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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Kıbrıs'-
daki son gelişmelerle ilgili gündem dışı deme
cine Dışişleri Bakanı ihsan Saibri Çağlayan-
gü ve, 

Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'm, 
Konya'nın bâzı ilçe ve köylerinde vukua ge
len su baskınlarına ve bu yüzden yolların ka
panmış olduğuna dair demecine de imar ve 
İskân Balkanı Hayrettin Nakiboğlu cevap ver
diler. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 6964 sa
yılı Kanunun 20 nci maddesinin 1 nci fıkrası
nın iptal edildiğine dair tezkeresi ile, 

Avrupa Konseyi tstişari Meclisi 22 nci Dö
nem 1 nci Oturumuna Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden seçilen üyelere ait liste Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm; yaban
cı memleketlere çalışmaya giden ve yabancı 
luemleketlerde bulunan, hekim, teknisyen ve 
bilim adamlarının yurda dönmeleri için alın
ması gerekli tedbirleri temin etmek maksadiy-
le bir Meclis araştırması yapılmasına ve, 

Banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağı
tımında meydana gelen akis aklıkların gideril
mesi ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması 
bakımından bir genel görüşme açılmasına dair 
önergeleri okundu ve gündeme alınarak sıralan 
geldiğinde görüşecekleri bildirildi. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile eski istanbul Milletvekili 
Kaya özdemirîn, 931 sayılı is Kanununun 
5 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu ilgili ko
misyonu ile Millet Meclisi Çalışma Komisyo
nundan seçilen 4 er üyeden kurulu 2 numaralı 
Karma Komisyon raporunun görüşülmesi, Hü-
met yetkilisi Genel Kurulda hazır bulunma
dığından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz vs 
2 .arkadaşının, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 
tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşki
lâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilme
sine, mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ve 30 Haziran 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
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cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesine dair ve, 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ze
rin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik 'öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ile Eskişehir Milletvekili ismet Amgı ve 10 ar
kadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin inti
bakı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
ve Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'-
nun ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eği
tim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim 

Tasanlar 
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı (1/273) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına). 

2. — Toprak ve İskân İşleri G*enel Müdür
lüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 5613 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/274) (Köy-
İşîeri ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
3. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri-

B AŞK AN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

okulları öğretmenlerinin intibakı hakkında
ki kanuna ek kanun teklifleri ile, 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Vete
riner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında ka
nun tasarısı önoeüik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul olundu. 

30 . 3 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
(toplanılmak üzere Birleşime saat 18,28 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
İsmail Arar Kemal Ataman 

Kâtip 
Ordu 

MemduA Ekşi 

i-in, Cumhuriyet Senatosu idari teşkilât ka
nunu teklifi (2/309) (Plân komisyonuna) 

Rapor 
4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesa-
bma ait genel uygunluk bildirimimin sunul
duğuna dair Sayıştay Başknlığı tezkeresi ile 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tarasısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/99, 1/51) (S. Sayısı : 89) 

• • •* 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz, 

II - GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliiker (ISiirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 
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IV - BAŞKANLIK DÎVANININ 

7. — 28 Mart 1970 Cumartesi gecesi Kütah
ya'nın ilçe ve köylerinde meydana gelen zelzele 
felâketi dolayısiyle verilen önergeler. 

BAŞKAN — Kütahya ve civarında vukubu-
lan elîm zelzele felâketiyle ilgili takrirler var
dır, okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 

1. — Milletimizi büyük bir üzüntüye sevk 
elden Kütahya depremi neticesinde hayatlarını 
kaybeden ve Tanrının rahmetine kavuşan vatan
daşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunulmasını; 

2. — Bu vesileyle milletvekili arkadaşları
mızın aylıklarından yüzer lira kesilerek felâ
ketzedelere yardımda bulunulmasını arz ve tek
lif eder, Yüce Milletime geçmiş olsun derim. 

Amasya Milletvekili 
Yavuz Acar 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1. — 28 Mart 1970 Cumartesi günü vukubu
lan deprem felâketi neticesi hayatlarını kaybe
den vatandaşlarımızın ruhlarınia ithaf en iki da
kikalık ihtiram duruşunda bulunulmıasını; 

2. — Geride kalan depremzede vatandaşları
mıza Meclisimizin başsağlığı dileklerinin iletil-
meisiini; 

3. — Depremden yetim kalan çocukların öğ
renimlerini ikmal gayesine matuf, Meclisimiz 
üyelerinin sembolik bir para yardımında bulun
maları için Parti Grup Başkanlıklarına temenni 
izharında bulunulmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekiili 
özer ölçmen 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gediz ilçesi ve çevresinde meydana gelen 

deprem nedeni ile hayatlarını kaybetmiş bulu
nan vatandaşlarımızın aziz rulhferı için bir da
kikalık saygı duruşunda bulunulmaismı arz ve 
teklif ©derim. Saygılarımla. 

Elâzığ Milletvekili 
Hayrettin Hanağası 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gediz ilçemiz ve çevresinde vukubulan zel

zele felâketinde hayatlarını kaybeden aziz va-

GiıSNEL KURULA SUNUŞLARI 

I taydaşlarımızın ruhunu taziz için beş dakika 
saygı duruşumda bulunulmasını saygı ile arz 
ederiz. 
Ankara Milletvekili Denizli Milletvekili 
Yusuf Ziya Yazıcı ilhan Açıkalın 

Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 
Kemal Ataman ibrahim Cüceoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gediz ve dolaylarında vukua gelen feci dep
remde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın 
aziz ruhları için Mecliste bir dakikalık saygı 
duruşu yapılmasını arz ve teklif öderim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Saym B. M. M. Başkanlığına 

28 . 3 . 1970 günü akşamı Kütalhya ilimi
zin Gediz ilçesi ve civarında vukubulan dep
rem. dolayısiyle cereyan eden elîm olaylarda 
can veren vatandaşlarımızdan ve büyük maddi 
hasarlardan duyduğumuz sonsuz acı ve teessür-
lerlmiizin Meclisimizce aziz milletimize duyurul-

J masını Muhterem Başkanbk Divanından rica 
dder, depremde hayatını kaybeden vatandaşla
rımızın .aziz ruhlarına ithaf en 2 dakikalık say
gı durusu yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
istanbul Milletvekili istanbul MilletvsMıi 

Mustafa Fevzi Güngör Hasan Güngör 

Sayın Başkanlığa 

Kütalhya bölgesinde vukua gelen zelzelede 
canlarım kaybeden vatandaşların ruhlarını ta
ziz için iki dakikalık ihtiram duruşu yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
M. Kemal Yılmaz Kâzım Coşkun 

Ankara Ankara 
Turgut Toker Şerafettin Yıldırım 

Ankara 
Aydın Yalçın 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yurdumuzun Ege Bölgesinde, özellikle Kü
tahya ve Gediz ̂ de meydana gelen yer sarsıntısı 
yüzünden bine yakın aile ocağı sönmüştür. Hâ
diseden büyük üzüntü duymuş bulunımaktaJyız. 

I Meclis olarak da ölenlerin mânevi huzurunda 

36 — 
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saygı duruşu yapılmasını, Meclisin hissiyatının 
ilgili vilâyette duyurulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Ankarr. Sinop 

Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Başkanlığa 
Deprem âfetinde ölen vatandaşlarımızın 

mânevi huzurlarında Yüce Meclisin saygı sun
masında bulunmasını 'öneririm. 

İçel 
Çetin Yılmaz 

BAŞKAN —. Takrirlerde yer almış bulunan, 
«Başsağlığı dilenmesi» hususu, Başkanlık Di
vanınca yerine getirilecektir. 

Yine muhtelif takrirlerde yar almış bulunan, 
«Meclislerce yardım yapılması» hususu, Baş
kanlıkça, grup yetkilileriyle temas edilmek su
retiyle yerine getirilecektir. 

28 Marlt 1070 gecesi vukua gelen elîm zelzele 
sonucu vefat etmiş bulunanların aziz ruhları 
huzurunda Yüksek Genel Kurulu bir dakikalık 
ihtiram sükûtuna davet ediyorum efendim. 

(Saygı duruşunda bulunuldu). 

BAŞKAN — Teşekkkür ederim. 

2. — 28 Mart 1970 Cumartesi gecesi Kütah
ya'nın ilçe ve köylerinde meydana gelen zelzele 
felâketi dolayısiyle İçişleri Bakam Haldun Men-
teşeoğlu ile C. H. P. Grupu Başkanvekili Adana 
Milletvekili Kemal Satır Konya Milletvekili Vefa 
Tanır ve Kütahya Milletvekili Ahmet Fuat Azmi-
oğlu'nun gündem dışı demeçleri 

BAŞKAN — Kütahya civarında vukua gelen 
son zelzele hakkında gündem dışı bilgi vermek 
üzere Sayın İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu, buyurun efendim. 

C. H. P. G. P. ve A. P. ye mensup üç sayın 
üye de aynı konu üzerinde gündem dışı söz 
istemişlerdir, kendilerine söz verilecektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

28 . 3 . 1970 Cumartesi gecesi takriben 
saat 23,05 te, merkezi Kütahya ilimize bağlı 
Gediz ilçesinde olduğu anlaşılan büyük yer 
sarsıntısı, Orta Anadolu'daki bütün illerimizde 
hissedilmiş ve 4 ilimizde; Kütahya, Uşak, Ma-

— 37 
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nisa ve Bursa illerimizde can ve mal kaybına se
bebiyet vermiştir. 

Bu elîm âfet kargısında canlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet diliyorum; 
hayatta kalan yakınlarına başsağlığı dilekleri
mizi yüksek huzurunuzda takdim ediyorum. 

Bugün saat 8,45 te yapılan öntesbitlere göre 
durum şöyledir: 

657 ölü, 531 ağır yaralı, 13 hafif yaralı; üç 
bin yıkık ve ağır şekilde hasara uğramış bina, 
2 107 çeşitli hasarlı bina vardır. 

Bunlar öntahminlerdir, takdir buyuracağınız 
veçhile kesin tesbitler henüz bitmemiştir. 

Bu elem dolu âfet olayı duyulur duyulmaz, 
Hükümet olarak derhal harekete geçtik ve Dev
letimizin, Hükümetimizin gücünü seferber ettik: 
Sayın İmar ve İskân Bakanı, Sayın Sağlık Ba
kanı, Sayın Maliye Bakanı arkadaşlarımız, böl
gede bulunan Sayın Sanayi Bakanı arkadaşımız
la birlikte o gece saat 3,00 te hâdiseye vazıyed 
etmek üzere Ankara'dan hareket ettiler ve ha
len âfet bölgesinde ve vazife başında bulunmak
tadırlar. Pazar günü de Sayın Başbakanımız, 
Millî Savunma Bakanımız ve Hava Kuvvetleri 
Kumandanımızla beraber âfet bölgesine gittiler; 
yapılmakta olan hizmetleri gözden geçirdiler ve 
görevlilere lâzımgelen direktifleri verdiler. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hâdisenin 
ifade ettiği tablo elîm bir âfet olayıdır. Âfet 
olayları karşısında Hükümetimizin hizmet poli
tikasında değişmiyen prensiplerinden birisi, hiç 
kimseyi aç ve açıkta bırakmamaktır, ilk andan 
itibaren bu prensibimizi hâkim kılmaya ve yü
rütmeye devam ettik. 

Diğer taraftan, yine A. P. iktidarının değiş
miyen hizmet ilkesi, âfet bölgelerinde emniyet 
tedbirlerini, sağlık tedbirlerini, muvakkat iskân 
tedbirlerini ve iaşe tedbirlerini alarak dörtlü 
tedbirler manzumesini yürütmektir ki, bu hâdi
sede de böyle olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu ana 
kadar bu konuda yapılan yardımları ve hizmet
leri şöylece özetlemek mümkündür: Evvelâ şu
nu ifade edeyim ki, olayın ilk anından itibaren 
gayrete geçen Devletin sivil kuvvetlerinin ya
nında kahraman Silâhlı Kuvvetlerimiz her za
manki itiyadı ve şiarı icabı seferber olmuştur. 
Huzurunuzda, kahraman Silâhlı Kuvvetlerimi
zin bu işbirliği zihniyetini, fedakâr gayretlerini 
takdirle karşılıyor ve şükranla yâdediyorum. 
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Elinde beşerî, fennî güc, araç ve gereçleri 
olan bütün bakanlıkların imkânları Gediz böl
gesine sevk edilmiş ve bir hizmet plânının çer
çevesi içinde, faaliyet haline geçmiş bulunmak
tadırlar. Bu cümleden olarak, her türlü imkâna 
sahip 9 sağlık ekibi ve ayrıca Kızılayımızm aç
tığı bir seyyar hastane de faaliyet halindedir. 

Vatandaşın dışarda kalan malının muhafaza
sı için emniyet kordonu geceli gündüzlü faaliyet 
halindedir. 

Vatandaşlarımızın ilk iskân ihtiyaçları üze
rinde de dikkat ve itina ile durulmuş; bugüne 
kadar bölgeye 8 140 çadır, ayrıca çadır ihtiya
cını karşılıyacak vasıfta olan naylon bez de gön
derilmiştir. Bu gönderilen naylon bezler üçbin 
çadıra tekabül etmektedir. 

Kızılayımızla beraber civardaki il teşki
lâtımız, valilerimiz ve diğer resmî kuruluş
lar lüzumlu iaşe maddelerini zamanında bu 
bölgeye yetiştirmişlerdir ve takviyeye devam 
etmektedirler. 

Gediz ve havalisinde elektrik tesisini kay
beden yerlerin, bu tesislerini yeniden ikame 
etmek için, iller Bankamızın teknik ekip
manı harekete geçmiş ve Kızılayımız 10 je-
naratörünü bu bölgeye tahsis etmiş bulunmak
tadır. 

Hasarın tesbiti için, imar ve İskân Ba
kanlığımız 80 teknik personeli ile dün sabah
tan itibaren bölgede faaliyettedir. Şüphesiz, 
âfet olaylarında ilk yapılacak işin enkaz kal
dırmak, can kurtarmak, yaralananları tedavi 
etmek, muvakkat iskân ve iaşeyi sağlamaktır. 
işte, bunları kapsıyan, bizim «dörtlü 
tedbirler manzumesi» dediğimiz hizmet çeşi
di sürekli olarak sağlanmakta ve yürütülmek
tedir. 

iSaym Başkan, değerli arkadaşlarım; bu 
ana kadar almış olduğumuz bilgiler, elem ve
rici büyük bir âfet hâdisesi karşısında olduğu
muzu göstermektedir. Hâdiseye Soğukkanlı
lıkla, akıl ve plân çerçevesi içinde müdahale 
ettik ve Devletimizin askerî ve mülki gücün
den, böyle bir ölçünün içinde, dinamik bir faali
yet sağladık. Halkımızın emrinde ve hizmetin
de geceli, gündüzlü çalışmaktadırlar. • 

Birçok beldemiz yıkılmıştır, birçok köyle
rimiz yıkılmıştır, ama Hükümetimizin âfet
lere taallûk eden hizmet politikasında de-
ğişmiyen bir prensibi de âfet bölgelerini, imar 
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bölgejgri haline getirmektir. Bu itibarla bu
gün Gediz yıkılmıştır, ama yeni ve mamur bir 
Gediz kurulacaktır. Tıpkı, yeni bir Varto 
kurduğumuz gibi; tıpkı, yeni bir Huzurkent 
kurduğumuz gibi. Bugün Çavdarhisar köyü 
yıkılmıştır, ama yeniden mamur bir ölçü için
de Çavdarhisar köyü kurulacaktır. Tıpkı, 
Mersinli köyünü kurduğumuz gibi, tıpkı, Tepe 
köyünü kurduğumuz gibi. 

