklif olduğu 
gibi sıkıyor. Ama, •burada mühim olan şudur : 
inilen uçan da vazife yapıyor, aynı hakkı alı
yor, öbürü ise «Ben uçmıyacağım» diyor ve 
halta uçacak vaziyette olamıyaeağma dair rapo
ru olursa, yani uçacak vaziyette olmadığına ait 
bir rapor verilirse yahut birinci halde uçucu 
kuruldan iyi rapor alamaınışsa, o hali ile dahi 
iyi rapor alan uçucularla aynı tazminatı alıyor. 
Arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, hakikaten orta
da bir adaletsizliğe müncer olacak bir hal var
dır. O hal ve vaziyetin telâfisini istirham edi
yorum. Vre bu, hakikaten arkadaşımızın dediği 
gibi, mukabil bir haksızlık olacaktır. Şöyle, biri 
gelecek, iki arkadaş uçucu, iki arkadaştan birisi 
vazifesini .yapacak, öbürü ise uçmıyacağım, di
yecek veya. uçmıyacak, o da aynı parayı alacak. 
Aynı tazminatı alacak. Biri diyecek ki, ben ça
lıştığım için alıyorum, o çalışmadığı için alıyor, 
aramızda bir fark olmuyor, demiyeceik mi? İşin. 
esprisi burada. Yani bir zaviyeden bakmıyalım 
meseleye. Adaletsizlik doğurur gibi görünen bir 
durumu da göz önüne alalım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Birand. 
İZZET BÎUAND (îzmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar, uçmak için elbette genç olmak 
şarttır. Ve itiyat uyandırılarak öğrenilmesi ge
reken işlerde genç olmakla beraber, işe çok er
ken başlamak ve insanın hassalarının artık 
hassasiyetini kaybettiği zamanlarda bu faaliyet
ten vazgeçmek, emniyet için zarurettir. Binaen
aleyh mutlaka psiko - teknik araştırmalarla bu 
işte emniyet aranması zaruridir. 

Bunun dışında böylesine bir hizmete başla
dıktan sonra bu hizmetin ne kadar zor olduğu 
evvelden kabul edilmiş demektir. Ama bu, in
sanı mutlaka malûl etmek pahasına değildir. 
Ama o hizmeti emniyetle yapmaya imkân bırak
maz. Sayın Kaipaklıoğlu arkadaşımız, dışardan 
bir msselcye vuzuhu olmadığı halde, meseleye 
vuzuh kesbetmiş olanlar gibi konuştu, hakkı var
dır. Fakat, şu ifadelerde meselenin tabiî inkişa
fı ile intibak edemiyen hususları da. vardır. 

Filhakika eğer bu zor hizmetin ifası esnasın
da şu veya bu sıhhi bir zaruretle ayrılması icab-
etmiş olsa, elbetteki birârıza munzam olmuştur. 
Vakti gelmeden böyle bir arıza sebebiyle ayrıl
ma zarureti, uzviyette bir arızanın, bu hizmet
ten meydana geldiği tabiî olur. Bunun hizmet-
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le ilgili olmasını tevsik etmeye kalkmakta da 
isabet yoktur. Hizmet, öylesine bir zorlu hiz
mettir ki, muvazzaf bulunulduğu zaman içinde 
vukua gelen arızaları bu hizmete bağlı olarak 
mütalâa etmek bir emri zaruri ve tabiîdir. Fa
kat, bu maddenin başında, «disiplinsizlikten gay
ri sebeplerden» der. O halde, disiplinsizlik ko
nusuna giren hususlarla, sıhhi bir zaruret, ken
di arzusu ile ayrılmak ve uçuşun sıhhi bir zaru
ret olmadan kurulca kıymetlendirilmiyerek ay
rılmak mecburiyetinde bırakılmasının da bir hu
susi mahiyet taşıdığını, bizim için, görmemeye 
imkân yoktur. Bu hususların tavzihini salahi
yetli arkadaşlarımızdan rica edeceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN - - Sayın Onat. 

lilLMl ONAT (İzmir) Muhterem Sena
törler, Kalpak çıoğlu arkadaşımın, maddede, 
yanlışlığa düştüğü bir noktayı açıklamak mecbu
riyetindeyim. 

rüfendim, bu tazminat konusu gayet haklı 
olarak getirilmiştir. Hâlâ, pervaneli uçaklar taz
minat kanunu yürürlükte idi. Ve boşluk görü
lüyordu. Şimdi buradaki hususiyet, incelik şu
dur. Uçan pilot elbette ki, bir tazminat alacak
tır. Fakat, uçuştan ayrıldığı zaman da, uçtu
ğu müddet gibi, arkadaşımız Suphi Karaman'-
m da izah ettiği gibi, bir yıpranmaya uğramış
tır. Kendisini zamanından, makinesini zamanın
dan evvel elden çıkarmasının mümkün olduğu
nun farkına varmıştır. Evvelden bunu göze al
mıştır. 

Binaenaleyh, kendisine elbetteki bir yıpran
ma tazminatı verilecektir. Bu şu demek değil
dir, bu arkadaşa uçanlar gibi tazminat, verile
cektir, bu yanlış anlaşılmıştır. Vo biz bu taz
minatın verilmesini şiddetle arzulamaktayız. 
Nerede kaldı ki, insanların maddeye karşı haris 
oldukları bir bedahattir. öyle bir madde bulu
nuyor ki, kendi isteği ile dahi ayrılmak gibi bir 
konu, bir imkân var. Herkes, uçuş tazminatını 
yüksek olarak almak arzusundadır. Fakat öyle 
bir hava veriyoruz ki, kendisinde artık uçacak 
kudret görmediği zaman bir dilekçe; ile ayrılma
yı arzuluyor. Ve bu yüksek paradan feragat edi
yor. Bununla memlekete büyük faydalar sağlı
yor. Uçmak ister. Ben havada düşerim, düş
mem der. Fakat bunun arkasından devlet mu
azzam kayıplara'uğramaktadır. FTeın memleket 
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güzide bir evlâdım kaybediyor, hem-de memle
ketin bütçesinden milyonlar, milyarlar gidiyor. 

Binaenaleyh, bu bakımdan kanunun esprisi 
içinde bu saklıdır. Bunu arkadaşlarımızdan 
esirgemiyelim. Bu yıpranma tazminatını yerin
de görmekteyiz, verelim. Maruzatım bundan iba-
ro'tir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı, 
Ataklı, Öztiirkçine ve Tokgöz arkadaşlarımız söz 
almışlardır. Şimdi mi konuşmak istersiniz, yok
sa arkadaşlar konuştuktan sonra mı arzu eder
siniz?. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN
CAK (İstanbul Milletvekili) — Riyaset nasıl 
takdir ederse. 

BAŞKAN — Siz nasıl arzu ederseniz? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN

CAK (İstanbul Milletvekili) —- Görüşsünler. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı. 
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) --- Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım. Sayın Kalpaklı-
oğlu arkadaşımız, fiilen uçan ile, altıncı madde
deki sebeplerden dolayı uçuştan ayrılanların ay
nı uçuş tazminatı aldıkları iddiasiyle bu mad
denin çıkarılmasını talebettiler. Biz bu fikirde 
değiliz. Çünkü, fiilen uçan ile, altıncı maddede 
zikredilen sebeplerden dolayı uçuştan ayrılan
lar arasında, uçuş tazminatı bakımından fark 
vardır. Sekiz senelik bir uçucu, bu kanun gere
ğince, albay maaşının yüzde yirmidokuzunu alı
yor ve 6 ncı maddede zikredilen uçuştan ayrıl
mış olan bir pilot ise yüzde 12 sini alır. Demek 
ki miktar aynı değildir. 