Yıkılan köyler ve beldeler mamur, ağlı-
yan gönüller mutlu olacaktır. Çünkü, mazide 
böyle yaptık, bu hâdisede de böyle yapaca
ğız. Bizim iktidarımız, taahhütlerine vefalı 
olmayı göstermiştir ve hâdiselerle... (C. H. P. 
sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler.) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bunu 
parti meselesi yapmayın bari. Bu hâdise de 
istismar edilmez ya... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Her hâdisede taahhü
dünü yerine getirdiğini, bir siyasi ahlâk ve 
faziletin sahibi olduğunu ispat etmiştir, bunda 
da edecektir. Hükümetini, Devletini yanında 
görmenin emniyet ve huzurunu duymak isti-
yen afetzede vatandaşlarım için söylüyorum 
ve ilâve ediyorum, diyorum ki, yaptıklarımız, 
yapacaklarımızın teminatıdır. Türk Devleti 
ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bunu ye
rine getirecek, yaraları saracak, âfet bölgele
rini, imar bölgeleri haline getirecektir. Afetze
de halkımız müsterih ve emin olabilirler. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Deprem felâketi ile ilgili ola
rak Sayın Reşit Ülker, gündem dışı buyurun. 

KEMAL SATIR (Adana) — Grup adına 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konusunda grup 
olmadığını takdir edersiniz Sayın Satır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yerimi Sa
yın Satır'a veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H.. P. GRUPU BAŞKANVEKİLİ KE
MAL SATIR (Adana) — Sayın Başkan,, de
ğerli milletvekilleri; 

Türk Milleti olarak elem dolu günler yaşı
yoruz. Bir ilimiz ve ilçeleri tabiî bir âfet do-
layısiyle yerle bir olmuş, henüz kesin raka-
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mini bilmediğimiz yüzlerce vatandaşımız vefat 
etmiş ve onbinlerce insan evsiz barksız kal
mıştır. Türkiye bu tabiî âfetlerin kuşağı için
de bulunmaktadır. Bu âfet kuşağı içinde olan 
(bir kısım illerimiz sık sık bu gibi tabiî âfet
lerle karşı karşıya gelmekte ve milletimizi 
eleme gark eylemektedir. Daima tekerrür eden 
bu âfetler münasebetiyle biz, C. H. P. ola
rak milletimizin çektiği bu ıstıraba katılır ve 
Türk Devleti olarak, biran evvel âfete uğra
yan vatandaşların hiç olmazsa maddi yarala
rını telâfi etmek için milletçe el ele vermenin 
zaruretine inanırız. 

Böyle felâketler karşısında şüphe yok ki, 
bir siyasi parti olarak «biz şunu düşünürüz, 
bunu düşünürüz» demenin mânası yoktur. 
Âfet, doğrudan doğruya milletin bir kısım va
tandaşlarına gelmiştir ve bir kısmına gelen 
bu felâket, bütünü ile siyasi teşekkülleri de içine 
alan bir ıstırap vesilesi, bir ıstırap kaynağı 
'olmuştur, İmkânlarımız dar, dar imkânlar 
içinde bu vatandaşlara yardım etmek hepi
miz için tabiî bir vazifedir. Elde Âfetler Ka
nunu var. 

Bundan evvelki Varto zelzelesi sırasında 
biz C. H. P. olarak, o zaman Meclisi fevkalâ
de toplantıya çağırmayı düşündük ve gerekli 
imzayı da bundan evvelki Meclis üyelerinden 
toplamış bulunuyorduk. Maksadımız, âfete 
mâruz kalan bölgelerin dertlerine, kanunları
mızın yetersizliği dolayısiyle bir çare ara
mak, Hükümet istiyorsa kanun çıkarmak su
retiyle bu yardımı kolaylaştırmak amacını 
(güdüyordu. Bu maksatla ben, o zaman Hükü
met Başkanına, partimiz adına müracaat et
tim, dedim ki; bir âfet var, hep beraber bu
nun ıstırabını çekiyoruz, elde de eskiden 
kalma, bizim kanımıza göre, yetersizliği yer 
yer meydana çıkmış olan bir kanun var. Eğer, 
Hükümet bu hususta kanuni yetki istiyorsa, 
biz parti olarak Meclisin toplanmasına ve va
tandaşların ıstırabını hafifletecek bir kanu
nun Meclisten çıkmasına, elimizden gelen bü
tün gayreti sarfetmeye hazırız. 

iSayın Başbakan o zaman teşekkür etti ve 
elimizdeki Âfetler Kanununun bu ıstırabı 
tahfif etmeye yetecek, bu dertlerin çaresini 
bulacak kifayette olduğunu, şayet gerekirse 
kendisine teklif ettiğimiz yardımı, tekrar ken
disi bizden talebedeceğini ifade etti. 

Muhterem milletvekilleri; geçen zaman için
de bu âfetlerin tekerrür ettiği ve tatbikatta 
elimizdeki kanunun kâfi gelmediği anlaşılı
yor. Bu yardımı sağlıyacak, bu yardımın ko
laylıkla ve süratle yerine ulaşabilmesini temin 
euecek her türlü teşebbüsü, 0. H. P. Grupu 
olarak memnuniyette karşılıyacağımızı ve 
böyle bir tedbire eğer ihtiyaç varsa, biran ev
vel getirmelerini Hükümetten bilhassa rica et
mekteyiz. Bu büyük âfet bir siyasi partinin 
iktidara ne hücumuna bir vesiledir, ne de ik
tidar partisinin böyle bir felâketli günde, 
bu çeşit hallerde kendisinin becerikli olduğunu 
ifade etmek suretiyle, partisi adına propagan
da yapmaya müsaidolan bir durumdur. 

Yüksek Heyetinizi saygılarla selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tanır, gündem dışı siz 
mi söz istiyorsunuz. 

VEFA TANIR (Konya) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Vefa Tanır. 
G . P. GRUPU ADINA BAŞKANVE-

KİLÎ VEFA TANIR (Konya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Kütahya ilimizin Gediz ve Emet ilçele
rinde can kaybına ve büyük hasara yol açan 
deprem felâketinden duyduğumuz derin elemi 
G. P. Grupu adına ifade etmek isterim. 

Millet olmak, sevinçte, kederde bir olmak 
ve beraber olmak demektir. Büyük ve asıl mil
letler, her felâketi birlik ve bütünlük duygu
su ile göğüslemeyi bilen milletlerdir. Bu kür
süden grupum adına ifade etmek isterim ki, 
kalblerimiz şu anda felâkete uğramış aziz va
tandaşlarımız ile, kurban veren ailelerle bera
berdir. Hayatlarını kaybedenlere Canabı Hak'
tan rahmet, geride bıraktıkları yakınlarına 
başsağlığı diler, telâfi edilmez acılarını bütün 
kalblerimiz ile paylaşırız. 

Maddi hasar ve zararların en kısa zamanda 
tamir ve telâfisine milletimizin gücü yetecektir. 
«Milletimizin gücü» sözünü bilerek kullandım. 
Çünkü, bu gibi felâketler karşısında parti mü
cadelesine ve parti propagandasına yer olma
dığı inancındayız. 

Âcil ihtiyaçları hemen karşılamak, irtibat 
kurulamıyan hiçbir köy bırakmadan her tarafa 
Devletin ve milletin yardım elini ulaştırmak ilk 
vazifemiz olmalıdır. Bundan sonra, yıkılan köy-

— 39 — 
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lerin ve kasabaların yerinde yeni mamurelerin 
yükselmesi için hepimiz hissemize düşeni yapa
cağız. 

Âfet ihtimalleri karşısında milletçe daha ha
zırlıklı olmamız gerektiği kanısındayız. Bugün 
bu hâdise ile karşı karşıyayız. Âfetler Kanu
nundaki değişikliğe biz de inanıyoruz. 

Deprem bölgesinde G. P. adına inceleme 
yapmakta olan heyetimizin getireceği bilgilerin 
ışığı altında bu konuda denetleme vazifemizi 
görmeye devam edeceğiz. 

Aziz milletimizin, benzeri felâketlere uğra
maması dileği ile Yüce Meclise saygılar suna
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündem dışı, depremle ilgili 
olarak Sayın Ahmet Fuat Azmioğlu, buyurunuz 
efendim. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

28 Mart Cumartesi akşamı saat 23,00 radde
lerinde, doğup büyüdüğüm, 8 sene avukatlık, 
6 sene belediye başkanlığı yaptığım, acısı ile 
sevinci ile kucak kucağa yaşadığım Gediz'de 
vuku bulan zelzele felâketi dolayısiyle, sabır
larınızı tüketmeksizin ve Yüce Meclisin fazla 
vaktini israf etmeden bendeniz de çok kısa mâ
ruzâtta ibulunmak üzere huzurunuzdayım. 

Hâdisenin vukuu sırasında Kütahya'da bu
lunuyorduk. Ansızın vuku , bulan zelzele sıra
sında Gediz'de tekmil yapıların göçmesi, elek
trik tesislerinin, şebekenin tamamen inkıta bul
ması, telefon şebekesinin arızası yüzünden ha
riçle irtibat kurulamamış ve maalesef saat 
01,30 dan sonra Kütahya'ya vaziyet intikal et
miş (bulunuyordu. Daha önceleri tahribatın 
vüsat ve mahiyeti bilinmiyordu. Gecenin o sa
atinden sonra Gediz'e gitmek üzere yola düştük, 
fakat maatteessüf yollarda mütemadiyen kan zi
yan eden, ölmek üzere olan veya âcil müdahale 
bekliyen yaralı arabalarına rashyorduk. Arada 
bunlara yardım gerekiyordu. 

Sabaha karşı Gediz'e vardığımızda gördü
ğümüz tablo çok üzücü idi. Gerek vazifemiz sı
rasında, gerek daha önceleri Gediz ilçesine ko
nan her şey mahvolmuş, insanlar, iniltiler, yakı
nını, ailesini veya ailesinin tamamını kaybetmiş 
insanlar, derin bir üzüntü içinde âdeta Hamid'in 
Makber'ini andıran çok hazin bir tablo ile kar
şılaştık. 

Aralarında yıllarca beraber yaşadığım, ken
dilerine karınca kaderince nâçiz hizmetim olan, 
sevinci ile kederiyle her şeyi ile birlikte yaşadı
ğım pek yakın dostlarımı, çok yakın pek çok 
akrabam?, kaybettim. Bilhassa, gördüğümüz man
zarayı şöyle ifadet etmek istiyorum: Depremden 
önceki Gediz yerine biçjbir şey görünmüyordu, 
tamamen harabe, istisnai bir kaç sağlam kal
mış bina ve onların da bacaları, kısımen de du
varları çökmüş, yarılmış, çatlamış... 

Beton inşaat enkazı altında kalanların inil
tileri zamanla azalıyor, herkes şaşırmış, yorul
muş, uykusuz, aç, bitaib. Gece depremle başlı-
yan büyük çaptaki yangın buna inzimam edin
ce, kurtulması muhtemel bulunan pekçok enkaz 
altındaki hemşehrimin yangın yüzünden kay
bolduğunu beyan etmek işitiyorum. Çok istisnai 
surette, dün öğleye doğru bâzı enkaz ve yıkıntı
ların altından canlıların çıkartıldığını gözlerim
le gördüm. 

Beton yıkıntılar altından, takdir buyuraca
ğınız veçhile, insanın çıkartılması çok güç. Tek
nik birtaikım araçlar ister, insanların morali 
bozulmuş, âdeta mânevi bir panik içinde, kimse
nin eli tutmuyor. Mâruzâtımın başlangıcında 
ifade ettiğim gibi, civara geç intikali sebebiyle 
dış müdahale henüz erken ulaşamamış bulunu
yordu. Fakat Yüksek huzurunuzda, necip mil
letlimiz her türlü siyasi düşüncenin üstünde bü
tün maddi gücü ile parti farkı olmaksızın, mu
vafık ve muhalif bütün millî müesseseler derhal 
seferber olmak suretiyle coğrafik birtakım za
man imkânsızlıklarına rağmen, sabaha karşı 
müdahaleler başlamış, bil'hassa burada millî 
savunma gücümüzün Türk milletinin gözbebeği 
olan ordumuzun, ezcümle Hava Kuvvetlerinin 
müessiriyetini açıklıkla, belirtmek isterim. 

Başta muhterem Devlet Reisimiz Cevdet Su-
nay olmak üzere, Sayın Başbakan Süleyman De-
mirel ve halen felâket mahallinde bulunan ilgi
li balkanlarla birlikte Cumhuriyet Hükümeti 
tekmil ünitelerini seferber etmek suretiyle, di
ğer millî kuruluşlarla beraber hâdiseye canla, 
başla müdahale ederek acımızı paylaşmaktadır
lar. Bunların yanında Kızılayımızın muhterem 
Genel Başkanı Zeki Pamir beyefendi bizzat Ge
diz'e kadar teşrif ederek hâdisenin vahametine 
tamamiyle uygun surette Kızılaym bütün im
kânlarını seferber etmişlerdir. 
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Sabaha karşı karşılaşılan en büyük müşki-
lât, yangının yanında başhyan yağmur olmuş
tur. Yıkıntılar sokakları ve aralıkları kapattı
ğı için civardan gelen pekçok söndürücü vası
talar, itfaiye araçları sokaklara girememişler 
ve beklenen müessiriyelti gösterememişlerdir. 
Fakat dün öğleden sonra yangının, etrafı yıkıl
mak suretiyle ancak buna bir çare bulunacağı 
kanaatiyle, muhtelif araçlarla, ezcümle vinç, 
dozer, greyder gülbi birtakım vasıtalarla, bu yo
la gidilmiş bulunmaktaidır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bağımsız 
Türk basınının ve her zaman mutabık olmadı
ğım TRT Kurumunun çalışmalarından da bir 
kaç söz etmek isterim. 

Dün sabah inisanm gönlünün, ağzının kilit-
lenidiği bu elîm tablo karşısında başlıyan yağ
mur yeni bir elem kaynağı olmaya başlamış, as
lında yorgun, uykusuz ve aç olan insanlar bir de 
yağmur altında sırsiklam ıslanarak çok feci bir 
hale gelmişlerdir. Bu şartlar altında radyoların 
ifade ettiği gıilbi aynlen vıcik vıcık çamur altında 
çalışan ekiplerin yanında TRT Kurumunun ve 
basın mensuplarımızın Türk vatandaşının, 
bahtsız Gediz linin acısını paylaşarak, meseleyi 
olduğu gibi Türk ve Dünya kamu oyuna akset
tirmek için katlandıkları sıkıntıları, üzüntüleri 
memnuniyetle huzurunuzda beyan etmek isti
yorum. 

Aziz arkadaşlarım, bütün müesseseleriyle 
tekmil millî unsurlariyle Türk Devletinin bu 
yarayı da saracağına inancımız mutlaktır. 

Bu vesile ile başta muhterem Devlet Başka
nımız, çok kıymetli Başbakanım ve Hükümet 
üyeleri olmak suretiyle millî siyasi teşekkül
lerimize, karagün dostu Kızılayımıza, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin tekmil personeline, özellik
le TRT Kurumuna ve bağımsız Türk Basınına 
naçiz bir Gediz li olarak, her dakika özlemini 
duyduğumuz bilhassa felâket günlerinde Türk 
Milletinin fazilet duygusunu temsil eden tutum
ları dolayısıyla huzurunuzda şükranlarımı, te
şekkürlerimizi arz ediyor, büyük milletimize 
bir daha böyle felâket göstermemesini, bu nevi 
eleme garketmemesini büyük Allahtan niyaz 
ederek hepinize saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İçişleri Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu. 
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (O. S. Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bir noktayı açıklamak için 
tekrar huzurunuza çıkmak mecburiyetinde kal
dım, özür dilerim. 

Sayın Satır, Varto felâketinde Meclisin top
lanmasını istediklerini ve Hükümetimizin de bu
nu teşekkürle karşıladığını beyan ettiler. Bu bir 
vakıadır. Bizim o zaman muhtacolduğumuz şey, 
ödenekleri âfet hizmetinde kullanabilmekti. 
Âfetler Kanununun bir maddesine göre de Ba
kanlar Kurulu karariyle İmar ve İskân Bakan
lığının bütçesindeki muayyen bir kısmı böyle 
bir hizmete tahsis etmek mümkündü. Onu yap
tık ve Büyük Millet Meclisi açılınca da tasvip
lerine arz ettik, 

Bu meyanda Âfetler Kanununun da tadil 
edilmesini istediklerini beyan buyurdular. Bun
dan önceki devrede bulunan arkadaşlarımız ha-
tıriıyacaklardır, Âfetler Kanunu tadil tasarısını 
1968 yılında huzurunuza getirdik. Burada ay
larca münakaşa ettikten sonra bütün âfet olay
larının problemlerini çözecek ve âfet olaylarını 
göğüsliyecek niteliklere sahip hükümlerle teç
hiz etmiş bulunuyoruz. Bugün için Âfetler Ka
nununda yapılması icabeden ne bir tadil, ne bir 
ilâve, ne bir tay mevcut değildir. Mevcut bu
lunan Âfetler Kanununun Hükümete vermiş ol
duğu yetki bu yarayı sarmaya kâfi gelecektir. 

Bu vesile ile şunu ifade etmek isterim ki, âfet
ler karşısında millî şuurlar, millî tesanüt faal 
hale gelir. Bugün milletçe ve Büyük Millet Mec
lislerince öyle olduğumuz kesindir ve siyasi 
teşekküllerimizin de Hükümetin bu geceli - gün
düzlü çalışmalarını destekliyeceğinden ve des
teklerini devam ettireceğinden ümidimizi ve em
niyetimizi muhafaza ettiğimizi ifade eder, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

3. — İzmir Yüksek Teknik Okulu ile Yüksek 
Tekstil Teknik Okulunun Ege Üniversitesine bağ
lanması hakkındaki kanun tasarısının (jeriveril-
mesinc dair Başbakanlık tezkeresi (1/266, 3/232) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan alınmış bir tez
kere vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 20 . 3 . 1970 tarih ve 71 - 885/2112 sa

yılı yasımıs. 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve il

gideki yasımızla sunulmuş olan «izmir Yüksek 
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Teknik Okulu ile Yüksek Tekstil Teknik Okulu
nun Ege Üniversitesine bağlanması hakkında 
kanun tasarısı» nın geri gönderilmesine müsaa
de buyurulmasmı rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. Tezkerede bahse konu kanun tasa
rısı geriverilecektir. 

4. — Jandarma Kanununda dğişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının çjeriveritmesi
ne dair Başbakanlık tezkeresi (1/228, 3/231) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi da
ha vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 2 . 1970 tarih ve 71-388/1682 sayı
lı yazımız. 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla ısunulan ««Jandarma Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkında» kamı tasarısının 
geri gönderilmesine müsaade buyurulmasmı ri
ca ©derim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. Tezkerede bahse konu kanun tasa
rısı geriverilecektir. 

5. — Ulaştırma Bakanı Nakit Menteşe'nin, 
Telsiz kanunu tasarısının havale olunduğu ko<-
misyonlardan seçilecek üçer üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/37, 4/55.) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı tarafından 
verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başjkanlığına 

Bakanlığımca hazırlanan «Telsiz kanun tasa
rısının» bu teşriî dönemde kanunlaşmasını sağ
lamak amaciyle, havale buyurulduğu Millî Sa
vunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Turizm, Ulaş
tırma ve Plân komisyonlarının her birinden (se
çilecek üçer üyeden teşekkül edecek geçici bir 
komisyonda incelenmesine müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

BAŞKAN — Telsiz Kanunu tasarısının geçji-
! ci bir komisyonda görüşülmesi hususu Ulaş

tırma Bakanı tarafından talebolunmaktadır. 
Tezkerede bahse konu komisyonlardan müte
şekkil bir {karma komisyon kurulması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kapıcıların îş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kanun teklifi ile eski İstanbul Milletvekili 
Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci 
maddesinin değişirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu ilgili komisyonu 
ile Millet Meclisi Çalışma Komisyonundan seçi
len 4 er üyeden kurulu 2 numaralı Karma Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/186; Cumhu
riyet Senatosu 2/226) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
18 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1317) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen 
yerlerini alsınlar.. 

Hükümet ve komisyon yoktur gelecek birle
şime kalmıştır. 

2. — Trabzon Milletvekili Selahattin Güven 
ve 18 arkadaşı ile, Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener'in, Türkiye Çocuk Esirgeme Kuumunun 
bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden 
muaf tuhdmasına dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/239, 2/276) 
(S. Sayısı : 81) (1) 

BAŞKAN — Sayın Akçal tarafından verilmiş 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı
lacak işler bölümünde 13 numarada kayıtlı 

(1) 81 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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81 sıra sayılı kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle ve diğer bütün işler© takdimen görüşül
mesini aız ve teklif ederim. 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Kanun tejklifinin, önerge veç
hile, bütün işlere takdimen ve öncelikte gö
rüşülmesini kabul edenler lütfen işaret 'buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon Ve Hükümet yerlerini alsınlar lüt
fen. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza iarz edeceğim. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye var mı?.. Sayın Özgüner, bu
yurun efendim. 

TURAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Başkan, 
sayın miQletvekilleri; 

Meclisin geçen döneminde birçok üyeler ta
rafından getirilmişken kadük olan teklif iki ay
rı yönde, fakat aynı istikamette Meclise komis
yonlardan yeniden gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, getirilen (kanun teklifi 
şüphesiz çok isabetli. Hakikatenw Türkiye'de 
Çocuk Esirgeme Kurumu, kimsesiz çocuklar ve 
hakikaten esirgenmeye muhtaç çocuklar üze
rine hepimiz titizlMe durur ve bunun üzerin
de titreriz. Hattâ bir bakıma bunun için nu
tuklar çekeriz. Ancak, bâzı hassasiyeti göster
diğimiz iddiasına rağmen bâzı ihmalkârlıkları
mız da, millet olarak, mevcuttur. Bu, millet
çe ihmalimiz mevcuttur, derken evvelâ hükümet
ler olarak bu ihmalin örneklerini veriyorum. 

Arkadaşlarım, gerekçede zaten belirtilmiş, 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Türkiye'
de bir çocuğun bir yıllık masraf yekûnu beşbin 
lira civarında kabul edilerek, yekûnu yirmi mil
yona baliğ olan bir bütçesi bahis mevzuudur. 
Oysa ki, halen 15 milyon açık vardır. Gerekçe
de de sarahaten belirtildiği üzere, daha önceleri 
Devlet bu Kuruma genel bütçeden 400 000 lira 
tefrik ederken bu miktar son yıllarda 50 000 li
raca kadar düşürülmüş. 

Arkadaşlarım, şüphesiz bu derece açıkla ça
lışan bir müesseseye, hele ki Hükümetin de 
400 000 liralık bir ufak meblâğ tefriki 50 000 e 
kadar düşürmesi, affedilir bir hareket değildir. 

Arkadaşlarım, yine üzerinde hassasiyetle du
ruruz, bu Çocuk Esirgeme Kurumunun daha da 
geliştirilmesini, Türkiye'de esirgenmeye hakika
ten lâyık yüzbinlerce çocuğun kucaklanmasını 
arzu ederiz. Fakat buna rağmen evvelâ millet 
olarak, ama öncelikle Hükümet olarak, bundan 
bâzı ölçülerde gerekli ilgiyi gösteremeyiz. 

Ne demektir arkadaşlarım, dev bütçelerin 
geldiğini iddia ettiğimiz Türkiye'de, dev mas
rafların tefrik edildiği Türkiye'de bu Çocuk 
Esirgeme Kurumuna gösterilen bu lâkaydi ne 
demektir?.. 

O halde bunu kısmen olsun izale edebilecek 
bu kanun teklifini şüphesiz öncelikle destekle
mek hayırlı bir hareketin başlangıcı olur. 

Arkadaşlarım, şüphesiz teklif aynen geçmeli 
ve kanumlaşmalıdır. Ancak, demin bahis mevzuu 
ettiğim üzere, yeterli değildir. Devlet bütçesin
den de gerekli tahsisat, bu gözbebeğimiz olan 
Kuruma hiçbir surette kıskanılmadan yeteri ka
dar verilmelidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti

yen var :nı?.. 
Buyurun Sayın Güner. 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım, 
Çok isabetli bir kanun teklifi ile karşı kar-

şıyayız. Bu kanun teklifini elbette destekliyece-
ğiz. Ancak, Çocuk Esirgeme Kurumunun idare
sini ellerinde bulunduranların da elbette ufak 
sitemimizi kabulleneceklerini zannediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, gerekçeyi tetkik ettiğimiz 
zaman görüyoruz ki bir sürü tesisleri olan Ço
cuk Esirgeme Kurumu acaba bundan nerelerde 
yapmış?.. İstanbul'da, Ankara'da, belki İzmir'de 
yapmış. Fakat kimsesiz çocuklarımızın çoğun
luğu nerededir? Zonguldak'ta Çocuk Esirgeme 
Kurumunun büyük fedakârlıklarla yaptırdığı 
bir binanın türlü derneklere kiraya verildiğini 
görmenin ıstırabı içerisindeyim. Halbuki bir ma
den sahasında binlerce çocuk yetimdir, okuma
ya muhtaçtır. Hattâ Çocuk Esirgeme Kurumunu 
bâzı illerde arkadaşlarımız yalvarma, niyazla 
ayakta tutmaktadırlar. Büyük şehirlerimizin dı
şında bulunan Çocuk Esirgeme kurumlarının 
faaliyetini, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezi, gerektiği kadar denetlemiyor. 

Hal böyle olunca, vergi muafiyetinden elde 
edilecek paraların da, ancak merkezdeki imkân-
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lara tahsis edileceği aşikârdır. Hele hele ilkokul 
çağındaki çocuklara yardım eden Çocuk Esir
geme Kurumunun Medenî Kanunumuzla da yine 
bağdaşmaz görürüm. 18 yaşına kadar bir insa
nın çocuk sayıldığını gördüğümüze göre, bugün 
değişen dünya şartları içinde, kendi statükosu
nu değiştirerek ilkokul çocuklarını değil, orta
okul çocuklarını da bu bakımın içine almasın
da zaruret görüyoruz. 

Hele vilâyet merkezlerinin dışına çıkarak il
çelerimizde de bu faaliyetini göstermesi lâzımdır. 
Faraza, kendi seçim bölgemi alırsam, maddi im
kânı geniş olan bu bölgede yapılan yardım, 
merkez ilkokullarına olduğu zaman durum de
ğişiyor. Köyde kimsesiz, bakımsız, çıplak ayaklı 
çocuklar dururken, şehirdeki çocuklara 23 Ni
san Bayramında ayakkabı dağıtılıyor. Buradan, 
Büyük Meclisten vergi muafiyeti çıkarmak - el
bette M herkesin hamiyeti vardır, çıkacaktır -
vazifemizdir. Ama bu paraların hakikaten kim
sesizlere ulaşmasını, imkânı olmıy anlara, çocu
ğuna ayakkabı alamıyanlara sarf edilmesini te
menni ederek saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde, buyurun Sayın 
Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; ben, sadece bu 
kanunun bir teklifçisi olarak huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Bu kanun vesilesiyle konuşan arkadaşları
mız, bu kanunun çok lüzumlu olduğunu ve müs
pet rey kullanacaklarını beyan etmişlerdir. 

Bu kanun teklifini verirken, elbette ki çok 
ihtiyacı bulunan çocukların beslendiği, bakıl
dığı bir yer olan kurumun oturduğum binaları
nın, varsa arsalarının veya arazilerinin vergi
den muaf tutulmasını düşünmüştük. Bu ka
nun, zannediyorum ki, elbette yeterli olmıy a-
bilir. Kanunumuz, bu müessesenin bütün ek
siklerini tamamlamıyabilir. Ancak, palyatif 
olmamakla beraber, bir yönünü bu kanun te
min etmiş oluyor. Onun için, bu düşüncelerle 
bu kanun teklifini vermiş bulunuyoruz. Nok
sanları vardır. Arkadaşlarımızın ifade ettikle
ri gibi, Hazmeden bu müesseseye yardım et
mek suretiyle memleketimizde geniş bir şekil
de inkişaf ettirmek mümkündür. Hattâ mem
leketimizdeki zengin müesseselerin, Devlet 
müesseselerinin, iktisadi Devlet Teşekkülleri

nin bu müesseseye ellerini uzatmak suretiyle 
fakir çocukların okuyup, tahsillerini tamam
lamasını ve yaşıyabilmelerini temin bakımından 
yardım etmek zarureti vardır. Böylece, bu ço
cukların sokakta kalmasını önlemiş olacağız. 
Bu kanun, bu zaruretin bir kısmını tamamla
mış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu saydığımız im
kânlar, elbette ki bu müesseseyi idare edenle
rin ellerinde değildir. Bu, elbette ki hükümet
lerin ve bizlerin ellerindedir. Getireceğimiz 
kanunlarla istanbul, izmir, Ankara gibi bü
yük şehirlerimize değil, daha kenar mıntakala-
ra, daha fakir veya fakiri daha çok olan yer
lere de götürmek faydalı olacaktır. Bu faydalı 
tekliflere bizler de katılırız. Bu müesseselere 
yardım etmek için getirilecek olumlu kanunla
rın muhalif muvafık bütün arkadaşların müs
pet oylari ile bu Parlâmentodan çıkacağına 
inanıyorum. 

Bu kanun teklifimize sizlerin de müspet rey 
vereceğinize inanarak, kürsüden iniyorum. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. 

Plân Komisyonu adına Sayın Akçal, buyu
run. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Çocuk Esirgeme 
Kurumunun yardımlarının muayyen merkezler
de toplandığı şeklindeki tenkid, tahmin ediyo
rum, sadece bir hayır derneğinden ibaret olan 
bu teşekkülün ilgilileri tarafından da not edil
miştir. 

Ancak, büyük merkezlerde bulunmasının, 
Türkiye nüfusunun büyük merkezlerde toplan
mış olması sebebine istinadettiği şeklinde bu 
tenkiidlere cevap vermek fevkalâde normal olsa 
gerektir. 

Bütçeden Çocuk Esirgeme Kurumuna yapıl
mış bulunan yardımın azaltılması meselesi, 
önümüzdeki günlerde gelecek bütçe müzakere
lerine bir konu teşkil edebilir kanaatindeyiz. 
Kanunla bir alâkası mevcut değildir. 

Ancak, memnuniyet verici bir hususa, ilgi
lilerden aldığımız bir hususa temas etmek isti
yorum. O da; son zamanlarda, hayır sahibi 
vatandaşların Kuruma olan ilgilerini! çok fazla 
artırmış bulunmalarıdır. 
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Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen sayın 

üye? Yok. 
Maddelere geçilmesi Hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okuftuyorum. 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı ver
gi! eıiden ve bütün hare ve resimlerden muaf 

tutulmasına dair kanun 
Madde 1. — Türkiye Çocuk Esirgeme Ku

lumu Bina ve Arazi vergisinden, Kurumlar 
Vergisinden ve bütün harçlar ve resimlerden 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde 'üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye .. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul ©tmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
'liiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin, tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. 

Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 
Bu oylama, kürsünün önüne küreler konulmak 
suretiyle yapılacaktır. 

3. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/186) (S. Sayısı : 82 ve 82 ye 1 nci 
et) (i) 

(1) 82 ve 82 ye 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazılar bu tutanağın sonuna eklidir. I 
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BAŞKAN — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 
ıbâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarii3iyle ilgili olarak Sayın Millî Savunma 
Bakanı tarafımdan verilmiş bir takrir vardır. 
Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başikanlığa 
Bugünkü gündemin 10 ncu sırasında bulu

nan, 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının, biran evvel kanunlaş
ması için öncelik, ivedilik ve diğer işlere tak
dimen müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — Göndemin 10 ncu sırasında 
kayitlı, 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususu, Millî Savunma Bakanı tara
fından talebedilmöktedir. 

Bütün işlere takdimen görüşülmesi hususu
nu kabul edenler... Kahul etmiyenler... Kabul 
edillmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

• Okunmasını arzu edenler... Okunmamasını 
arzu edenler... Okunmaması Genel Kurulca 
kaibul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye
ler. 

VEFA TANIR (Konya) — Güven Partisi 
grupu- adına Sayın Tosyalı konuşacak efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı. 
Yalnız ben bir istirhamda bulunacağım. 

Grup adına görüşeceklerin adlarını yazılı ola
rak verirseniz iyi olacak. Çünkü, grup yetkili
leri bulunmadığı zaman, sözcüler «grup adına» 
diyorlar. Bunun için bahis konusu değil tabiî, 
bâzı ahvalden bahsediyorum efendim. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan. 
Sayın İlyas Kılıç, Sayın Hakkı Gökçe, Sayın 

Oüceoğlu, söz istemektedirler. 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Tosyalı, 

buyurun. 
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G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; Güven Partisi Grupu adına söz almış 
bulunuyorum. 