İkinci sebep; uçuş her şeyden evvel bir mo
ral meselesidir. Bir insan ne kadar uçuşa bağlı 
olursa olsun, her hangi bir ruhi sebepten moral 
kırıklığına uğrarsa, bunu uçurmak ne birlik ku
mandanının hakkıdır, ne de her hangi bir kanun 
bunu uçuşa zorlayamaz. Bu bakımdan moral kı
rıklığı veya sıhhi sebeplerle kendisi uçmaktan 
imtina eden bir insanı zorlamamak gerekir ve 
maddenin hükmü gereğince, disiplinsizlik dışın
da bir sebeple ve kendi arzusu ile ayrılan bir 
uçucuya, hizmet ettiği senelerin yıpranması kar
şılığını ' vermemiz icabeder. Ses sürati üzerin
de bir tayyare ile vazife gören ve eğitini prog
ramının bütün isteklerini yerine getiren bir pi
lotun normal vazife ifa müddeti 8-10 yıldır. 
Eğer bir genç pilot bu 8 -10 yıl içinde eğitim 
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programının bütün isteklerini yerine getirirse, 
o, millete olan borcunu zaten ödemiş demektir. 

Şimdi, saatte binlerce kilometre irtifa alan 
ve bunun çok üzerinde irtifalar kaydeden nor
mal bünyeli bir insanın bu atmosfer şartları 
içinde uçuşa uzun müddet tahammül etmesi 
mümkün değildir. 

Bu bakımdan modern tayyarelerde uçan her 
şalısın gerek kendi arzusuyla, gerek burada ifa
de edilen Uçuş Kıymetlendirme Kurulunun ka-
rariyle vazife yapamaması veya sıhhi heyet ra
poruyla sağlık durumunun uçuşa müsait durum
da olmaması karşısında bu arkadaşa yıpranma 
tazminatının verilmesi zaruri görülmektedir. Bir 
hususu daha ilâve etmek isterim. Şimdiye kadar 
pilotlar için vaz'edilmiş bütün kanunlarda bir 
müktesep hak olarak bu yıpranma tazminatı ve
rilmiştir ve bundan sonra da verilme zarureti 
vardır. Hürm eti erimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürk cine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

arkadaşlarım, Hüseyin Kalpaklıoğlu, zannediyo
rum bu kanunu tam mânasiyle tetkik etmeden 
buraya çıkmış. Eğer bu kanunun tümünü, yal
nız ikinci ve altıncı maddeleri değil, tümünü 
tekrar tekrar okuyup zihinlerine nakşetselercli 
böyle uzun bir münakaşaya lüzum kalmıyacak-
tı. Buyurdular ki, istiyen uçacak, istiyen uçmı-
yaeak ve uçmıyanlar da uçuş tazminatı alacak
lar. Bu sözleri maalesef bu kürsüden söylediler. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
Maalesef denecek bir şey yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — 27 nci 

sayfadaki cetvellerde sütunlar var. Bu cetveller
deki sütunları bendeniz kürsüden, kendileri 
rahleden beraber tetkik ede]im. Orada diyor ki, 
«Albay maaşına göre yüzde tazminat nisbetle-
ri»; birinci sütunda «Uçuş müddeti yıl» diyor. 
14 ncü yılda uçucu bir pilotumuza albay maaşı
nın yüzde 33 ünü veriyor. Bu arkadaşımız uçtu
ğu müddetçe albay maaşının yüzde 33 ünü ala
caktır. Uçmadı, vazgeçti. Hiçbir zaman, Hüse
yin Kalpakçıoğlu, yüzde 33 ü almıyacaktır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Kalpakçıoğlu değil, bir defa. (Gülüşmeler) Her 
bildiği buna benzer. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Üe-
I çinmeye gönlüm yok ki. 

8 9 -
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BAŞKAN Karşılıklı konuşmayın. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNK (Devamla) —Bu du

ruma göre bu tazminat usulü, yıpranma tazmi
natı usulü gayet yerindedir. Devlet Demiryolla
rında ateşçiler de yıpranma, tazminatı alırlar. 
Onlar da sağlık kanunlarına göre altı ay hizmet 
görürlerse yıpranma parası alırlar. Ama, jet 
tayyaresinde muvaffak iyot 1 o altı ay ucana yıp
ranma parası vermiyeeek miyiz^ Bir ateşçiye ta
nınan hakkı biz burada pilotlarımızada da tanı
yalım. 

Bu durumda muhterem arkadaşlar, tförüyor-
sıınuz ki, bu kanun maddesi tam yerindedir. Bu 
itibarla maddenin aynen kabulünü istirham ede
ceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN Sayın Koçaş. 
SADÎ: KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Benim izah etmek istediğim hususları Sayın 
Ataklı arkadaşımız tafsilfıtiylo izah ettiler. Onun 
içiii konuşmaktan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz. 
OAIllT TOKOÖZ (Samsun) •- Fikirlerimi 

Ataklı arkadaşımız gayet güzel izah ettiler. 

BAŞKAN Şimdi Riyasete bir kifayet tak
riri gelmiştir-. Mamafih yedi arkadaşımız mad
de üzerinde konuşmuşlardır. Bakan izahat ver
dikten sonra arkadaşlarımızın söz hakları mah
fuz kalacaktır. 

Buyurun, Sayın Bakan. 

MİLLÎ. ıSA'VITNMA BAKANI: İLHAMI SAN
CA R (İstanbul Milletvekili) --- Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımız ta
rafından bu hükmün yanlış anlaşıldığı kanaatin
deyim. ^öyle ki; bu 6 neı madde yeni bir had 
veya tazminat ihdas eden bir hüküm getirme
mektedir. Bu bilindiği gibi, 5950 sayılı Kanu
nu tadil eden 7-145 sayılı Kanunun .'> ncü mad
desiyle-, .yine 6725 sayılı Kanunun o neü mad
desinde meveudolan hükümlerin buraya, akta
rılmasından ibarettir. Bir adaletsizlik yoktur. 
Bu bakımdan arkadaşımızın teklifi bilâkis mük
tesep bir hakkı ihlale müncer olacak ve yeni 
bir adaletsizlik ihdas edecek bir tekliftir. Onun 
için kendisiyle beraber olmuyoruz. 

Sayın Kalpaklıoğlırnun noktai nazarı yan
lıştır. Burada Silahlı Kuvvetlerde bilfiil vazi
fe sahibi bulunduğu müddetçe alacaktır ve ay
nı miktar değildir 
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Misal olarak arz edeyim, 8 seneden aşağı hiz

met edenlere verilmiyor. 8 sene ve daha ileri 
olanla)' için, 8 yıl sonumla, uçuş tazminatı 896 
lira, altıncı maddenin şümulüne giren kimseler 
288 lira ve on sene hizmet etmiş ise 766 lira. uçuş 
tazminatı ve bu hükme göı-ede :>66 lira alacak
lardır. Görüyorsunuz ki, bir ayniyat yoktur. 
Yeni bir ihdas da değildir. Hüküm eskidir, yal
nız buraya, aktarılmıştır. Maddenin aynen ka
bulünü istirham ediyorum. 