Hava Kuvvetlerimizin Uçuş Tazminat Kanu
nu, diğer dost ve yabancı Devletlerin uçuş taz
minat kanunl&riyle mukayese edildiği takdirde 
görürüz ki, Hükümetimizin, milletimizin kendi 
imMnlariyle Hava Kuvvetlerimizin fedakâr pi
lotlarına, uçuş ekibine verebildiği tazminat mik
tarı farklıdır. Bugünküler istikbaldeki uçuş 
ekiplerimizin beşte biridir. İstikbaldeki bir dö
vüşmede uçuş ekiplerimiz bugünkünün beş mis
li fazla olması gerekir. Bu kanunla teklif edi
len uçuş tazminatı, hasımlarımızın muhtemel pi
lotlarının, uçuş ekibinin aldığı tazminatla muka
yese ettiğimiz zaman onların aldığının beşte bi
ri olduğunu görürüz. 

Müttefiklerimizinkileriyle mukayese ettiği
miz zaman, onların da dörtte biri kadardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hava Kuvvetleri
mizin muvaffak olabilmesi için iki şart vardır. 
Birisi; pilot ve uçuş ekiplerimizin manen karşı
sındakilere üstün olması, ikincisi de, elindeîd si
lâh ve malzemesinin karşısındakine üstün ol
masıdır. 

Allah'a çok şükür ki Türk pilotu, damarın-
daki asil kam da bir üstün vasıf olarak bu ilk 
iki unsuru ilâve ederek, her zaman memleketi
mizin, milletimizin verdiği vazifeyi, vereceği va
zifeyi üstün başariyle yapabilecek kabiliyette
dir. Bu böyledir diye, yıllardan beri pilotlarımı
zın, uçuş ekibimizin artan hayat şartlarının bas
kısı altında daha fazla yıpranmasına da Yüce 
Meclisin değerli milletvekillerin gönüllerinin rı
zası olmıyacağına da kaaniim. 

Bizim pilotlarımızın, uçuş ekibi personelimi
zin bugün meriyette bulunan Uçuş Kanunu ile 
almakta oldukları tazminatı bugüne kadar Tür
kiye Cumhuriyetinde diğer müesseselerin aldık
ları tazminatlarla mukayese edecek olursak, o 
tazminatların çok dununda olduğunu görüyoruz. 
Hele harb pilotlarımızın aldıkları tazmina;.n, 
sivil havacılık pilotlanmn aldıkları tazminatın 
üçte biri, dörtte biri nisbetinde olduğunu gör
düğümüzde, hepimizin yüreği sızlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, son 8 yıl zarfında, 
Hava Kuvvetlerimizin en az 2 milyon, 3 milyon 
liraya yetiştirmiş olduğu harb pilotlarından; şe
hit, malûl, istifa, emekli v, s. sebeplerle, 360 ka-
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dar pilotun Hava Kuvvetlerimizden ayrıldığım 
görüyoruz. Bunun sebebi, mânevi tatminsizlik
tir. 

Ben, Hükümet teklifi olarak huzurunuza ge
len bu kanunu hazırlıyanlara ve bunu Yüksek 
Meclise getirenlere ancak teşekkür edilmesini; 
zira kanun tasarısının çok yetersiz hazırlandığı
nı belirtiyorum ve sözümün başında da söyledi
ğim gibi, muhtemel hasım devletlerin ve müt
tefik devletlerin pilotlarının aldıkları ile bi
zim pilotların aldıkları tazminatlar mukayese 
edildiği takdirde, tasarının çok mütevazi hazır
landığını görüyoruz. Böyle olmakla beraber, 
tasarının olduğu gibi kabul edilmesini Grupum 
memnuniyetle kabul edecektir. Hazırlıyanlara 
teşekkür ederiz. Yüce Meclisin de bu görüşü
müze iştirak etmesini candan temenni etmekte
yiz. 

Hürmetlerimizle. (G. P. sıralarından, alkış
lar.) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Tos
yalı, Komisyondaki yerini al... 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü, lehinde ko
nuştu efendim. 

Sayın Şemsettin Sönmez, buyurun. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; bu
gün müzakere ettiğimiz, kahraman Hava subay
larımızın uçuş tazminatı konusu münasebetiyle 
bir, iki cümleden ibaret mâruzâtımı sunmak is
tiyorum. 

Arkadaşlarım, ecnebi gazetelerde Türk Or
dusu hakkında muhtelif yazılar okumuşumdur 
ve bunu okurken her Türk gibi benim de he
yecandan gözlerim yaşarmıştı. 

Ecnebi gazeteciler Türk Ordusunun erinden 
generaline kadar hasletini, yüksek vasfını şöyle 
tasvir ediyorlar; hattâ yazımn birisinde, kendi 

vordusu ile mukayese ediyordu bizim kahraman
larımızı; diyor ki: «Bizim askerimiz muharebe 
ederken şu şekilde eğitilir: Eğer sen karşındaki 
düşmanı öldürmezsen, o seni öldürecektir, ken
dini müdafaa için karşındaki düşmanı ne kadar 
hünerli olarak öldürebilirsen o derece hayatını 
kurtarırsın deriz.» diyor. Halbuki Türkler as
kerlerine böyle demiyor.» diyor; «Sen vatan ve 
millet için çarpışıyorsun, vatan ve milletin için 
karşındaki düşmanı öldüreceksin diyorlar.» di
yor. işte Türk Ordusu ile bizim müstakbel düş-
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inanlarımızın ordusu arasındaki pisikolojik fark 
ve asalet budur. 

ikincisi: Şu uçuş tazminatları, şu bu; bizim 
subayımızın, astsubayımızın, erimizin ne muha
rebe kuvvetini çoğaltır, ne de azaltır. Biraz ev
vel arz ettiğim gibi, bizimkiler ücretli asker de
ğildir, vatan için canlarını adamış kahramanlar
dır. 

Yalnız, bu tazminat ne kadr çok verilirse, 
Yüce Meclisimiz o derece müsterih olacaktır, 
ama şüphesiz ki, bütçemiz nisbetinde... Gönül is
ter ki, kahraman ordumuzun erinden en üst ge
neraline kadar hayat seviyesi en üstün vasıfta 
olsun. 

Buradaki Tazminat Kanununun özelliği ben
ce şudur: Subaylarımız 10 senelik mecburi hiz
met devresini doldurduktan sonra sivil havacı
lığımız tarafından talebedilmektedir. O da bir 
yurt vazifesidir, ama orada daha rahat, yıpran
madan, daha emniyetli uçaklarda vazife görü
yorlar ve oraya geçtikleri zaman, muvazzaf ol
dukları devrede aldıkları paradan birkaç misli 
fazla para almaktadırlar. Muhterem Millî Sa
vunma Bakanımız, belki de bu açığı kapamak 
nedeniyle bu kanunu huzurunuza getirmiş bulu
nuyorlar. Yani bu bir harb gücümüzü artırma 
mahiyetinde değil, birazcık olsun kahramanları
mızın hayat seviyesini daha fazla yüksekte tut
mak gayesini istihdaf etmektedir, benim şahsi 
anlayışıma göre. Bu bakımdan, Yüce Meclisi
mizin ittifakla bu kanunun kabulüne evet di
yeceğinden emin olarak, hepinize saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan, buyurun. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Konuştuğumuz kanun, mevcudiyetinden gu

rur duyduğumuz ve gururumuzu bu son zelzele 
felâketiyle bir kere daha Yüce Hecliste iftiharla 
dile getirdiğimiz Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
uçucularına ait bir kanun tasarısıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetleri
mizin dışında birçok müesseseler, bugünkü mo
dern çağda ve bu çağın icaplarında pilot kullan
maktadırlar. 144 sayılı Kanunun dışında olan 
bu müesseseler, pilotlara ve uçuş ekiplerine o 
kadar geniş imkânlar sağlamaktadırlar ki, bu
gün mevcut 144 sayılı Uçuş Kanunu bu imkân
ların çok altında kalmaktadır. O kadar kalmak
tadır ki, pilotluğun daha az yorucu oluşundan, 

maddi imkânların bugünkü 144 sayılı Kanunun 
çok daha üstünde bulunuşundan, milyonlarca^ 
maddi külfetler karşılığı yetiştirilen ve milyon
lar değerindeki tayyarelerde uçuş eğitimlerini 
tamamlıyan pilotlarımız bu imkânlar karşısında 
kanuni sürelerini doldurur doldurmaz ayrılmak
ta ve çeşitli müesseselerin çeşitli maksatlarla 
kullandığı tayyarelerde pilot ve uçuş ekibi ola
rak görev almaktadırlar. 

Hemen huzurunuzda şunu arz edeyim ki, 
1963 ten bu yana, arz ettiğim nedenler dolayı-
siyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden yalnız pilot 
olarak 300 ün çok üzerinde, uçuş ekibi olarak 
da belki bu rakamın iki misline yakın pilot ve 
uçuş ekibi personeli, çok sevdikleri Silâhlı Kuv
vetlerden, ama günün değişen hayat şartlarında 
kendi hayatlarını ve ailelerinin hayatlarını ida
me babında, üzüle üzüle ayrılmışlar, bu mües
seselere geçmek zorunda kalmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda bulu
nan 144 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiş
tirecek olan bu teklif, işte yüksek tasvipleriniz
le, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin genç yaşta mil
yonlar harcıyarak yetiştirdikleri bu pilotların 
ve bu pilotlara hizmet eden uçuş ekibinin ordu
dan ayrılmasını önliyecek ve daha uzun seneler 
insan olarak maddi ihtiyaçlarının karşılandığı 
bu sistem içinde çok sevdikleri ordularına, bil
hassa pilotluk mesleğine, uçuş ekibi meslekine 
hizmet imkânını bulacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz C. H. P. ola
rak ve inanıyorum ki, siz Büyük Meclisin değer
li üyeleri olarak bu kanunu ittifakla çıkaraca
ğız ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kahraman pi
lotlarının ve uçuş ekibinin, bugünkü hiçolmazsa 
ihtiyacını karşılı yacak, onlara maddi desteği 
sağlamış olacağız. 

Hepinize teşekkürlerimi arz ederim, hürmet
lerimi sunarım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hakkı Gökçe, buyurun. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, saygı değer milletvekili arkadaşlarım; 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
şahsi görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Kanunum gerekçesinde belirtilmiş olduğu 
üzere, bundan 7 yıl önce yapılan bir kanunla, 
pilotlarım durumları ayarlanmıştır, O günden 
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bu yana değişen iktisadi ve sosyal durumların 
nazara alınması elzemdir. 

Pilotların her gün ve her uçuşta hayatlarını 
riske ederek vatan hizimeti görmekte oldukları 
aşikârıdır. Hiç bir meslek sahibinin normal za
manlarda hayatları pahasına hizmet gördüğü
nü kinişe iddia edemez. Seferi zamanlarda her 
vatan evlâdının aynı duygularla dopdolu oldu
ğu bir hakikattir. Lâkin hepimiz biliriz ki, 
uçuşa çıkan her pilotun uçağına binmeye gitti
ği zaman geri dönjüp dönmiyeceği meşkûktür. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine dağıtılan 
tasarılara ek olarak verilen kâğıtta görüldüğü 
üzere; 1 Ocak 1961 tarihinden 20 Ekim 1969 
tarihine kadar uçuştan ayrılan personelin du
rumunu gösteren bir rapor tanzim edilmiştir: 

1903 te 10 şehit, 1 vefat, 1 istifa, 10 emekli, 
1964 de 15 şehit, vefat yok, 2 istifa, 
1965 te 9 şehit, 1 vefat, 6 istifa, 
1966 da 15 şehit, vefat ve istifa yok, 
1967 de 10 şehit, 1 vefat, 19 istifa, 
1968 de 16 şehit, 39 istifa, 
1969 da 22 şehit, 1 vefat, 1 i istifa, 
Görülüyor ki muhterem arkadaşlarım, vata

nın bu kahraman evlâtlarının, vatan için ha-
zerî ve sefefî zamanlarda istikbali garantiye 
alabilmek için bu günden talim yapmaları lâ-
zımgeldiğine göre, bu talimgahta talimlerini ifa 
ederken, dikkat buyurulursa ölümden çok şehi-
dolan var. Hayatını riske koymak suretiyle mem
leket hizmetine bugünden hazırlanan, istikbalin 
kartalları olarak görülen bu insanlara lâzımge-
len değeri vermek mecburiyetindeyiz. Ne garip 
şey ki, çoğundan işitirim, normal zamanlarda 
dahi uçuşa çıktıkları zaman vedalaşırlar. Arz et
tiğim gibi, dönüp dönmiyeeekleri meçhuldür. 

Yine bu elimizdeki raporda belirtilmiş oldu-
duğuna göre, 1968 de 39 pilotun istifa ettiği 
görülmektedir. Bunun nedeni tahmin ediyorum, 
% 901 ile maddi meselelerdir. Bir taraftan bütün 
hayatını memleketin, milletinin hizmetine vak
fetmek istiyen insanlar, bunun karşısında maddi 
imkânlar temin edecek durumdan yoksun bulun
dukları içim, kendilerini hayat şartlarına uydur
mak bakımından başka bir yönde, başka bir 
yolda hayat nizamını tesis etmek için ayrılmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Şu halde benim istirhamım, arkadaşlarımın 
da beyan buyurdukları ğilbi, bu kanuna elbirli
ğiyle ittifakla oy verilmesini arzu ediyorum. 
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Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — İlyas Kılıç, buyurunuz efen

dim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 144 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinde yakılacak depşMiklere da
ir gelmiş olan Hükümet tasarısı üzerinde şah
si fikirlerimi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, önümüzden çok 
tazminat kanunları geldi ve geçti. Bunlar ne 
sonuncudur, ne de ilkindidir; daha çok gelip 
geçecektir. Bu tazminat kanunlariyle kendileri
ne tazminat verdiğimiz Devlet görevlileri, ayak
ları çoğu kere yerden kesilmiyen kimselerdir. 
En çok yükseldikleri yer çoğu kere bir otomo
bilin seviyesidir. Fakat şu kanunda tazminat 
verdiğiniz kişiler, bugün saatte bin kilometre 
süratin üstünde Ve daha ilerisine gidebilmek için 
aşkla, şevkle, meslek aşkını ve şevkini vatan
perver duygularla birleştirmek ve meczetmek 
suretiyle yalnız kendi semalarımızda değil, ya
bancı memleketlerin semalarında bile başarı 
kazanmış memleket çocuklarından bir kısmı
dır. 

Tarihini hatırlamıyorum; bundan evvel 
Fransa'da ve dış ülkelerde NATO çerçevesinde 
yapılan bütün müsabakalarda çoğu kere tazmi
nat verdiğiniz bu çocuklar, Türk Milletinin 
bayrağını üstün başarıya çektirmiş çocuklarıdır. 
Binaenaleyh bu tazminatı bugünkü koşullar içe
risinde fazla görmüyorum, az da görmüyorum. 
Ama imkânlarımız fazla olsa hudutsuz tazmi
natın verilmesini hoş görüyorum ve gönülden 
görüyorum. Bunu her türlü düşüncenin uzağın
da söylüyorum. Kendi sınıfımdan bugün, tah
min etmiyorum ki, hayatta yirmi arkadaşım 
kalmıştır. Çoğu hayatını bu memleketin selâ
metti için 1941 yılından beri kaybetmiştir. 

Cetveli okumak suretiyle zamanınızı işgal 
etmek istemiyorum. Ama gerekçede de izah edil
diği gibi yeni yeni piyasaya çıkmış olan özel 
ilaçlama şirketleri dahi; eğer gerekçede söyle
nenler doğru ise, ki doğru olduğunu kabul edi
yoruz; ordudan daha fazla tazminat ve imkân 
verirse elbet biraz düşünmemiz lâzımldır. Binae
naleyh tasarı da getirilen miktarların, millî 
bütçenin imkânlariyle eleştirilmiş, ölçülmüş, bi
çilmiş, hizmetin karşılığı değil, Devlet Bütçe-
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sinin imkânlarının karşılığı olarak verilmiş ol
duğunu ben kabul ediyorum. 

Gene cetvelde görüyorsunuz; 1963 - 1969 
arasında üçyüz küsur tane pilotun, normal ölüm 
hâdisesini bir tarafa atarsanız, istifa ve şehit 
olmak suretiyle ordudaki vazifeleri bitmiştir. 
Çoğu kere radyolarda dinlersiniz; havayolla
rının dahi en modern uçaklarla hava şartları 
nm biraz değişik olduğu zamanlarda uçuşu 
ftierk ettiği ve terk etmek mecburiyetinde kal
dığı anlarda bile, her türlü hava şartları içe
risinde ve her türlü imkânsızlıklar içerisinde 
kendisini biran evvel yok etmek istiyen hasmı
na karşı dahi gözünü kırpmadan uçmak ve vazi
fe görebilmek için sıra bekliyen arkadaşları
mıza, millî imkânlar nisbetinde ve derecesinde 
tazminat vermekten elbetteki biz gurur duya
rız. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünün tekniği
nin uçak süratini nereye götürdüğü hepimizin 
malûmudur ve bu hizmeti görebilmek için pilo
tun maddi yönden, mânevi yönden, fizik yö
nünden ne kadar hazırlıklı olması lâzımgeldiği-
ni ben burada arkadaşlarıma anlatacak durum
da kendimi görmüyorum. Çünkü en az bilen 
benden iyi biliyor bu şartları. Bu hava şartla
rına, bu sürate ayak uydurarak vazife göre
bilmek için insanüstü bir gayret sarf etmekten 
zevk alan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin uçucu per
soneline bu tazminatın verilmesini gönülden 
destekliyen arkadaşların yanındayım. 

Burada bir husus var; bir şeyi getiriyorlar. 
Tahmin ediyorum ki bu, bizim kanunlarımıza 
en yeni giren hususlardan bir tanesidir. O da 
şu: Değişen iktisadi konjonktüre, yeni kanun
lar getirmeden, ayak uydurmak ve onunla be
raber hareket etmek suretiyle bu tazminatı 
ayarlamak. Bu, hem çok iyidir, hem de sakınca
lı olabilir. Yeni tatbikat olarak buraya giriyor. 
Umarım ki yanlış tatbik edilmez ve ileride 
«Yanlış olmuştur.» diye düzeltilmek için yeni 
kanunla karşılaşmayız. 

İkinci bir husus; diğer şirketlerle, özellik
le, Devlet kurumu olduğu için, havayollariyle 
tazminatta eşitlik sağlamak ve maddi imkânla
rı daha cazip kılmak suretiyle dahilî transferi 
önliyecek şekilde tedbir alındığı da yine bu 
tasarının içerisinde vardır. Bunların iyi hesap 
edilerek ve hemen bunun arkasından havayolla-

30 . 3 . 1970 O : 1 

rmm yeni bir Tazminat Kanunu ile karşımıza 
gelemiyecek şekilde bunların arasında ahenkli 
bir tedbir düşündüğü de bu kanunun yapısında 
görülmektedir. 

Bunun iyi olması dileğiyle, kanunun fayda 
getirmesi arzusu ve isteğiyle sözlerimi bağlar
ken arkadaşlarıma saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Cüceoğlu, buyu
run. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım: 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren yeni tasariyle ilgili olarak bir
kaç noktaya değineceğim, uzun süre huzurunu
zu işgal etmiyeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun elbet büyük 
bir ihtiyaçtan doğmuştur. Kanunun gerekçesin
de ifade edildiği üzere, 1963 ten bu yana ge
çen yedi yıllık devre içinde Türkiye'de hızla ar
tan hayat pahalılığı karşısında, büyük tehlike
lerle uçuş hizmetlerinde çalışan subaylarımızın, 
pilotlarımızın hayat şartlarını bir ölçüde raha
ta kavuşturmak amacını gütmektedir. Bu ba
kımdan büyük bir ihtiyaçtan doğmuştur ve bu 

j tasarı bir ölçüde Hava Kuvvetlerimizden her 
yıl yetişmiş, yetişmeleri için Devletimizin, mil
letimizin milyonlarca lira harcadığı personelin 
Türk Hava Kurumuna ve benzer müesseselere 
akmasını bir ölçüde engelliyecektir. 

Ancak bu tasarı vesilesiyle bir başka hususu 
da dikkatlerimizden kaçırmamız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bugünün jet uçuculu
ğunda uçakları kullanan personel kadar o uçak
ları uçuşa hazırlıyan, uçuş emniyetini sağlıyan 
ve bunun sorumluluğunu alan ve fakat yerde 
çalışan teknik personelin durumu da önemlidir. 
Nitekim 1956 de çıkarılan bir kanun bu perso
neli de uçuş hizmetinde çalışan personel ara
sında ele almış, kendilerine yüzde 40 tazminat 
ödetmiştir. Temenni eder ve isterdik ki, yeni ta
sarı uçucuların yanında uçakları uçuşa hazır
lıyan, aynı sorunluluğa katılan yerde çalışan 
teknik personeli de içine almış bulunsun. 

Bugün nasıl uçuş ekibi içinde yer ıalan pilot
larımızın Türk Havayollarına, benzeri havacı
lık kuruluşlarına akını var ise, nasıl bu perso
nel hayat şartları ve artan pahalılık karşısında 
sıkıntı çekiyor ise, az önce durumlarını arz et
tiğim teknik personel de aynı şekilde ayrıldığı 

I takdirde, dış kuruluşlarda, havayollarında çok 
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daha fazla maddi imkâna, kavuşabilmektedir. 
Bu bakımdan tasarı bir yönü ile eksiktir. Dene
bilir M, teknik personel bir başka tasariyle ele 
alınabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu olabilir. Fakat biz
de öteden beri alışılagelen bir hata vardır. Bir 
meseleyi gerçekleştirirken, bir boşluğu dol
dururken, bir ihtiyacı karşılarken bu ihtiyacı 
tümüyle karşılamamız, tümüyle gidermemiz 
gerekir, böyle yarı bir tedbirle yetinmemek şart
tır. Bu kanaatle teknik personelin de tasarı hü
kümleri içine alınması ümidiyle saygılarımı 
sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hüsamettin Başer, buyurun 

efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri, 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı madde
lerini tadil eden kanun tasarısı Yüce Meclisi
mize gelmiştir. 

Ordumuz; Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri 
olmak üzere, birbirini tamamlıyan bir bütün
dür ve vazife icabı üç sınıfa ayrılmıştır. Ge
rek havacılarımız, gerek karacılarımız, gerek
se Deniz Kuvvetlerimiz personel bakımından, 
cesaret bakımından Türkiye'de değil, yer yü
zünde zaferleriyle, cesaretleriyle ün salmış kim
selerdir. Biz bunlarla Türk Milleti olarak if
tihar ediyoruz. 

Malûmunuz, havacılarımız her an gerek se
ferde, gerekse hazerde vazifeleri icabı tehli
keyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Hattâ 
diyebiliriz ki, havacılarımızın yatağında öl
düğü pek azdır, hepsi vazifelerinin başında şe
hit olmuşlardır. Huzurunuza gelmiş olan bu 
kanun tasarısı sırf bir taltiften başka bir şey 
değildir. Onları moralman taltif etmeye ve 
maddi durumlarını kısmen de olsa iyiye götür
meye yarıyacaktır. Bu bakımdan Yüce Mecli
sin üyelerinin bu kanun tasarısını ittifakla 
destekliyeceklerine eminiz. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri yalnız yurdumu
za vâki olacak tecavüzleri değil, iç düşman
lara karşı da bir teminattır. Biz, rejimin ve 
hürriyetin teminatını Silâhlı Kuvvetlerimizde 
görmekteyiz. Bu bakımdan tasarıya Adalet 
Partisi olarak müspet oy vereceğimiz gibi, di
ğer arkadaşlarımızın da müspet oy vereceğini 
duymakla kendilerine saygılarımı sunarım. 
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I BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; esas itibariyle, di
ğer arkadaşlarımın da temas ettikleri üzere 
şüphesiz çok isabetli bir kanunun müzakeresini 
yapıyoruz ve lehte rey vereceğiz. Ancak, bir 
nebze Sayın Kılıç'in temas ettiği hususa biraz 
da ben değinmek isterim. Şöyle ki : 

Arkadaşlarım, askerî personel yalnız uçu
culardan ibaret değildir. 645 sayılı Kanunda 
daha önce diş tabipleri, eczacılar vesaire için 
bir tazminat öngörülmüş, kâfi gelmemiş, şimdi 
unutulduğu için, bir sehiv olduğu için askerî 
veterinerler için de bir tazminat, yine bu mad
dede değişiklik yapılmak isteği ile Meclisin 
gündemindedir. Şimdi pilotlar için geliyor. 

Arkadaşlarım, demin Sayın öüceoğlu te
mas etti, hakikaten noksanları var, askerî tek
nisyenler yok burada. E, şimdi böyle bölük - pör
çük tazminatlara gitmektense, temennimiz 
odur ki, bu işi daha ciddî tutup, tazminat, mu
ayyen bir hayat seviyesine ulaşacak nisbet-
te getirilmeli ve tek kanun olarak Meclisten 
geçirilmelidir arkadaşlarım. Böyle bölük -
pörçük kanunlarla tazminatları burada yeter
li görmeyi her halde isabetli kabul etmemek 
gerekir. Esas itibariyle şüphesiz böyle de ol
sa, günün birinde tek kanuna gidinceye ka
dar şu tazminat kanun tasarısına taraftarız 
arkadaşlarım. Ancak, yanlış anlaşılmamalıdır; 
arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bü
tün şerefli mensupları ücretli asker değildir. 
Onların tazminata müstahak olduğu ileri sü
rülürken, gerekçede ileri sürüldüğü gibi kı
yaslamalar ve istifaların önüne geçeceği şek
linde bir iddia her halde yanlış anlama ya
ratır, ben bunun üzerinde duruyorum. 

Arkadaşlarım, gerekçede şu var : «Çok bü
yük tehlikelerle burun buruna olan her rütbe
deki uçucuların 10 yıllık mecburi h izmetlerini 
doldurduktan sonra ekseriya istifayı tercih 
ettikleri...» gerekçede bu ileri sürülüyor ve bu
na rağmen yine gerekçede, - sanki böyle bir 
gerekçe getirilmezse bu tazminat tasarısı Mec
listen geomezmiş gibi - çeşitli sebeplerle 306 
tane pilot Hava Kuvvetlerinden ayrıldı, deni
yor. Şimdi tetkik edelim buna ekli olan lis
teyi. 

Arkadaşlarım, 1963 ten 1969 un sonuna 
I kadar, yani 1963 ve 1969 dâhil, yedi sene 
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zarfında 306 pilot Türk Hava Kuvvetlerinden 
ayrılmış. Bunun içerisinde vefat var, istifa 
var. Ancak dikkatinize arz ©derim; istifa, 7 
yıl zarfında sadece 74 pilottan ibarettir. Arka
daşlarım 7 senede 74 pilot... Senede 10 tane pi
lot istifa etmiş ve ayrılmış. Bunun tazminat
la ilgisini, ücret yetersizliği ile ilgisini, hayat 
şartlarının ağırlığiyle ilgisini iddia edebilmek 
her halde 74 adediyle mümkün değil. Gerek
çeyi böyle getirmek, Türk Hava Kuvvetleri
nin şerefli pilotlarına istemiyerek bühtandır 
arkadaşlarım. 7 sene zarfında 74 istifa.. Bun
ların hepsi ücretle mi ilgili? Çeşitli sebepler 
var, ama bunlar sebebolarak ileri sürülmemiş, 
bir kelime ile «tstifa ettim» demiş. Ama bu
nun ailevî sebepleri olabilir, bunun yanın
da sıhhî sebepler olabilir, fakat istifasında 
göstermiyebilir. Yani bunun ücretle izahı müm
kün değildir, gerekçede: «Türk Hava Kuvvet
lerinden istifaları önleyici bir tedbir» gibi Taz
minat Kanununun huzura getirilmesi şerefli 
Türk subaylarının ve uçucularının her halde 
hoş karşılamıyacakları - ve istemiyerek diyo
rum - şüphesiz iyi düşünülmeden gerekçeye ko
nulmuş, bir bühtan olarak karşılanır. 

Şimdi böylesine bir gerekçe ile değil de, ge
rekçenin diğer kısmındaki hususa iltifat etmek 
lâzım. Arkadaşlarım, Türk Hava Kuvvetleri pi
lotlarının yanı başında Türk Hava Yollarının 
pilotlarının yanı başında Türk Havayollarının 
pilotlarının aldığı ücret ve tazminat, - hakika
ten bâzı ölçüde ilâç serpmek için kaldırılan özel 
uçaklarda da öyledir, - Türk Hava Kuvvetleri
nin pilotlarına nazaran dört veya beş mislidir. 
E, bu böyledir, hakikat böyledir. Buna rağmen 
bütün bu kahrı, tehlikeyi, ücret ve tazminat az
lığını dahi göze alarak, şayanı şükrandır ki, 
bu pilotlar 7 sene zarfında ancak senede 10 tane 
fire vermek suretiyle bu şerefli camiadan ayrıl
mışlar ise, bu kanunun mucip sebebi, ayrılma
larını önlemek için değil, ama ona lâyik oldu
ğu için, gerekli olduğu için bu tazminat kanun 
tasarısını kabul etmek ve bunu öngörmektedir. 
Bunu böylece arz eder, bu isabetli tazminat ta
sarısının ve veçhile kanunlaşmasına taraftar ol
duğumuzu belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Çocuk Esirgeme Kurumunu re
sim ve harçtan istisna kılan kanun tasarısının 
açık oylamasına oyunu kullanmıyan sayın üye-
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lerin lütfen oylarını kullanmalarını rica edece
ğim. 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı, buyurunuz efen
dim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efendim 
ben 1 nci madde üzerinde söz almak istiyorum,. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Hilmi İşgüzar, buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 17 Ocak 1963 tarih ve 
144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu
nun bâzı madelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı üzerinde ben de şahsi görüşlerimi 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Millî Savunma Bakanlığının bünyesinde yer 
almış olan bütün organların tüm olarak ele alın
ması ve orduya bir kül olarak düşünmek sure
tiyle tazminat kanunlarının bu yönde Meclise 
getirilmesi lâzımgeldiği kanaatini taşımakta
yız. 

Askerî Personel Kanunu burada görüşülür
ken de beyan ettiğimiz veçhile; bilhassa hava
cıyı, karacıyı, denizciyi kül olarak ele alıp 
bunların tatmin edilebilmeleri için tazminat yö
nünden ne yapılması lâzımgeMrse, onu objektif 
kıstaslara göre kıymetlendirmek suretiyle ka
nun tasarısının buraya getirilmesinin kanun tek
niği bakımından olduğu gibi, sosyal adalet ba
kımından da ve kuvvetler dengesi yönünden de 
yerinde olduğuna işaret etmiştik. Bugün görü
yoruz ki, hakikaten hayat pahalılığının artma
sı ve bu yüzden pilotların geçinememeleri gibi 
malî bir sıkıntı içinde bulundukları gerçeği ya
nında, bilhassa Türk Havayolları gibi, Zirai 
Mücadele Genel Müdürlüğü ve son zamanlarda 
Orman Genel Müdürlüğü gibi pilot çalıştıran 
bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerine pilotların 
yüksek ücretle kaymasını önlemek için bu ka
nun tasarısında esbabı mucibe gösterilmek sure
tiyle tazminatlarının artırılması istenmektedir. 
Bu bir gerçektir. Bu gerçeği görmemek müm
kün değildir. Ancak, bilhassa Zirai Mücadele 
Genel Müdürlüğü ile Türk Havayollarında ça
lışan pilotların da Türk kanunlarına tabi olduk
larını düşünmemek de yersizdir. Bunların da, 
bilhassa çıkarılacak kanunlarla ayarlanması, 
ücret politikası bakımından lüzumlu ve zaruri
dir. 