BÜTOB KOMİSYONU ADİNA NİYAZİ 
AÖIRNASLi: (Anİcara) - • Sayın ve kıymetli ar
kadaşım Hüseyin Kalpaklıoğlu. her halde bu 
mevzuda bir iltibasa düştüler. Durumu iyi tet
kik etselerdi kendileri de bizimle beraber olur
lardı. 

Bu bir kere yeni bir ihdas değildir. Sayın 
Millî Savunma Bakanı flhaıni Sancar Bey ifa
de eltiler. Pervaneli uçaklarda tatbik edilen 
uçuş tazminatımı! ve yıpranma, tazminatının; 
aynen jet pilotlarına da tatbikidir. Zaten, bun
dan da tabiî bir şey olmazdı, bu bir. 

İkincisi: Uçuş tazminatı aldığı müddetçe, 
yıpranma tazminatı da alması gibi hususlar 
mevznubahis değildir. Bunlar ayrı ayrı şeyler
dir, şehitlik, yaralanma gibi ve saire şeylerin 
topluca, idamesi doğru olmaz. 9 ucu madde, şe
hitlikten, buradaki madde yıpranmadan, öbür 
madde ise. uçuş tazminatından bahsetmektedir. 
•Bunların hepsi ayrı ayrı hususlardır. Uçuş yap
madığı müddetçe, kendisini mesleke hasretmiş, 
tahsis etmiş bir pilotun yıpranma, tazminatı al
malarından mahrum edilmesi düşünülebilir m\! 
Ulbette ki bu meslekin zaruri şartı olarak yıp
ranma tazminatı alması ieabedeeektir. 

Kendi isteğiyle ayrılanlar mevzuuna, gelin
in1: Sayın Ataklı ifade ettiler. Bu bir normal 
durumdur. Bana şimdi yüz bin lira versenizde, 
jet tayyaresiyle yukarı çıkıp aşağı in İn deseniz, 
bilmem Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun cesareti var 
mı, benim yok. Moral bakımından hazır olrmyaiı 
bir insanı uçaşa teşvik edemezsiniz. Mecbur ede
mezsiniz. Kendilerine milletin maddi kıymeti 
büyük bir malzemesini teslim ediyorsunuz. (Mo
ral bakımından hazır buluıımıyan bir kimseyi 
uçuşa zorlamak, böyle bir şey düşünülemez. Fa
kat böyle bir kimseyi tazminattan da mahrum 
bırakmak doğru değildir. Onun için maddenin 
aynen, kabulünü istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Ersü, buyurunuz. 
YEHBJ ERSÜ (Tabiî Üye) - Sayın arka

daşlarım, bu mevzuda birçok şeyler söyledi. 
Ben de tek bir noktayı izah etmek için söz al
mış bulunuyorum. Bilindiği üzere, kanuna taz
minat hususu, yıpranmayı esas tutmak üzere 
konulmuştur. Bu da kanunun ruhunu teşkil et-

.mektedir. Bu husus :> ana unsuru izah etmek
tedir. 

Birincisi : Psişik unsur; ikincisi: psikolojik 
unsur; üçüncüsü: Fizyolojik unsurdur. Bir uçu
cu .yapmış olduğu uçuşlardan yıprandıktan son
ra, artık bu yıpranmayı durdurmaya imkân 
yoktur. Devamlı bir şekilde uçuş yapan bir kim
se, yıpranma bakımından muayyen bir hadde 
ulaşmış olur. O halde, bu yıpranma noktasından 
itibaren kazandığı hakkı müktesebi geri bırak
maya imkân yoktur. Arz etmek istediğim husu
sun hassas noktası budur. 

(/iddi olarak iki suali Sayın .Bakana tevcih 
etmek istiyorum. Heyeti Umumiye arzu ederse 
Saym Bakan cevaplandırsınlar. 

Birisi; bir pilot Devlete kaça mal olmakta
dır? Bu da kıskanılacak bir şey olabilir mi? 
Devleti hangi zararlara sevk edebilir9 

İkinci sualim; Harbokulundan aynı sene ne-
şel etmiş diğer sınıflardaki albaylarla uçucu al
baylardan kaç kişi kalmıştır? Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN -- Kifayet takriri var, fakat okut
muyorum. 

(5 neı maddeye ait Hüseyin Kalpaklıoğlu ar
kadaşımızın önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
(> ncı. maddenin kaldırılmasını arz ve teklif 

ederim. 
Kayseri 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN - - Önergeyi oylarınıza, sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

() neı maddeyi tekrar okutturup, oylarınıza 
arz edeceğim : 

(6 ncı madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. ---• Kaza ve sıhhi sebeplerle ayrı
lanlara öçten ecek yıp ran m a t a znı inat ı : 
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a) Uçuş hizmetine ait vazifeler esnasın

daki kaza. veya diğer sıhhi sebepler netice
sinde hava. değişimi vetyra muvakkaten uçuş
tan gayrı hizmetlere nakledilen pilotlara ve 
uçuş ekibi personelinden kaza ve diğer se
bepler neticesi hava değişimi alanlara iki yıl 
müddetle1 bu kanundaki aylık uçuş hizmet 
tazminatı ödenir. Bu süreler uçuş hizmetinden 
sayılır. İki seneden Fazlası için dördüncü mad
denin birinci, paragrafı uygulanır. Bunlar tek
rar vazifeye başladıklarında diğer şartları 
haiz iseler, tazminatları ertesi ay başından itl
im ren ödenmeyi1 devam olunur. 

b) Beş uçuş yılı içinde uçuş hizmetine 
ait vazifeler esnasındaki kazalarda veya diğer 
sıhhi sebeplerle, hava, sıhhi heyet raporuna 
müsteniden daimî olarak yer hizmetine nakle
dilen pilotlara albay uraaşının yüzde onikisi 
ve uçuş ekibi personeline albay maaşının yüz
de sekizi aylık yıpranma tazminatı olarak öde
nil1. Beş uçuş yılını mütaakıp yıllarda pi
lotlara her uçuş hizmet yılı için 'albay maaşı
nın yüzde ikisi, uçuş ekibi için yüzde biri ilâ
ve edilir. 

BAŞKAN -•• Madde üzerinde söz istiyen 
var mı! 

NİHAT PASJvjJ (Erzurum) — Komis
yondan bir şey sormak istiyorum. Müddetle
rine göre albayların alacakları asli maaş tu
tarları no kadardır. 

BAŞKAN — Bın-ad-a. albaylara mütaailik 
kısım var bu durum üç senelik bir müddete 
göre ayarlanmıştır. Mamafih, bunu komisyon
dan, da öğrenebiliriz. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim, buyurdu
ğunuz gibi maddede vardır. Üç yıllık albaylık 
hizmeti esas tutulmuştur. 

BAŞKAN - Birinci, maddede vardır. Eğer 
istiyorsanız komisyon veya hükümet izah et
sin. 

NİHAT PASÎNLİ X Erzurum) Memnun 
olurum efendini. 

BAŞKAN — Hükümet. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAMİ SAN-

OAR (İstanbul Milletvekili) - 2 400 liradır 
efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE S. Sakatlık ve şehitlik tazıni- I 

natı : i 
Pilot ve uyuş ekibi personeli ile hangi mes-

ick ve sınıftan olursa olsun vazifeli olarak uçuş 
hizmet faaliyetlerinden veya paraşüt atlayış
larından mütevellit sakat kalanlara ve bu se
bepten görevlerinden ayrılma mecburiyetin--
dckiiere albay maaşının beş katı, hizmetten 
daimî olarak ayrılanlara yedi katı ve şehit J 
olanların maaşa müstahak dul ve yetimlerine, 
yoksa kanuni mirasçılarına oni'ki katı bir de- 1 
faya mahsus olmak üzere tazminat olarak ve
rilir. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen?.. j 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenle '... Kabul edilmiştir. J 

MADDE !). - - Sefer ve fevkalâde hallerde 
uçucu ihtiyaçlarını karşılamak üzere celp ve 
temin edilen subay ve •astsubaylar uçuşla ilgili J 
kurs ve okullarda eğitime tâbi tutulur. Bu 
esnada ilgili cetveldeki birinci uçuş yılına ait j 
uçuş tazminatın i alırlar. Kurslardan ve okul-
I ardan ve mezuniyeti mütaakıp Silâhlı Kuv- ] 
vetler içinde veya dışında, geçmiş uçuculuk | 
hizmet yılları da nazarı itibara alınarak uçuş 1 
tazminatı ödenir. i 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyen"? j 
(»uyurun Hüseyin Kalpaklıoğlu, j 

BAŞKAN -- Buyurunuz, Sayın Kalpaklı
oğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Benini buradaki konuşmalarını, daha ziyade 
sual şeklinde olacaktır. Sayın Bakandan bir j 
sualim var. j 

Vazife esnasında ölen pilotlar hakkın- j 
da.. Bahis konusu edilen madde bu. Vazife I 
esnasında ölen, bir pilot değilde, bir kara su- I 
bayı, bir süvari, bir levazım, subayı veya pi- ] 
vade subayı ise; vazife esnasında vazife ya- ] 
parken ölüyorsa, yani, şehit oluyorsa; bugün
kü mevzuata göre bunlarda tazminat alıyorlar J 
mı? Bir harb sırasında., harb ederken şehido-
lan her hangi -bir subay, yine bir pilotun I 
harbte yaptığı vazifelere münbais olarak, şehi-
dolması halinde aldığı parayı, diğer subaylar
da aynen alıyorlar mı? Bu hususların cevap- | 
landırılmasını Sayın Vekil Beyden rica ediyo- ı 
rum. 1 

- 92 
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BAŞKAN •-• Sayın Millî Savunma Bakanı. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 

SANUAJt (Islanimi Milletvekili) — Efendim, 
bu. sualin cevabı 8 nci maddede bulunmaktadır. 
Bu bir sigorta mahiyetindedir. Arzım bundan 
ibaret. 

BAŞKAN Madde üzerinde başka, söz is
tiyen?. 'Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİ] İO. •-• Bu kanunla verilen tazmi
natlara; 7244 sayılı Kamınım 3 ncü ve 4 ncü 
maddeleri ile 24 . 2 . 1961 tarih ve 268 sayılı 
Kanunun aynı maddelere mütedair hükümleri 
uygulanmaz. 

BAŞKAN Madde hakkında söz ist iyenl 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE1 11. - Bu kanuna, ek cetvele göre 
ödenen aylık tazminatlar aylıklarla birlikte 
ödenir. 

BAŞKAN •- Marl.de hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE .12. 9 Haziran 1952 tarih ve 
5950 s'ayılı Uçuş Tazminat Kanunu ile bu ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren ve iki mu
vakkat madde eklenmesine dair 7345 sayılı 
Kanun ve 6725 sayılı Jet Uçuş Hizmetleri 
Tazminat Kanunu (1 nci (e) fıkrası hariç) yü
rürlükten. kaldın I m ıştır. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz. ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

UEÇÎOt MADDE 1. — 
a) Pilotların almakta oldukları uçuş taz

minatı, pilotların ilk uçuşa, başlama tarihleri 
il o bu kanunun yürürlüğe girişine kadar ge
çen uçuş hizmet yılları hesabedilerek pilo
tun nçuş hizmeti cetveldeki yüzde nisbetine 
intibak ettirilmek sureti ile ödenir. 

b) Ucus ekibinin almakta oldukları uçuş 
tazminatı, ilk uçuşa başlama tarihi ile bu 
kanunun yürürlüğe girişine kadar geçen uçuş 
hizmet seneleri, hesabedilerek cetveldeki yüzde 
nisbetlerine intibak ettirilmek suretiyle ödenir. 

e) Bu hesaplamada altı ay ve daha fazlası 
bir yıla, iblâğ edilir. Noksanı nazara alınmaz. 

BAŞKAN Geçici birinci madde üzerinde 
söz istiyen var mı? Yok. G-eçici maddeyi oyu-

http://Marl.de
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nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 
a) Bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinde 

6725 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ve 4 neü 
maddesinin (b) fıkrasına ve 7345 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi ve bu maddenin (a) ve 
<b) fıkralarına ve muvakkat 4 ncü maddele
rine göre tazminat alanların bu tazminatları 
aynen ödenmeye devam olunur. 

b) 5950 sayılı Kanunun geçici 1 nci ve 2 
nci maddelerine göre tazminat alanların bu taz
minatlarının aynen ödenmesine devam edilir. 

BAŞKAN —• Geçici m'adde üzerinde söz is
tiyen var mı? Yok. Geçici maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 
5950 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 

ile 7345 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihler arasında tayyare kazaları neticesinde : 

Sakat kalarak diğer hizmetlere nakledilmiş 
pilot ve uçuş ekibi personelinden 6725 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi (e) fıkrasmca ve 7345 
sayılı Kanunla değiştirilen 5950 sayılı Ka- . 
nunun 9 ncu ve 7345 sayılı Kanunun muvak
kat 5 ve 6 nci maddelerine göre tazminat al
mamış olanlara on bin lira tazminat verilir. 

Şehidolan pilot ve uçuş ekibi personelinin 
dul ve yetimlerinin yoks'a kanuni mirasçılarının 
almış oldukları şehit tazminatı yirmi bin lira
dan az ise, bu tazminat yirmi bin liraya iblağ 
edilerek verilir. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Ydk. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımını takibe-
den ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Caddelerin görüşülmesi 'bitmiştir; Tümü 
üzerinde Mı ve aleyhte söz istiyen... Buyurun I 
Sayım Bakan. I 
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IMİLLÎ BAVUNMA BAKANI İÜHAMÎ 

•SANCAK (İstanbul Milletvekili) — Muhterem 
arkadaşlarım; 'Türk Silâhlı ^Kuvvetlerinin en 
nazik bir branşındaki hizmet gören arkadaşlar 
arasındaki büyük bir adaletsizliği süratle ve 
yüksek bir anlayışla halletmiş bulunmaktasınız. 
Bunun için, kendilerinin minnet ve şükranlarını 
sizlere ifade etmekle bahtiyarım. Bu hizmet sa-
'hası, hiçbir hizmiet sahasında görülmiyecek 
ıkadar ehemmiyet ve nezaket taşıyan bir hizmet 
sahasıdır. İki dakikada mulhtemel bir düşman 
taarruzuna karşı, ani bir alarma hazırlanmış, 
kış - yaz vazife başında olan vte herbirine mil
yonlarca lira değerine varan kıymetli vasıtaları 
tevdi ettiğiniz kimselerdir. Onun için ne ve
rilirse verilsin, yerinde olduğuna kanı olarak 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Ayni zamanda yüksek »Senatör (arkadaşları
mız emir buyururlarsa tesbit edilecek bir günde 
kendilerini bu sahalara götürürüz; orada ça
lışma Ve faaliyetlerini bizzat müşahede edersiniz 
.gururla verdiğiniz reyleri kalben tasdik ve teyid 
edeceğinize de inanmaktayım. ISaylgılarımla. 
'(alkışlar) 

BAŞKAN — Birand, lehinde buyurun. 
Mucip Ataklı, lehinde mi, aleyhinde mi?... 
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Üzerinde 

BAŞKAN — Olmaz. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar, demin bâzı izahlardan son
ra, salahiyetli arkadaşlardan birkaç noktanın 
tavzihini istirham etmiştim. 