Kaflldı ki, bâzı kadroların, ya da tazminatla-
rır buraya getirilmesi sırasında Maliye Bakan-
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fcğınm karşımıza çıktığı, yeni Personel Kanu
nunun çıkanlaoağı ve yeni Personel Kanunu 
ıçıkanlırken ne tazminatın, ne de kadro ka
nunlannın buradan çıkarılmasının mümkün ol-
mıyacağı beyan edilmiş ve bu yüzden bâzı ka-
ımn taşanları geri çevrilmiştir. Biz bu yön
den de Hükümetin konular üzerinde ciddiyetle 
eğilmesinin yerinde olduğuna işaret etmek is
tiyoruz. Fakat bir taraftan da elimizdeki gün
deme bakıyoruz. Esasında bendeniz şahsan bu 
kanun tasarısının aleyhimde değilim. Çünkü ha
yat şartlan o kadar yükselmiş ki, 1965 - 1969 
yıllan arasında resmî istatistiklere göre en az 
hayatın % 20 nin üstünde bir artış kaydettiği 
ıbayat pahalılığı olduğu ve fiyatlarda istikrar
sızlık yüzünden her gün ücret alan insanların 
büyük bir baskı altında geçim sıkıntısı ile 
karşı karşıya kaldığı gerçeği karşısında taz
minat kanunlannın aleyhinde bulunmak müm
kün değildir. Ama biz, kanunlann umumi ol
ması, aynı müessese içinde bulunan güçler ara
sında sosyal adaleti sağlıyaJbilmek bakımından, 
bunu yersiz görüyoruz. 

Yine gündemin altıncı madde/sinde, askerî 
veterinerlerin de tazminattan istifade ettiril
mesine dair olan kanun tasarısı yer almış bu
lunmaktadır. Bunlann da ne zaman getirile
ceği, nasıl çıkarılacağı meselesi meçhuldür. 
Yine Millî Savunma Komisyonunda, gündem
ce yer alan, bâzı sebeplerden dolayı görüşül
mesi mümkün olmıyan bâzı kanun tasarıları 
vardır. Meselâ bunlardan; muvazzaf tabib, diş 
tabibi, eczacılara tazminat verilmesi hakkın
daki 644 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan tasan da gündemdedir, 
ısıra beklemektedir. Bu da Millî Savunma Ba
kanlığına bağlıdır. O halde Millî Savunma Ba
kanlığı olarak ordu bünyesindeki bütün per
sonelin tazminat haklannı tek elden ele almak 
suretiyle millî savunma politikasına uygun ka
nun tasansının kül olarak buraya getirilmesi 
lâzımdır. 

Biz, bilhassa Türk semâlarının koruyucu
su durumunda olan kahraman pilotlarımızın 
kendilerine verilmesi öngörülen tazminatı çok 
gören kişilerden değiliz. Ama gerek kanun 
tekniği bakımından, gerekse ordunun diğer 
anıflan yönünden ele alınması lâzımgelen taz
minat kanunlannın peyderpey buraya getiril

mesinin aleyhindeyiz. Bu yönü ile biz, 144 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair olan uçuş tazminatı ille ilgili esbabı mu
cibe raporunu mesnetsiz görüyoruz. Gerçek 
şudur ki; bunlar tazminata müstahak insanlar
dır, tazminatın verilmesi lâzımdır, hayat şart
lan da bunu icabettirmektedir. Diğer müesse
selerin yüksek bir ücret politikası taMbetme-
leri de bu tazminatın çıkanlmasma bir mesnet 
teşkil edecek esbabı mucibedir. Yoksa burada
ki esbabı mucibeyi biz suni bir genekçe olarak 
kabul ediyoruz ve temenni ediyoruz ki, Millî 
Savunma Bakanlığının bünyesi içerisinde taz
minata lâyık olan kimler için tazminat kanun-
lan çııkanlması icabediyorsa, bunlar kül olarak 
buraya getirilmelidir. Maliye Bakanlığının gö
rüşünü de henüz bilmiyoruz. Bu vesile ile say
gılar sunanın. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde baş
kaca görüşmek istiyen sayın üye? Buyurunuz 
efendim. 

HASAN ALİ GÜLOAN (Antalya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Burada, arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi 
çok mühim bir meseleyi kanun haline getirme
ye çalışıyoruz. Ben bu kanunu getiren arka
daşlara huzurunuzda teşekkür etmeyi şahsan 
bir borç bilirim, öyle kıymetli pilotlar tanırım 
ki, hayat sıkıntısı içinde, moral bozukluğu için
de Türk Hava Kuvvetlerinden aynlarak sivil 
'havacılığa geçmiş, hayatını orada idame ettir
meye çalışmaktadır. Müsaade ederseniz bâr 
ieim vermeyi burada kendim için bir görev sa
yıyorum: Hava Kuvvetlerinde Yüzbaşı Osman 
Coşkun vardı. Bu arkadaşımız Türk havacılı
ğında çok kıymetli bir pilottu ve İtalya'da -
öyle zannediyorum İtalya'da idi - beynelmilel 
talimgahta birinciliği kazanmış ve madalya al
mış idi. Maalesef, bu arkadaşımız gereği kadar 
tatmin edilemediği için çok sevdiği pilotluk
tan ayrılarak sivil havacılığa geçmiş, hayatını 
orada idame ettirmeye çalışmıştır. 

Bu kanunun çıkması için elbette siz arka
daşlarımızın oy vereceğinden şüphemiz yok
tur. Yalnız şurada, kanunda bir eksiklik oldu
ğunu zannediyorum. Bu kanun maddelerinin 
yazılışından, hava teknik personeline bir taz
minat verilmiyeceğini anlamaktayız. İleride 
tekrar böyle bir kanun, hava teknik perso-
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nelifle de tazminat verilmesi hakkında bir ka
nun gelebilir, işte bu boşluğu bırakmamak için, 
eğer imkân olur da bu kanun Komisyona ha
vale edilmek suretiyle askeri hava personeli de 
tazminata dâhil ederek kanunu çıkarırsak boş
luğu doldurmuş oluruz, ileride tekrar tekrar 
kanun çıkartmak mecburiyetinde kalmayız ve 
bu suretle onları da tatmin etmiş oluruz. 

iSevgili arkadaşlarım, bu kanunun çıkması 
için hepimizin seve seve oy vereceğinden kim
senin şüphesi olmaması gerekir. Bir haksızlığı 
ve kaybı bu suretle telâfi etmiş olacağız. 

'Sözlerime burada son verirken saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın üye... Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmet
leri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun 

Madde 1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 
1 nci maddesinin (a) ve (e) fıkraları aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

a) Pilot ve pilot adayı : Türk Silâhlı Kuv
vetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya yabancı 
bir devlet uçuş okul veya kurslarından pilot
luk diploması alan ve diploması usulüne göre 
onaylanan kimseye pilot; ve pilot olmak için 
sayılan yerlerde fiilen uçuşa başlıyan askerî 
personele (Askerî lise öğrenciler hariç) de 
pilot adayı denir. 

c) Albay maaşı : Üç senesini bitirmiş ve 
bir üst derece maaşı alan albayın kesintisiz 
aylık tutarıdır. Bu aylık tutarına yapılacak 
tıer türlü zamlar tazminatın hesabında dik
kate alınır. 

BAŞKAN — Maddeye bir fıkra eklenmesi 
hakkında bir takrir vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
144 sayılı Kanunun birinci maddesine aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

Uçuş ekibi personeli; filen uçuşa katılan 
pilot ve yardımcılariyle uçak içinde bulunmı-
yan ve fakat uçuşun emniyetle sonuçlanması 
irin çalışan askerî teknik personeldir. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, takririnizi izah 
etmek üzere buyurunuz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız as
kerî personelin tüm olarak dertlerine işaret 
'ettiler. Hakikaten askerî personel içerisinde 
büyük bir yekûn tutan astsubaylar zümresinin 
tabi olduğu kanun, bugün Millet Meclisine ge
lip değiştirilmesi iktiza eden kanunlardan biri
sidir. Bugün bir astsubay hangi sınıftan olur
sa olsun 39 ilâ âzami 40 yaşında emekliliğini 
isteme durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. 
İster hava astsubayı, ister deniz astsubayı, is
ter jandarma, isterse teknisyen olsun. 

Değerli arkadaşlarım, 40 yaşında mesleki
nin bütün tecrübesine sahibolmuş ve ordumu
za en verimli hizmet yıllarım verebilecek du
rumda olan astsubayların 80 lira aslî maaşın 
karşılığı olan 1 250 liradan yukarıya hiçbir za
man terfi imkânlarının tanınmaması astsubay
ların, özellikle teknisyenlerin, serbest hayatta 
her an daha cazip işler bulabilecek durumda 
o: an teknik personelin ordudan en verimli 
devrelerinde ayrılmalarına sebetoolmaktadır. 
Bunun dışında Hava Kuvvetlerine mensup as
kerî teknik personel 6725 sayılı Kanunla kıta 
tazminatının dışında, yani kıta tazminatı al
makta iken ayrıca uçuş tazminatı da alırdı, fa
kat bilâhara 1967 yılında çıkmış olan bir ka
nunla, «kıta tazminatı alıyorsunuz» esbabı mu
cizesi ile kendilerine uçuş tazminatı verilmeme
ye başlanılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu sebeple Hava 
Kuvvetlerine mensup teknik personel yargı 
organlarına başvurmuşlar, yargı organlarından 
İraklarını çıkarma çabası içinde bulun
maktadırlar. Hiç şüphesiz bir hukuk Dev
letinde bir meslek grupunia mensup kişile-
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rin şu veya bu şekilde haklarını alabilmeleri 
için mutlaka yargı organlarına başvurmaya 
mecbur etmek doğru bir hareket olmaz. Kaldı 
ki, Hava Kuvvetlerindeki askerî teknik perso
nel, uçuşun kazasız belâsız neticelenmesine ve 
uçuş emniyetini sağlamakla görevli bir pilot 
kadar ve uçak içerisinde bulunan diğer perso
nel kadar uçuş emniyetine hizmeti ile katkıda 
bulunan kişilerdir. Bunlar, vaktiyle aldıkları 
tazminattan bilâhara mahrum kalmışlardır, 
yani müktesep hakları kendilerinin ellerinden 
alınmış bulunmaktadır arkadaşlar. Verilmiş 
bir hak biiâhara alınmış bulunmaktadır. 

Şimdi bu kanunla da, eğer vermiş olduğum 
takriri kabul etmezseniz, bu kanunla da bu 
arkadaşların müktesep haklarını vermemiş ola
cağız. Ama birinci maddeye teklif ettiğim fık
ranın Yüce Mecliısinizce eklenmesi kabul edile
cek olursa, fiilen uçuşa iştirak etmemekle be
raber, yani uçak içerisinde bulunmamakla be
raber uçuşun selâmetle sonuçlanması, kazasız, 
belâsız sonuçlanması ve uçuşa iştirak etmiş 
olan uçak içinde bulunan arkadaşların, teknik 
personelin ve pilotların can emniyetlerini te
minle mükellef olan teknik personel de bu taz
minattan istifade edebilecektir. 

Adalet ölçüleri içerisinde yapılmış olan bu 
teklifi Yüce Meclisin benimsiyeceğini ümide-
ü er, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen... Yok. 

Komisyon takrire katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

TOSYALI (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükümet de 

katılmıyor. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Madde üzerinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde buyu
run efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

Huzurunuza sevketmiş bulunduğumuz ka
nun Silâhlı Kuvvetler uçuş kanunudur, uçuş 
tazminatı kanunudur. Bu kanun ile uçan bütün 
pilotlara ve uçuş ekibine bir tazminat getiril
mektedir. 

30 . 3 . 1970 O : 1 

I Hükümet yeni sevketmeğe hazırlandığı Per
sonel Kanunu ile bütün tazminatları, personele 
verilecek ödenekleri tanzim edecektir. Ancak, 
bâzı tazminatlar vardır M, bunlar özellikleri 
itibariyle, bütün tazminatlar, ödenekler birleş
miş olmasına rağmen bunlar dışarda kalmış
lardır. Birisi uçuş tazminatı, dalgıçlara verilen 
tazminattır. Bu kanun ile sadece Silâhlı Kuv
vetler uçucularına verilen tazminat getirilmiş
tir. 

Biraz evvel konuşan Hilmi işgüzar arkadaşı
mız, «Silahlı Kuvvetlerin bir sürü tazminat ta
lepleri var, gündemimizde veterinerler için taz
minat var, tabibler tazminatı var, bunlar niye 
konuşulmuyor da bu kanun konuşuluyor?» de
mişler idi. Bu kanunun bir özelliği var; 1926 
yılından beri uçuş tazminatı verilegelmiştir ve 
özel bir tazminat kanunudur. Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanan ve bütçe ile birlikte Meclise 
sevk edilecek olan Personel Kanunu içerisinde 
bütün tazminatlar birleştirilecek ve tek bir ka
nun halinde huzurunuza Personel Kanunu ge
lecektir. Ancak o kanuna istisna teşkil edecek 
olan tazminatlardan birisi olduğu için, bu ka
nım uçuş tazminatı olarak huzurunuzdadır. 
Yoksa sayın arkadaşımın birinci maddeye tek
lif ettiği yer personeli için daha evvel düşünü
len yüzde kırk tazminatlar ve diğer Silâhlı 
Kuvvetler tazminatı veya sivil personelin taz
minatı tek bir kanunda yakın bir zamanda huzu
runuza delecektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, bu izahat karşı
cında takririnizi geni almayı düşünür müsünüz, 
yoksa oya koyayım mı? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Müsaa
de ederseniz bir ciheti arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 

arkadaşlarım. 
Kanunun birinci maddesi (a) fıkrası ile pi

lot ve pilot adayının tarifini yapıyor, (c) fık
rası kanunun ikinci ve müteakip maddelerinde 
geçen, bâzı yüzdelerin hesabına esas alınacak 
olan albay maaşımn tarifini yapıyor. 

Öte yandan 2 nci maddenin (c) fıkrasında; 
«Uçuş ekibi personeline bu kanunla değiştiri
len ilişik cetvelin ikinci sütununa göre uçuş 
tazminatı ödenir» hükmü var. 

Şimdi, uçuş ekip personeli, bu kanunun tat-
I bikatında muhtelif tefsirlere sebebiyet vereoek-
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tir. Uçuş ekibi personeli nedir Personel deyin
ce, Uçuş esnasında mutlaka uçağın içerisine gi
ren, girmiş bulunan kişiler mi kasdedilmekte-
dir? Bunun tarifinde, kanun tekniği bakımın
dan bir defa fayda vardır. Öte yandan Sayın 
Bakanın söylediği gibi, biz önergemizde bütün 
yer personeline, hava kuvvetlerine mensup bü
tün yer personeline de 6725 sayılı Kanunla ve
rilmekte iken 926 sayılı Kanunla kaldırılmış 
olan yüzde 40 tazminatların verilmesi teklifin
de bulunmadık. 

thtiyaç duyulursa örneğin tekrar okunma
sı halinde anlaşılacaktır ki, uçuş ekibi persone
llinin içerisine, uçuşun selâmetle neticelenmesi 
için hizmeti geçecek olan askerî teknik perso
nelin, yani bu arada teknisyenlerin de katılma
sını, alınması lâzımgeldiğini savunduk. 

Biraz evvel Sayın Bakan Devlet Personel 
Kanunu ile diğer tazminatların tüm olarak bir
leştirileceğini ifade öttiler. Temenni ederiz ki, 
Personel Kanunu biran evvel gelsin ve tazmi
natlar tevhid edilsin. Ancak; özelliği bakımın
dan getirildiği ifade ©dilen ve bizim de gönül
den katıldığımız bu kanun teklifinin sakat çık
masından, noksan çıkmasından endişe ediyoruz. 
biz. 

Bir teknisyen, tayyarenin muayenesi, uçuşa 
elverişli olup olmadığı, herhangi bir arızası bu
lunup bulunmadığı için saatlerce, hattâ çoğu 
defalar gece bile çalışmaktadır. Bu teknik per
sonel teknisyen, bu kanun olduğu gibi kabul 
edilecek olursa tazminat alamıyacak, uçuş taz
minatından istifade edemiyecek, fakat pilotun 
yanında tayyare içinde bulunan diğer bir per
sonel uçuş tazminatını kanunda izah edildiği 
veçhile alacak. Bu adalet ölçüleriyle bağdaşmı
yor arkadaşlar. 

Bu bakımdan teknik personelin tarifine ih
tiyaç vardır ve önergem de bunu ifade etmek
tedir, Yüce Heyetinizden kabulünü istirham 
ediyorum. Ayrıca malî bakımdan önemli bir kül
fet de yüklemiyecektir. Zira, bir vakitler çok 
daha geniş bir personel kadrosuna zaten veril
mekteydi bu tazminat ve şimdi dar çerçeve içe
risinde alınacaktır. Malî bakımdan bütçeye de 
fazla bir külfet olacağı kanaatinde değilim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen... Yok. önergeyi bir defa daha okutup 
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Komisyon ve Hükümetin mütalâasını aldıktan 
sonra oylarınıza arz edeceğim. 