Gerçekten 'çok müşkül olan ve uzviyetle 
fevkalâde adapte kabiliyetleri istiyen bu mes
lekte insanın uçması için en mütekâmil teknik 
vasıtalarla Uçma kabiliyetini ölçerler ve herke
si de burakmazlar uçsun... Fakat ISayın Atak
lı 'nnn izaih ettiği gibi, eğer insan bir defa ma
nevi âleminden bir çöküntü duymuşsa bunun 
kolayca izalesi mümkün olmaz. Binaenaleyh, 
mevzuun bu yönden .vuzuha eriştirilmesinde ben
deniz fuzulen de olsa 'hekim olarak fayda gör
düm. , Bu ruha inan, ancak ve lancâk şahsın 
bizzat takdir edebileiceği bir husustur. Binaena
leyh, esasen sekiz senelik uçuş hizmetini yapan 
arkadaşların , böylesinle bir istırap karşısında 
ruhen, bir kere daha zorlanmamalarında büyük 
isabet vardır. 

Hürmetlerimle.... (Alkışlar) 
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BAŞKAN,— BJ'Ç şüphe yok ki, Sayın Atak

lı söz almakla kanunun lehinde konuşacaklar
dı. Fakat îçitüzüğümüz icabı 'olarak ancak 
leh ve aleyhinde birer kişi söz alabileceği için 
iözür dilerim, kendilerine slöz veremiyeceğim. 

'Tasarının 'tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyeriler... İKaibul 'edilmiştir. 

IBiraz evvel, yapılmıış bulunan Dilekçe Kar
ma Komisyonu hakkındaki seçim neticelerini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonuna üye seçmek için yapı

lan seçime (125) üye iştirak etmiş ve neticede 
ilişik listede adları yazılı üyeler karşılarında gös
terilen oyları alarak seçilmişlerdir. Arz olunur. 

Üye 
Tabiî Üye 
M. Ataklı 

C. 

Üye 
Adana 

M. Nuri Ademoğlu 
Üye 
îçel 

Tevfik Okyayuz 

140 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğin
ce yeniden kurulacak olan Dilekçe Komisyonu
na seçileceklere ait aday listesi : 
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1. Mehmet İlkuçan A. P. (Antalya) İH 
2. Hamdi Oğuzbeyoğlu A. P. (Balıke

sir) 111 
3. Vasfi Gerger C. H. P. (Urfa) 118 
4. Sırrı Uzunhasanoğlu Y. T. P. (Bo

lu) 118 
5. Muzaffer Yurdakuler (Tabiî Üye) 102 
6. Osman Cevdet Erkut C. K. M. P. 

(Kütahya) 121 
7. Hidayet Aydmer (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) 114 
8. Kâzım Orbay (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) 4 
9. Mehmet özgüneş (Tabiî Üye) 1 

10. Muallâ Akarca A. P. (Muğla) 3 
11. Emin Durul A. P. (Denizli) 1 
12. Cemal Tarlan Y. T. P. (Tekirdağ) 1 
13. Mehmet Ünaldı A. P. (Adana) 1 
14. Cevdet Geboloğlu Y. T. P. (Bit

lis) 1. 

BAŞKAN — Vakit gecikmiş bulunduğundan 
22 . 1 . 1963 Salı günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B — YAZILI S(WULAR 

1. •— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, T. C. Ziraat Bankası şube 
merkezlerine verilmiş olan bilûmum ticari kredi 
Plânsmanlanna dair sorusuna Ticaret Bakam 
Muhlis Ete'nin cevabı, (7/68) , 

18 . 12 . 1962 
C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Tica
ret Vekili tarafından cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Me'hmeit Ünaldı 
C. Senatosu Adana Üyesi 

1. 1960 yılı sonu itibariyle Adana, Mer
sin, Samsun, Trabzon, Konya, İstanbul, îzmir 

T. C. Ziraat Bankası şube merkezlerine veril
miş olan bilûmum ticari kredi plânsmanlariyle 
(Reeskant ve banka imkânları dâhil) fiilî 
ikrazat bakiyesinin ayrı ayrı miktarları ne
lerdir? 

2. Aynı şubelerin 1962 Kasım ayı sonu iti
bariyle bilûmum ticari kredi plânsmanları ve 
(Reeskant ve banka kaynakları dahil) kredi 
ikrazat bakiyesi ayrı ayrı miktarları nelerdir? 

3. 1960 ve 1962 yılları arasında ticari 
plânsmanmda ve fiili ikrazat rakamlarında fark 
gösteren şubeler hangileridir, fark miktarla
rı ve fark sebepleri nelerdir?. 
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T. C. 

îçticareıt Genel Müdürlüğü 
Ticaret Bakanlığı 
Banka ve Kredi 
Sayı : 4/934 

özü : Senatör Mehmet Ün
aldı'nm yazılı sorusu Hk. 

15 . 2 . 1963 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 20 . 12 . 1962 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 1588 - 7168/2046 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet (Senatosu Adana Üyesi sayın 
Mehmet Ünaldı'nm T. C. Ziraat Bankasının bâ
zı şubelerine tahsis olunan bilûmum ticari kre
di plânsmanlarcna dair 18 . 12 . 19612 günlü 
yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha ola
rak eklice sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Muhlis Ete 

Ticaret Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nm yazılı sorusunda; 

T. C. Ziraat Bankasının Adana, Mersin, Sam
sun, Trabzon, Konya, İstanbul ve İzmir Şube 
merkezlerine verilen bilûmum ticari kredi plâs-
manlariyle, ikrazat bakiyelerinin ayrı ayrı bil
dirilmesi ve tahsis olunan plasmanlara nazaran 
fiilî bakiyeleri farklı olan şubelerle, bu farkla
rın miktarı ve sebepleri sorulmaktadır. 

7129 sayılı Bankalar Kanununun 74 ncü 
maddesinde; 

«Sıfat ve vazifeleri dolayısiyle vâkıf olduk
ları, bankaya ve bankanın müşterilerine ait sır
ları salahiyetli mercilerden gayrisine ifşa eden 
banka mensupları ile sair vazifelilerin» bir ay
dan bir seneye kadar hapis cezası ve 500 lira
dan ikibin liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edileceği hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu madde ile, aykırı muamele yapıl
ması halinde ağır cezai hükümler derpiş edilen 
işlemler arasında bulunan (Banka sırları ifşa
atı) mefhumu, bankaların müşterileriyle olan 
ve - müşteri veya banka yönünden - başkaları 
tarafından bilinmesi arzu edilmiyen ve gizli 
kalması icabeden muameleler hakkında salahi
yetli mercilerden gayriresmî daire ve üçüncü 
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şahıslara bilgi vermemek ve bildikleri şeyleri de 
saklamak mecburiyeti tazammun etmektedir. 