Bu arada, Çocuk Esirgeme Kurumunu Vergi 
Muafiyetine ulaştıran kanun tasarısı hakkında 
açık oylarını kullanmıyan saym üyelerin oyla
rını kullanmalarını rica ederim. 

(Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim 
bu teklife? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
TOSYALI (Kastamonu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn kabulünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir* reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Mad

de üzerinde söz rica etmiştim. 
BAŞKAN — Efendim oylamaya geçtik, biz 

çok defa... 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkanım takriri oyladınız, maddeyi oyla
madınız. 

BAŞKAN — Maddeyi oyluyorum işte. Mü
teaddit defalar, «Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye...» dediğim için oylamaya geç
tik. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — işa
ret ettim Sayın Başkan, işaret ettim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Başkanlık görevini yapıyor, üç defa, «Mad
de üzerinde söz istiyen var mı?» diye arz ettim 
Sayın Asultay. 

Madde 2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 
2 nci maddesinin (a) ve (c), (f), (g) fıkraları 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri pilotlarına; bu 
kanunla değiştirilen ek cetvelin birinci sütunu
na göre aylık uçuş tazminatı ödenir. 

c) Uçuş ekibi personeline bu kanunla de
ğiştirilen ilişik cetvelin ikinci sütununa göre 
uçuş tazminatı ödenir. Bu tazminat uçuş ekibi 
personelinin uçuşa başladığı tarühi takibeden 
aybaşından itibaren cetvelin birinci uçuş kıdem 
yılına tekabül öden miktarı üzerinden öden-
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meye başlanır. Ve uçuş hizmet süresince devam 
eder. 

f) Uçuş ekibine dâhil olmayıp da muvakkat 
vazife ile uçuş esnasında tayyare içinde vazife 
alanlara, her uçuş saati başına albay maaşının 
yüzde biri verilir. Ancak, bu suretle bir ay 
zarfında verilecek para albay maaşının yüzde 
onunu geçemiyeceği gibi; istihkak sahibinin 
klta tazminatına müsıtehaık personel olması, bu 
tazminatın ödenmesine engel teşkil etmez, 

g) Paraşüt ve komanda birliklerinde veya 
kurslarında bulunan ve uçan hava vasıtaların
dan bil fiil paraşütle atlayış yapan subay ve 
astsubaylara beher atlayış başına albay maaşı
nın yüzde 8 i, erbaş ve erlere albay maaşının 
yüzde 6 sı atlayış tazminatı olarak ödenir. 

Paraşüt atlayışlarına ait eğitimler senenin 
her ayında uçuş ve atlayış şartları nazarı itibara 
'alınarak yapılır. Bu suretle yapılan eğitimlerde 
senede 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden 
nazara alınmaz. 

Bu tazminat atlayışının yapıldığı ayın so
nunda ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Buyurun Asbuzoğlu. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, 2 nci maddenin (c) bendi 
üzerinde bir anlaşmazlığı veya yanlış bir tef
siri önliyebilmek için ve sadece zapta geçirme 
hususunda iki nokta üzerinde görüşlerimi arz 
edeceğim. 

144 sayılı Uçuş tazminatı hakkındaki Kanu
nun eski maddesinde (c) bendi, «uçuş ekibi per
soneline» dedikten sonra, parantez içinde Kara 
Kuvvetlerinde istihdam olunan uçaklardaki ha
rita ve diğer teknik memurların da bu kanun
dan istifade edeceğini ifade eder. Fakat biz bu
rada bu parantezi çıkarmış bulunduğumuz için, 
bu bâzı yanlış anlamlara sebebiyet vermiştir. 
Aynı komisyonda üye bulunmam dolayısiyle 
bendenize de müracaat edilerek, «biz evvelce 
uçuş tazminatı yönünden olan haklarımızı Da-
nıştaya müracaat etmek suretiyle aldık, yarın 
maliyeciler bir yanlış anlamada bulunurlarsa 
yine aynı vaziyete düşer miyiz?» tarzında endi
şelerini belirttikleri için, komisyondaki arkadaş
larım ve Hükümet temsilcileri arkadaşlarımla 
yakinen temas ederek bunun o anlama varma
dığını, «ekip» kelimesinden bunun tamamen ifa-

I de edilmiş bulunduğunu, Kara Kuvvetlerinde de 
kullanmakta olduğumuz uçaklarda bizzat uçuş 
ekibine dâhil olan arkadaşlarımızın, subayları-
mızın, yine kanunun bir başka maddesinde ifade 
edildiği gibi 60 saati doldurmak kaydiyle bu 
kanundan istifade edeceklerini tesbit etmiş bu
lunuyoruz. Fıkrada sarahat olmadığı için bu 
hususu zapta geçirmekte fayda mülâhaza ettim. 

İkincisi de, Hava Kuvvetlerimizin bugün 
elinde bulunan uçakların hemen ekserisinde ma
kinistler ucuz hizmeti görmemektedirler ve bu 
yüzden de kendileri o tayyarenin makinisti ol
malarına rağmen bu tazminattan faydalanama
maktadırlar. Ama Kara Kuvvetlerinde kullan
makta olduğumuz uçakların makinistleri aynı 
uçakta vazife gördükleri, uçtukları için onlarsız 
uçaklar havalanamadıkları için bunlara tazmi
nat verilmektedir. Yine yanlış bir anlama mey
dan vermemek için, Kara Kuvvetlerinde uçak 
hizmetlerinde istihdam edilen makinistlerin bu 
uçuş tazminatından faydalanacaklarını, diğerle
rinin (üzüntü ile ifade edeyim) faydalananııya-
caklarını ifade etmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın Komisyon Sözcüsü ve Hükümetten 
yetkili ve kanunu hazırlıyan arkadaşlarımla vâ
ki olan görüşmelerimizde aynı hususta mutaba
kata varmış bulunuyoruz. Konuşmalarımla 
zapta geçirdiğim bu hususlarda kanunun anla
mına aykırı bir husus varsa, kendilerinden tav
zih etmelerini rica eder, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Komisyon Sözcü
sü, Sayın Asbuzoğlu'nun beyan ettiği hususları 
tavzih etmek üzere söz istediler, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, 

Sayın Millî Savunma Bakanının da ifade bu
yurduğu gibi, bu kanun Silâhlı Kuvvetler uçuş 
tazminat kanunudur. Uçan kara, hava ve deniz 

I sınıfının pilotları bu kanundan faydalanacaktır, 
I uçan kara, hava ve deniz sınıfının makinistleri 

bu kanundan faydalanacaktır, uçan helikopter 
pilotu ve makinisti bu kanundan faydalanacak
tır, uçan ve paraşütle atlıyan paraşütçüler bu 
kanundan faydalanacaktır. Uçuş ekibine dâhil 
olan herkes, pilot ve makinist, uçan şahıs olarak 

| bu kanundan faydalanacaktır. 
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Bu hususu bu şekilde açıklar hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmıyan sayın üye?. Yok. 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Madde 3. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 6 ncı 
maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 6. — Uçuş yıpranma hizmetinin he
sabı : 

Disiplinsizlikten gayri sebeplerle uçuştan 
gayri hizmetlere nakledilen uçuş personeline yıp
ranma tazminatı ödenir. Ve bu tazminatın hesa
bından aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur. 

Uçuş hizmet sürelerinin hesabında başlan
gıç tarihi; okul veya kurslarda, ilk uçuşa baş
lanılan tarihtir. Uçuştan ayrılma tarihi ise, 
durumlarına göre : 

a) Uçuş kıymetlendirme kurulu kararları
nın tasdik tarihi, 

b) Hava sıhhi heyet raporunun tasdik ta
rihi, 

c) Arzuları ile ayrılanların dilekçe tari
hidir. 

Başlangıç ve uçuştan ayrılma tarihi arasın
daki süre, uçuş hizmet süresidir. Altı ay ve yu
karı müddetler tam yıla iblâğ edilir. Noksanı 
nazara alınmaz. Sekiz yıllık uçuş hizmetini ta-
mamlıyan ve disiplinsizlikten gayri bir sebeple 
uçuştan ayrılan pilotlara albay maaşının yüz
de yirmidördü aylık yıpranma tazminatı ola
rak verilir. Ve her fazla uçuş yılı için albay 
maaşının yüzde ikisi ilâve olunur. 

Onbeş yıllık uçuş hizmetini tamamlıyan uçuş 
ekibine (harita uçuş ekibi için bu süre oniki yıl
dır) albay maaşının yüzde yirmibiri (oniki yıl
lık harita uçuş ekibi için yüzde onsekiz) aylık 
yıpranma tazminatı olarak ödenir. Ve her fazla 
uçuş yılı için albay maaşının yüzde biri ilâve 
olunur. 

Ancak, bu suretle ödenecek tazminatta yir-
nıiüç yıldan sonraki hizmetler nazarı itibara 
alınmaz. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. 

I Maddeyi oylarınıza arz «diyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 7 nci 
maddesinin (b) fıkrası aşağıda gösterildiği şe
kilde değiştirilmiştir : 

b) Beş uçuş yılı içinde uçuş hizmetine ait 
vazifeler esnasındaki kazalarda veya diğer sıhhi 
sebeplerle, hava sıhhi heyet raporuna müsteni
den daimî olarak yer hizmetine nakledilen pi
lotlara albay maaşının yüzde yirmidördü ve uçuş 
ekibi personeline albay maaşının yüzde onaltısı 
aylık yıpranma tazminatı olarak ödenir. Beş 
uçuş yılını mütaakıp yıllarda pilotlara her uçuş 
hizmet yılı için albay maaşının yüzde ikisi, 
uçuş ekibi için yüzde biri ilâve edilir. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 8 nci 
maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 8. — Sakatlık ve şehitlik tazminatı : 
Pilot ve uçuş ekibi personeli ile hangi meslek 

ve sınıftan olursa olsun vazifeli olarak uçuş hiz
met faaliyetlerinden veya paraşüt atlayışların
dan mütevellit sakat kalanlara ve bu sebepten 
görevlerinden ayrılma mecburiyetindekilere al
bay maaşımn on katı, hizmetten daimî olarak 
ayrılanlara onbeş katı ve şehidolanların maaşa 
müstahak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mi
rasçılarına otuz katı bir defaya mahsus olmak 
üzere maddi ve mânevi tazminat olarak verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edillmişitir. 

Madde 6. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun ge
çici 2 nci maddesi aşağıda gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştir : 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
giriş tarihinde mülga 5950 sayılı Kanunun geçici 
1 nci ve 2 nci, 6725 sayıli Kanunun 3 ncü ve 
4 ncü maddesinin (b) fıkrasına, 7345 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi ve bu maddenin (a) ve (b) 
fıkralarına ve muvakkat 4 ncü maddelerine gö-

I re tazminat alanların tazminatları adı geçenle-

57 — 



M. Meclisi B : 62 30 . 3 . 1970 O : 1 

rin bu kanuna göre uçuş hizmet süreleri nazarı 
itibara alınarak tesbit edilir. Uçuculuk yılı üze
rinden 3 ncü madde esaslarına göre ödenir. 

Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 3 ncü mad
dedeki şartları taşıyan personelin almakta ol
dukları tazminatların ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenller... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunun hükümlerini Mil
li Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye.. Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar, 

1 nci made üzerinde görüşmek hakkım var
dı; işaret etmiştim, Sayın Başkan görmedi. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, tümü üzerinde 
görüşmek 1 nci maddeyi de kapsar.. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Arz 
edeceğim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Bir başka takrir verilmişti, müzakere edildi, 
oylandıktan sonra madde üzerinde görüşme 
hakkımız vardı. 

BAŞKAN — Oylamaya geçildikten sonra 
sayın üyelere söz verilmez.. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Oylanmamıştı, efendim. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmekteki 
maksadım şu : Birinci maddede askerî lise öğ
rencileri tazminat hakkı içinde mütalâa edilmi
yorlar. Askerî lise öğrencileri bir pilot kadar 
her türlü mesuliyet içindedirler ve aynı za
manda kaza ve sair mesele ile karşı karşıya-
dırlar. 

Kanunun diğer maddelerinde her türlü 
sakatlık halinde bir tazminat meselesi düşü
nülüyor ve aynı zamanda da Komisyon Söz
cüsü arkadaşımız uçan herkesin, havada ve 
karadaki vazifeli şahısların tamamının bu taz
minattan istifade edeceklerini söylüyorlar. 
Neden lisede tahsil içindeki olan ve uçuş ha
linde bulunan öğrencilere tazminat vermiye-
lim?.. 

Kanunun 6 nci maddesinde, uçuş hizmet 
sürelerinin hesabında başlangıç tarihini okul 
veya kurslarda ilk uçuşa başladığı tarihi ka
bul ediyor, ama okul sırasında arkadaşlara 
tazminat vermiyoruz. Madem bütün mükellefi
yet beraber, kazada müşterekler, uçuşta be
raberler, o halde okuldaki arkadaşlarımız için 
niçin bir tazminat müessesesini kabul etmiş 
olmıyalım?.. 

Kanunun gerekçesinde Hava Harb Okuluna 
devam edenlerden ancak dörtte birinin pilot 
olduğunu, dörtte üçünün ise kara hizmetlerinde 
vazife aldığına işaret edilmektedir. Okuldaki 
arkadaşa bir tazminat vermiş olursak, okul sı
rasında iken uçuşa yönelecek, hiç olmazsa kü
çük bir tazminat almak maksadiyle karadan 
ziyade havayı tercih edecek. 

Bu meselelerin düşünülmek suretiyle bi
rinci maddede nazarı dikkate alınması lâzım
dı. Maddede nazarı dikkate alınmadı. 

Bir önerge hazırlamıştım. Çok sevdiğim, hür
met ettiğim, her zaman için takririmi reddet
mekte beni okşıyan A.P. li arkadaşlarım bu 
takririmide reddedeceklerdi belki. Her zaman 
olduğu gibi alışmıştım bu işe. Böyle olabilirdi, 
ama hiç olmazsa bu takririn... (A.P. sıraların
dan «ıSaçma» sesleri) 

O sizin kendi düşünceniz, terazinizde ayrıca 
tartarsınız. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görü
şüyorsunuz, efendim. Karşılıklı görüşmiyelim. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Binaenaleyh, böyle bir takririn oylanması lâ
zımdı. Binaenaleyh, bir tekriri müzakerenin 
nazarı dikkate alınması ve okul sahasında bu
lunan arkadaşlarımızın da bu tazminat mües
sesesinden istifade etmesi gerekir. Bu hususun 
nazarı dikkate alınmasını arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde baş
kaca görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. 
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Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. Kanun 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Tekriri mü
zakere talebi vardı, efendim. 

BAŞKAN — Çok şeyler konuşuldu; takrir
ler, maddeler, değişiklikler... 

Kanun Meclisimizce kabul edilmiştir, ha
yırlı, uğurlu olsun. 

ORHAN KEMAL PERSOY (İstanbul) — 
Bu tazminat kanununun açık oya arzı lâzım
dır. Akçalıdır. 

BAŞKAN — Bu tazminat kanunu bütçe 
ile alâkalı değil. Bundan evvelki kanun vergiyi 
Ikaldıran bir kanundu, bütçe ile ilgili idi, ama 
bu tazminat (kanunu. Her zaman böyle ka
nunlar çıkarıyoruz. 

4. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesirihesabı 
hakkında Meclis Hesaplarım İnceleme Komis
yonu raporları (5/1) (S. Sayısı : 76) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin, haklarında ivedilik kararı ve

rilen işler bölümünde üçüncü sırayı işgal eden 
S. Sayısı 76 Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 
ve Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesin-
hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporunun öncelik ve ivedilikle ve 
diğer bütün işlere takdimen görüşülmesini mü
saadelerinize arz ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Tekin Erer 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Tüzük gere
ğince bir defa görüşülecek işler» meyanında bu
lunan 76 S. Sayılı Millet Meclisi, Cumhurbaş
kanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı 
Kesinhesabı hakkındaki Meclis Hesaplarını İn
celeme Komisyonu raporunun bütün işlere tak-

(1) 76 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
nun oladır. 

dimen görüşülmesi talebedilmektedir. Bu hu
susu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Hesaplan İnceleme Komisyonunun 5/1 esas, 

2 karar numaralı raporu okundu.) 
BAŞKAN — Genel Kurulun (bilgilerine arz 

olunmuştur. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 127 noi 

maddesinin son fıkrası gereğince, ,aidolduğu Ha
zine hesabı umumisine katılmak üzere Hüküme
te gönderilecektir. 