Banka sırlarının ifşasına mezuniyet verilen 
salahiyetli mercilerde, çeşitli kanunlarda tadat 
ve tasrih edilmiş bulunan adlî merciler, İcra ve 
İflâs Daireleri, Maliye ve Vergi daireleri, tah
kik memurları, bakanlıklar ve resmî daireler 
müfettişleri, valiler ve kaymakamlar, banka
lar yeminli murakıpları, Yüksek Murakabe He
yeti uzmanları, şirket murakıpları, Banka Kre
dilerini Tanzim Komitesi ve Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankasıdır. 

Yazılı soru önergesindeki hususlar banka yö
nünden (sır) olarak mütalâası icabeden konu
lardan oldukları cihetle yukarda mahiyeti be
lirtilen kanuni hüküm muvacehesinde soruların 
cevaplanması mümkün bulunmamaktadır. 

Ancak, yapılan inceleme sonucunda soruda 
bahis konusu edilen Adana, Mersin, Samsun, 
Trabzon, Konya, İzmir ve İstanbul şubelerine 
ceman 1960 yılnıda 192 350 000 lira normal, 
83 125 000 lira reeskont olmak üzere 
275 475 000 liralık plasman tahsis edildiği ve 
yıl sonu itibariyle fiilî ikrazat bakiyesinin 
353 023 000 lira olduğu, 

1962 yılında ise aynı şubelere 325 050 000 li
ra normal 259 300 000 lira reeskont olmak üze
re 584 350 000 lira plasman tahsis edildiği ve 
ikrazat bakiyesinin 477 727 000 lira olduğu iki 
yıla ait rakamlar arasında tahsis bakımından 
308 875 000, ikrazat bakiyeleri bakımından da 
124 704 000 lira fazlalık bulunduğu anlaşılmış
tır. 

Bahse konu T. C. Ziraat Bankası şubelerin
ce açılan ticari kredi miktarlarmdaki bu artış
lara, 

a) Piyasa şartlarında husule gelen istikrar 
ve gelişmenin, 

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
ca yapılan ihracat finansmanlarmdaki genişle
menin, 

c) Tütün ve fındık fiyatlarında 1962 yılın
da husule gelen yükselmenin, 

d) Banka kaynaklarındaki inkişafı muvazi 
olarak ticari plasmanlarında piyasanın gerçek 
şartlarına intibaklarını sağlıyaeak şekilde artı
rılmış olmasının, 

Sebep olduğu görüşündeyiz. 
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Dönem : 1 lüft 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O U 

Uçuş hizmetleri tazminat kanun tasansmın 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet senatosu 

Millî Savunma ve Bütçe komisyolan raporları 
Meclisi 1/322, 2/174; C. Senatosu 1/142) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı 30) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7.1. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3657 - 18029 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 1 . 1963 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabıü 
edilen, Uçuş Hizmetleri tazminat hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 20 . 11 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 4.1. 1963 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
(' umh ıtriye t İSeual os u 

Millî Savunma Komisyonu > . I . 1963 
Esas No. : 1/142 
Karar No. : 12 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 4 . 1 . 1963 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen, Uçuş 
hizmetleri tazminatı hakkındaki kanun tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri île 
komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne ve havalesi gereğince Bütçe Ko
misyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan 
0. Başkanlığında seçilen 

Üye 
Kâzım Orbay 

C. Başkanlığınca seçilen 
Üye 

İV. Özdeniz 

Başkan V. 
Tabiî Üye 

Fahri Özdü ek 

Emmim 
R. Sanalan 

Söz< m (Bu Kanıma) 
Çanakkale 
,1. Aksoy 

Samsun 
C. Tokgöz 

Tabiî Üye 
M. Atakh 

Zonguldak 
T. İnci 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/142 
Karar No. 57 

10 . J . 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 4 . 1 . 1963 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen, Uçuş 
Hizmetleri tazminat kanunu tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonu
muzda görüşüldü. 

Tasan gerekçesinde tafsilen arz edilen hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş, 5 nci 
maddenin âdil ve muktedir kumandanlar tarafından ancak mecbur kılındıkça tatbik edileceğin
den şüphe edilmiyorsa da, suiistimal edilmemesi hususunda da komisyon temennilerini izhar etmiş 
ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

ütee Komisyonu 
Ba'şkam 
Konya 

M. Kılıç 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Siirt. 
/ . Aykut 

(Başkanvekiü 
Sakarya 

K. Yurdakul 

Konya 
M. Dinekli 

Van 
F. Işık 

Sözcü 
Ankara. 

N. Ağırnasiı 

Malatya 
N. Yetkin 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Ordu 
$. Koksal 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 50 ) 



MÎLLET MECLÎSİNİN 
KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Uçuş hizmetleri tazminat 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tarifler : 
Bu kanunda geçen terimlerin 

tarifleri aşağıdaki gibidir : 
a) Pilot ve pilot adayı : 

Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş 
eğitimi teşkillerinden veya ya
bancı bir Devlet uçuş okul ve
ya kurslarından pilotluk diplo
ması alan ve diploması usulüne 
göre onaylanan kimseye pilot, 
ve pilot olmak için sayılan 
yerlerde fiilen uçuşa başlıyan 
askerî personele de pilot adayı 
denir. 

b) Uçuş ekibi : Uçmakta 
olan bir hava vasıtasının için
de pilot ile beraber bulunarak 
uçuş vazifelerinin yapılmasına 
iştiraki zaruri olan kimse veya 
kimselerdir. 

c) Albay maaşı : Üç sene
sini bitirmiş, bir üst derece ma
aşı alan albayın zamlı aylık tu
tandır. 

d) Uçuş hizmet süresi: Uçu
cu olarak vasıflandırılan Ha
va, Kara ve Deniz Kuvvetleri 
uçucularının okul veya uçuş 
kurslarında ilk uçuşa başlama 
tarihlerinden itibaren uçucu
luktan ayrılmalarına kadar ge
çen uçuculuk süreleridir. 

MADDE 2. — Pilotlara, pi
lot adaylarına, uçuş ekibine ve 
askerî paraşütçülere, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde vazife gör
dükleri müddetçe, bu kanun 
hükümlerine göre tazminat 
ödenir. 

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri 
pilotlarına; ek cetvelin birinci 
sütununa göre aylık uçuş taz
minatı ödenir. 

_ 3 -
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYO

NUNUN KABUL ETTİĞİ 
METÎN 

Uçuş hizmetleri tazminat kanu
nu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Uçuş hizmetleri tazminat kanu
nu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 50) 
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Millet Meclisi metni 

b) Pilot adaylarına; uçuşa 
başladıkları tarihi takibeden 
aybaşından itibaren, uçtukları 
müddetçe, cetvelin birinci uçuş 
hizmet yılına tekabül eden 
miktar üzerinden tazminat öde
nir. 

c) Uçuş ekibi personeline 
(Kara Ordusu uçak makinist
leri ve Harita sınıfı uçuş ekibi 
dâhil); ilişik cetvelin ikinci 
sütununa göre uçuş tazminatı 
ödenir. Bu tazminat uçuş ekibi 
personelinin uçuşa başladığı ta
rihi takibeden aybaşından iti
baren cetvelin birinci uçuş kı
dem yılma tekabül eden mik
tarı üzerinden ödenmeye başla
nır. Ve uçuş hizmet süresince 
devam eder. 

d) Yirmiüç yıl ve daha yu
karı uçuculuk müddeti olan 
bilûmum pilot ve uçuş ekibi 
personeline yirmiüçüncü uçuş 
yılı karşısındaki tazminat öde
nir. 

e) Uçuş tazminatının üçün
cü ve mütaakıp uçuculuk yıl
larına artışı ilk iki yılı takib
eden takvim yılı iptidasından 
başlar. Bu yılların hesabında 
altı ay ve daha fazlası tam yıla 
iblâğ edilir, noksanı nazara 
alınmaz. 

f) Uçuş ekibine dâhil olma
yıp da muvakkat vazife ile 
uçuş esnasında tayyare içinde 
vazife alanlara, her uçuş saati 
başına; albay maaşının yüzde 
yarımı verilir. Ancak, bu su
retle bir ay zarfında verilecek 
para albay maaşının yüzde be
şini geçemez. 

Bu kanun hükümlerine göre 
her hangi şekilde tazminat 
alanlar (paraşütçüler hariç) 
bu fıkra hükmünden faydala
namazlar. 

Millî Sa. Ko. B. Ko. 
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g) Paraşüt birliklerinde ve
ya kurslarında bulunan ve uçan 
hava vasıtasından bilfiil para
şütle atlayış yapan subay ve 
astsubaylara beher atlayış ba
şına albay maaşının yüzde 4 ü, 
erbaş ve erlere albay maaşının 
yüzde 3 ü atlayış tazminatı ola
rak ödenir. Ancak bir yılda 30 
atlayıştan fazlası nazara alın
maz. Bu tazminat atlayışın ya
pıldığı ayın sonunda ödenir. 

MADDE 3. — Hava Harb 
Okulu, hava okulları, diğer 
uçuş okul ve kursları öğrenci
lerini aynı hava vasıtasında fi
ilen uçurmak suretiyle yetişti
ren uçuş öğretmenleri ile kıta
larda çift kumandalı hava va
sıtalarında atış, alet ve intibak 
ve standardizasyon uçuş öğ
retmenliği yapanların, almakta 
oldukları uçuş tazminatından 
ayrı olarak, öğretmenlik uçuş 
saati başına albay maaşının bin
de ikisi yetiştirme ikramiyesi 
olarak verilir. Bu ikramiye öğ
retmenlik uçuşlarının yapıldığı 
ay sonunda ödenir. 

MADDE 4. — Pilot ve uçuş 
ekibi personelinin uçuş tazmi
natı alabilmeleri için takvim 
yılı ile başlıyan 12 ayda altmış 
saat uçuş yapmaları şarttır. 
Ancak, bu şartı yerine getirmi-
yenlerin uçuş tazminatlarının 
yüzde ellisi mütaakıp takvim 
yılı başından itibaren kesilir 
ve bı^ kesiliş uçucunun geçen 
yıldan noksan kalan uçuşunu 
tamamlayıncaya kadar devam 
eder. Normal tazminat, noksan 
kalan uçuş saatinin tamamlan-
lanmasmı takibeden aybaşın
dan itibaren ödenmeye başla
nır. 

Silâhlı Kuvvetlerde; pilotla-
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Millî Sa. Ko. B. Ko. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul ddüen metnin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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rın uçuş hizmetlerini yapacak
ları tayyare tipi, görev ve ih
tiyaca göre Silâhlı Kuvvetler 
komutanlıklarınca tâyin edilir. 
YirmiiM (Kara ve Deniz için 
onyedi) uçuş yılını tamamla
mış bulunan pilotların teşkilât, 
kadro ve materyal durumuna 
göre, hazırlanacak talimatname 
esasları içinde Uçuculuk Sta
tüsü baki kalmak şartı ile uçuş 
mecburiyeti aranmıyabilir. 

Uçuşla ilgili olmıyan, yurt 
dışı daimî görevlere tâyin edi
len uçucular bu görevleri müd-
detince yıllık uçuş saati mü
kellefiyetinden muaf tutulur
lar. Bu müddetler uçuş hizmet 
süresinden sayılır. Ancak, bu 
gibi personelin yurttan ayrıl
ma tarihini takibeden aybaşın
dan itibaren uçuş tazminatları 
kesilir. 

MADDE 5. — Pilot ve uçuş 
ekibi personelinin aylık tazmi
natlarını alabilmeleri için vazi
fe ve hizmetlerle ilgili istekleri 
lâyıkı ile yerine getirmedikleri 
yolunda bir yıl içinde emrinde 
çalıştığı en yakın iki üst de
rece âmirlerinin imzasını havi 
yazılı iki ihtar veya aylık bir 
fena faaliyet raporu almamış 
olmaları şarttır. Bu şartı ye
rine getirmiyenlerin tazminat
larının yüzde ellisi tebliğ tari
hini takibeden aybaşından iti
baren kesilir. Bu kesiliş duru
munu düzelttiğine dair en ya
kın iki üst derece âmirlerinden 
müspet kanaat raporu alınca
ya kadar devam eder. Normal 
tazminat, müspet kanaat rapo
runu aldığı tarihi takibeden ay
başından itibaren ödenmeye 
başlanır. 

Millî Sa. Ko. B. Ko. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 6. — Uçuş yıpran
ma hizmetinin hesabı: 

Disiplinsizlikten gayrı se
beplerle uçuştan gayrı hizmet
lere nakledilen uçuş personeli
ne yıpranma tazminatı ödenir 
ve bu tazminatın hesabında 
aşağıdaki esaslar göz önünde 
tutulur. 

Uçuş hizmet sürelerinin he
sabında başlangıç tarihi; okul 
veya kurslarda, ilk uçuşa baş
lanılan tarihtir. Uçuştan ayrıl
ma tarihi ise, durumlarına gö
re : 

a) Uçuş Kıymetlendirme ku
rulu kararlarının tasdik tarihi, 

b) Hava Sıhhi Heyet rapo
runun tasdik tarihi, 

c) Arzulan ile ayrılanların 
dilekçe tarihidir. 

Başlangıç ve uçuştan ayrıl
ma tarihi arasındaki süre, uçuş 
hizmet süresidir. Altı ay ve da
ha yukarı müddetler tam yıla 
iblâğ edilir, noksanı nazara 
alınmaz. 

Sekiz yıllık uçuş hizmetini 
tamamlıyan ve disiplinsizlik
ten gayrı bir sebeple uçuştan 
ayrılan pilotlara albay maaşı
nın yüzde onikisi aylık yıpran
ma tazminatı olarak verilir. Ve 
her fazla uçuş yılı için albay 
maaşının yüzde ikisi ilâve olu
nur. 

Onbeş yıllık uçuş hizmetini 
tamamlıyan uçuş ekibine (Ha
rita uçuş ekibi için bu süre on-
iki yıldır.) Albay maaşının yüz
de onüçü (oniki yıllık harita 
uçuş ekibi için yüzde onu) ay
lık yıpranma tazminatı olarak 
ödenir. Ve her fazla uçuş yılı 
için albay maaşının yüzde biri 
ilâve olunur. 

Millî Sa. Ko. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

B. Ko. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 7. — Kaza ve sıhhi 
sebeplerle ayrılanlara ödene
cek yıpranma tazminatı : 

a) Uçuş hizmetine ait vazi
feler esnasındaki kaza veya di
ğer sıhhi sebepler neticesinde 
hava değişimi veya muvakkaten 
uçuştan gayrı hizmetlere nak
ledilen pilotlara ve uçuş ekibi 
personelinden kaza ve diğer 
sebepler neticesi hava değişimi 
alanlara iki yıl müddetle bu 
kanundaki aylık uçuş hizmet 
tazminatı ödenir. Bu süreler 
uçuş hizmetinden sayılır. îki 
seneden fazlası için dördüncü 
maddenin birinci paragrafı uy
gulanır. Bunlar tekrar vazife
ye başladıklarında diğer şart
lan haiz iseler, tazminatları er
tesi ay başından itibaren öden
meye devam olunur. 

b) Beş uçuş yılı içinde uçuş 
hizmetine ait vazifeler esnasın
daki kazalarda veya diğer sıh
hi sebeplerle, hava sıhhi heyet 
raporuna müsteniden daimî ola
rak yer hizmetine nakledilen 
pilotlara albay maaşının yüzde 
onikisi ve uçuş ekibi persone
line albay maaşının yüzde se
kizi aylık yıpranma tazminatı 
olarak ödenir. Beş uçuş yılını 
mütaakıp yıllarda pilotlara her 
uçuş hizmet yılı için albay ma
aşının yüzde ikisi, uçuş ekibi 
için yüzde biri ilâve edilir. 

MADDE 8. — Sakatlık ve 
şehitlik tazminatı : 

Pilot ve uçuş ekibi persone
li ile hangi meslek ve sınıftan 
olursa olsun vazifeli olarak 
uçuş hizmet faaliyetlerinden 
veya paraşüt atlayışlarından 
mütevellit sakat kalanlara ve 
bu sebepten görevlerinden ay
rılma mecburiyetindekilere al-
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Millî Sa. Ko. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 7 nei 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

B. Ko. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabili edilen metnin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE ö, — Millet î&ecli-
nincö kabili edilen metnin B nci 
maddesi pynon kabnl edilmiş
tir. 
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bay maaşının beş katı, hizmet
ten daimî olarak ayrılanlara 
yedi katı ve şehit olanların 
maaşa müstahak dul ve yetim
lerine, yoksa kanuni mirasçıla
rına oniki katı bir defaya mah
sus olmak üzere tazminat ola
rak verilir. 

MADDE 9. — Sefer ve fev
kalâde hallerde uçucu ihtiyaç
larını karşılamak üzere celp ve 
temin edilen subay ve astsu
baylar uçuşla ilgili kurs ve 
okullarda eğitime tabi tutulur. 
Bu esnada ilgili cetveldeki bi
rinci uçuş yılma ait uçuş taz
minatını alırlar. Kurslardan ve 
okullardan mezuniyeti mütaa-
kıp Silâhlı Kuvvetler içinde 
veya dışında geçmiş uçuculuk 
hizmet yılları da nazarı itiba
ra alınarak uçuş tazminatı 
ödenir. 

MADDE 10. — Bu kanunla 
verilen tazminatlara; 7244 sa
yılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü 
maddeleri ile 24 . 2 .1961 tarih 
ve 263 sayılı Kanunun aynı 
maddelere mütedair hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE U. — Bu kanuna 
ek cetvele göre ödenen aylık 
tazminatlar aylıklarla birlikte 
ödenir. 

MADDE 12. — 9 Haziran 
1952 tarih ve 5950 sayılı Uçuş 
Tazminat Kanunu ile bu kanu
nun bâzı maddelerini değişti
ren ve iki muvakkat madde 
eklenmesine dair 7345 sayılı 
Kanun ve 6725 sayılı Jet Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanunu 
(1 nci (e) fıkrası hariç) yürür
lükten kaldırılmıştır. 
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Millî Sa. Ko. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 10 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 11 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 12 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. Ko. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

! 

MADDE 10. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 10 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 11 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 12 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — 
a) Pilotların almakta ol

dukları uçuş tazminatı, pilotla
rın ilk uçuşa başlama tarihleri 
ile bu kanunun yürürlüğe gi
rişine kadar geçen uçuş hizmet 
yılları hesabedilerek pilotun 
uçuş hizmeti cetveldeki yüzde 
nisbetine intibak ettirilmek 
sureti ile ödenir. 

b) Uçuş ekibinin almakta 
oldukları uçuş tazminatı, ilk 
uçuşa başlama tarihi ile bu ka
nunun yürürlüğe girişine ka
dar geçen uçuş hizmet sene
leri hesabedilerek cetveldeki 
yüzde nisbetlerine intibak et
tirilmek suretiyle ödenir. 

c) Bu hesaplamada altı ay 
ve daha fazlası bir yıla iblâğ 
edilir. Noksanı nazara alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 
a) Bu kanunun yürürlüğe 

giriş tarihinde 6725 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi ve 4 ncü 
maddesinin (b) fıkrasına ve 
7345 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi ve bu maddenin (a) 
ve (b) fıkralarına ve muvak
kat 4 ncü maddelerine göre taz
minat alanların bu tazminatla
rı aynen ödenmeye devam olu
nur. 

b) 5950 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci ve 2 nci maddelerine 
göre tazminat alanların bu taz
minatlarının aynen ödenmesine 
devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 
5950 sayılı Kanunun yürür

lüğe girdiği tarih ile 7345 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihler arasında tayyare 
kazaları neticesinde : 

Sakat kalarak diğer hizmet
lere nakledilmiş pilot ve uçuş 
ekibi personelinden 6725 sayılı 
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Millî Sa. Ko. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B. Ko. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Millet Meclisi metni 
— 11 — 

Millî Sa. Ko. B. Ko. 

Kanunun 4 ncü maddesi (c) 
fıkrasmca ve 7345 sayılı Ka
nunla değiştirilen 5950 sayılı 
Kanunun 9 ncu ve 7345 sayılı 
Kanunun muvakkat 5 ve 6 ncı 
maddelerine güre tazminat al
mamış olanlara on bin lira taz
minat verilir. 

Şehidolan pilot ve uçuş eki
bi personelinin dul ve yetim
lerinin, yoksa kanuni mirasçı
larının almış oldukları şehit 
tazminatı yirmi bin liradan az 
ise, bu tazminat yirmi bin lira
ya iblâğ edilerek verilir. 

MADDE 13. — Bu kanun 
yayımını takibeden ay başın
dan itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu 
Millî Savunma ve Maliye Ba
kanları yürütür. 

MADDE 13. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 13 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 14 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

• Millet Meclisince kabul edilen 
ek cetvel aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 13. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 13 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 14 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisince kabul edilen 
ek cetvel aynen kabul edilmiş
tir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel 

Uçuş hizmetleri tazminat Kanununa ek cetvel 

Albay maaşına göre yüzde taz
minat nisbetleri 

Uçuculuk 1 nci sütun 2 nci sütun 
müddeti (yıl) (Pilotlar) (Uçuş ekibi) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

10 
10 
18 
18 
25 
25 
29 
29 
32 
32 
35 
35 
38 
38 
40 
40 
42 
42 
44 
44 
46 
46 
48 

9 
9 
11 
11 
13 
13 
15 
15 
17 
17 
19 
19 
21 
21 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
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