(Hesapları İnceleme Komisyonunun 5/1 
esas, 3 karar numaralı raporu okundu.) 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesinin son fıkrası gereğince, aidolduğu Ha
zine hesabı umumisine katılmak üzere Hüküme
te gönderilecektir. 

(Hesaplan İnceleme Komisyonunun 5/1 
esas, 4 karar numaralı raporu okundu.) 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

Aynca Muhasebei Umumiye Kanununun 127 
nci maddesinin son fıkrası gereğince, aidolduğu 
Hazine hesabı umumisine katılmak üzere Hükü
mete gönderilecektir. 

Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven ve 18 
arkadaşı ile, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Türkiye Çoeuk Esirgeme Kurumunun bâzı 
vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair kanun teklifinin açık oyla
masına 153 sayın üye katılmış, 151 kabul, 1 ret, 
1 çekinser oy çıkmış, salt çoğunluk sağlanama
mıştır. Bu sebeple açık oylama gelecek birleşim 
yapılacaktır. 

Toplantımızda çoğunluğun bulunmadığı, 
vaktin de gecikmiş olduğu görülmekle, 1 Nisan 
1970 Çarşamba günü ısaat 15,00 te yapılacak 
T. B. M. M, Birleşik Toplantısından sonra top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 

^OB* 
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Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tutulmasına dair 
kanun teklifine verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
M. Salâhattin Kıl w; 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırikoğ'Tu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 
Hamildi Hamamcıioğlıu 
Aid Kısam Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim öüceoğlu 
Orhan Eren 
Emin Balksüt 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Sr. raf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Basan Ali Oülcan 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Ronaı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 153 

Kabul edenler : 151 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyaıılar : 296 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altın/baş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkcl 

ÇANAKKALE 
Zektiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağ1!! 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Arslan Topçübaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENÎZLÎ 
ilhan Açıkalın 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
tlhamtii Erteım, 
Cevat Sayın 

edenler] 
ELÂZIĞ 

Hayrettim Hanağası 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkoscnli-
ıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah lzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali. İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgün er 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
Hasan Türkay 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Burhancttiin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Nih'ad Kürşad 
Ali NaJkıi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Musa Doğam 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabrd Keskin 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli öızfcan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

— 60 (5) 



M. Meclisi B : 62 30 . 3 . 1970 O : 1 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehfbi Engiz 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay lıneı* 
Necati Kalaycıoğlu 
(Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vıefa Tanır 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 

[Reddeden] 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

• » > • < > • > • < » •< • • • 
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Hilmi Okçu 
MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıo-ğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
ibrahim Öztürk 

,MUĞLA 
Muallâ Akarca 
İzzet Oktay 

NEVŞEHÎR 
Hüsamettin Başcır 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Hamdi Ma gidon 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 

Güngör Hun 
SAMSUN 

Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 

SÎÎRT 
Zeki (Jeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SIVAS 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlıı 
Mehmet Kaziova 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yeuıipınar 

URFA 
Neemelttlin Öevheıri 
B'aftıni Karakeejit 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Cahit Karaikaş 
Kevni Nedimoğlu 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

62 NOİ BİRLEŞİM 

30 . 3 . 1970 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ OENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, (GENSORULAR VE OENEL 

(GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE IGÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kapıcıların iş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kanun teklifi ile eski istanbul Milletvekili 
Kaya Özdemir'in, 931 sayılı iş Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu ilgili komisyonu 
ile Millet Meclisi Çalışma Komisyonundan seçi
len 4 er üyeden kurulu 2 numaralı Karma Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/186; Cumhu
riyet Senatosu 2/226) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 18 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1317) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1970) 

P7 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. Sa
yısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun (birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönder
me tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/229) 
(S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1970) 

3. — Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay 'Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını inceleme Komis
yonu raporları (5/1) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma 
tarihi : 3 .2 .1970) 

V 
İKİ DEFA -GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
C. 'Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Naci-
oğlu, Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu 
Kâmil Akman'm, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/46) (S. Sayısı : 30) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 2 .1970) 

3. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurul
ması hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/78) 
(S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işikpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Neemettinoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. 
Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl-



ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1970) 

6. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

7. — 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1970) 

8. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/51) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1970)1 

9. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 3 .1970) 

10. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/186) (S. Sayısı : 
82 ve 82 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 3.1970; 26. 3.1970) 

X 11. — Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven ve 18 arkadaşı ile, Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener'in, Türkiye Çocuk Esirgeme Ku
rumunun bâzı vergilerden ve bütün hare ve 
resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/239, 2/276) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 3 .1970) 

....>... > » < ...... 



Dönem : 3 TTC 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / D 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1967 malî 
yılı Kesînhesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

raporları ( 5 / 1 ) 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 1967 malî yılı Kesinhesap cetvelleri. 

Esas No. : 5/1 
Karar No. : 2, 3, 4 





Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplan İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/1 
Karar No. : 2 

14 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

'G-eçen dönem Komisyonumuz'ca tetkik edilip Yüksek Başkanlığa sunulan 've Millet Meclisi (gün
deminde kalmış bulunan, Millet Meclisi 1967 malî yılı Kesin/hesap 'cetvelleri, yeni teşkil edilen 
Komisyonumuza havale Ibuyuruılmakla, Komisyonumuzda tetkik edildi. 

İlişikte takdim olunan Millet Meclisi T96'7 yılı ıKCsinlhesalbmı muıhtevi cetveldeki rakamların, 
kayıt 'defterlerine uygun (olduğu 'anlaşılmakla, Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına karar verildi. 

Hesapları İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Ankara 
/ . Sıtkı Hatipoğlu 

Denetçi 
Ordu 

Hamdi Mağden 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

Samsun 
Bahattin TJzunoğlu 

ıSöacü 
Istanibul 

Tekin Erer 

İstanbul 
Eşref Derinçay 

İmzada bulunamadı 

Yıoagat 
Neşet Tanmdağ 

İmzada 'bulunamadı 

Kâtip 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Konya 
İhsan Kabadayı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 76) 





Hesaplan inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/1 
Karar No. : 3 

14 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

•Geçen dönem Komisyonmnuaoa tetkik edilip Yüksek Başkanlığa sunulan Ve (Millet Meclisi gün
deminde kalmış bulunan, Cumhurbaşkanlığı 1.967 malî yılı Kesinhesap ıcetvelleri, yeni teşkil edilen 
Komisyonumuzla 'havale buyurulmıakla, Komisyo numuzda 'tetkik -eJdü'di. 

ilişikte ıtakdim olunan Cumhurbaşkanlığı 19Ö7 yılı Kesinhesalbım muhtevi cetveldeki rakamla
rın, kayıt defterlerinle uygun olduğu 'anlaşılmakla, Genel Kurula tarz 'edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa ısunulmasına karar verildi. 

Hesapları İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Ankara 
/. Sıtkı Hatipoğlu 

Denetçi 
Ordu 

Hamdi Mağden 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

Samsun 
Bahattin Uzunoğlu 

SÖZCÜ 
istanbul 

Tekin Erer 

istanbul 
Eşref Derinçay 

imzada bulunamadı 

Yozigat 
Neşet Tanrıdağ 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Konya 
îhsan Kabadayı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 76) 





Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplan İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/1 
Karar No. : 4 

14 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen dönem Komisyonumuzica tetkik edilip Yüksek Başkanlığa suınulıan rve Millet Meclisi gün
deminde kalmış bulunan, Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesap (cetvelleri, yeni teşkil ©di
len Komisyonuımuıza havale buyurulmakla, Komisyonumuzda tetkik edildi. 

ilişikte takdim olunan Sayıştay Başkanlığı 1967 yılı Kesinhesabmı muhtevi cetveldeki rakam
ların, Ikıayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla, Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başt-
kanlığa ısuınuilmasnua karar verildi. 

Hesapları inceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Ankara 
/ . Sıtkı Hatipoğlu 

Denetici 
Ordu 

Hamdı Mağden 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

Samsun 
Bahattin Uzunoğlu 

Sözcü 
istanbul 

Tekin Erer 

istanbul 
Eşref Derinçay 

imzada bulunamadı 

Yozgat 
Neşet Tanrıdağ 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Konya 
İhsan Kabadayı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 76) 





Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığı ile ilgili cetveller TARANAMAMISTIR. 

RAPORLARIN ASLI CİLT NÜSHASINDA 
MEVCUTTUR. S. Sayısı 76 





Dtnıem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 81 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven ve 18 ar'kadaşı ile, Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tutulmasına 

dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2 /239, 2 /276) 

.Trabzon Milletvekili iSelâJhattin Güven ve 18 arkadaşının, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
nun bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi (2/239) 

14 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 'bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tutul
masına dair kanun teklifi ve gerekçesini ilişik olarak takdim kılıyoruz. 

Gereğine delâlet buyurulmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Trabzon Milletvekili (Elâzığ Milletvekili Kocaeli Milletvekili Manisa Milletvekili 
Selâhattin Güven ö. Faruk Sanaç Vehbi Engiz önol Sakar 

Maraş Senatörü 
Adnan Karaküçük 

Balıkesir Milletvekili 
İbrahim Aytaç 

Saiınsun Milletvekili 
Doğan Kitaplı 

Kars Milletvekili 
Kemal Güven 

Maraş Milletvekili 
Atillâ İmamoğlu 

Bilecik Milletvekili 
Mehmet Ergül 

Kars Milletvekili 
Lâtif Aküzüm 

Kars Milletvekili 
Turgut Artaç 

Kars Milletvekili 
Kemal Kaya 

Sivas Milletvekili 
Tevfik Koraltan 

Kars Milletvekili 
Osman Yeltekin 

Artvin Milletvekili 
A. Naci Budark 

Balıkesir Milletvekili 
Mithat §. Çavdaroğlu 

Kars Milletvekili 
Musa Doğan 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rtza TJzuner 

GEREKÇE 

1'9'21 yılında kurulan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu kamu yararına çalışan derneklerden
dir. 

Kurumun amacı : 

a) Kurum, çocukların memlekete ve insanlığa yararlı olacak şekilde yetişmelerini sağlamak, 
haklarını korumak, yoksul ve kimsesiz çocukları himaye etmek, oniann bakımlarını, eğitimlerini, 
yapmak maksadiyle yuvalar ve gündüz bakımevi kurmak, 
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!b) Yoksul ve emzikli annelere yardım et'me'k ve sağlığını korumak, 
e)' Yoksul okul çocuklarına okuma araç ve gereçleriyle giyim eşyası vermek, 
iç) 'Tüzüğünde yazılı diğer hizmet ve görevlerini yapmaktır. 
..'Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu amacını gerçekleştirmek gayesiyle yurt içinde 67 il ve 310 

ilçede örgütlenmiştir. 
Halen : 
öğretim tesisleri (Bakım ve eğitim tesisleri 

1 — Hemşire koleji 21. — Çocuk yuvası 
1 — Okul ömcesi Çocuk Eğitim Uzman Okulu 10 — Gründüz bakımevi 

114 _ Poliklinik 
'2' — Aş evd 
1 — Süt damlası 
1 — Doğum evi 

Olmak üzer'e 51 tesisi bulunmaktadır. 
Anne ve çocuk bakımı : 
Anne! Çocuk ITesis 

2 758 Yuva ve gündüz bakımevlerinde, 
1 '200 Aş evlerinde, 

150 iSüt damlaları, (süt tozu verilir) 

4 108 (SüreMi (bakım. 
30 000 ITeisisler dışında bakım ve yardım, 
50 000 'Polikliniklerde muayene ve ilâç, 

'20 000 IMuayene, tedavi ve çeşitli yardım 

80 000 Haricen bakım. 
104 103 Çocuk ve annenin çeşitli bakım ve cğitimleriyle, türlü ihtiyaçları karşılan

maktadır. 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru'munun başlıca gelir* kaynakları : 
a) Taşınmaz malların kira gelirleri, 
lb) Türk Hava Kurumu, Kızılay ve Kurumumuz arasında bölüşülen fitre ve zekât geliri, (ge

lirin % 20 si)' 
c) Kurumun bâzı iktisadi işletmelerinin gelirleri, 
Bu gelirlerin toplamı 5 - 6 milyon Tl. civarındadır. ' 
Bir çocuğun maliyeti; eğitimi, sağlık hizmetleri, iaşesi, ibatesi v. s. ve personel giderleriyle 

birlikte 5 000 Tl. sini bulmaktadır. Dolayısiyle 20 milyon civarında, yalnız çocuk masrafı olarak 
gider açığı 15 milyon ve diğer giderler hamiyetperver vatandaşların aynî ve nakdî yardımlariyle 
karşılanmakta ise de memnuniyet verici bir hal olan sosyal dayanışmanın gelişmekte olduğu mem
leketimizde binlerce yardım dernekleri kurulmuş ve kurulmaktadır. 

Bu yüzden Kurum gelirleri azalmakta buna mümasil artan nüfusa paralel korunmaya muhtaç 
çocuk miktarı artmaktadır. 

Ayrıca Devlet bütçesinden Kuruma yapılan sosyal yardım miktarı da 400 000 Tl. sın'dan 50 000 
Tl. ya indirilmiştir. 

Bu nedenlerle Kurum görevini ifada güçlüklerle karşılaşmaktadır. 
Kurumun ne taşınmaz mallarında ne de işletmelerinde hiçbir özel veya tüzel kişilerin hisseleri 

yoktur. Sağladığı gelirlerin tümünü yoksul ve kimsesiz çocukların yemelerine ve eğitim, öğretim 
ve sağlıklarının korunmasına tahsis etmekte onların ihtiyaçlarının karşılanmaisına harcanmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 81) 
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OBu itibarla Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun özel bir kanunla Bina ve Arazi Vergisinden, 
Kurumlar Vergisinden, bilûmum hare ve resimlerden muaf tutulmak suretiyle, Anayasamızın 36 ncı 
maddesi hükmüne göre, ailenin, ananın ve çocuğun korunması hususumda Devletin yapmakla yü
kümlü bulunduğu göreve yardımcı olan bu kuruluşa endirek yardım etme imkânı sağlanmış ola
caktır. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in TürMye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı vergilerden ve 
bütün hare ve resimleıden muaf tutulmasına dair kanun teklifi (2/276) 

15 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Çocuk Esdrgemie Kurumunum bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tu-
tultoasma diair kanun teklifim, 'gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sumulmıuşltfur. 

Gereğimi rıioa eder saygılar sunarım. 
Tralbzon Milletvekili 

Ahınet Şener 

G E R E K Ç E 

1921 yılında kurulan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu kamu yararına çalışan derneklerdendir. 

Kurlumun amacı : 
la) Kuram, çocukların memlekete ve insanlığa yararlı olacak şekilde yetişmuelerini sağlamak, 

haklarını korumak yoksul ve kimisesiz çocuiklarıhimaye etmeik onların bakımlarını, eğitimlerimi, 
yapmak maksadiyle yuvalar ve gündüz bakımevi kurmak, 

b) Yolksuil ve emzikli annelere yardım etmek ve sağlığını korumak, 
c) Yoksul okul çocuklarıma okuma aıraç ve gereçleriyle giyim eşyası vermek, 
ç) Tüzüğünde yazılı diğer hizmet ve görevlerini yapmaktır. 
Türkiye Çocuk: Esirgeme Kurumu amacını gerçekleştirmek gayesiyle yurt içinde 67 il ve 310 

ilçede örgütlenmiştir. 

Hailen : 
Öğretim (tesisleri 

1. Hemşire Koleji 
1. Okul öncesi çocuk eğitim Uzmanı okulu 
Bakım ve eğitim tesisleri 
21. Çocuk Yuvası 
10. Gündüz Bakımevi 
14. Poliklinik 
2. Aşevi 
1. Süt Damlası 
1. Doğumevi 
Olmak üzere 51 tesisi bulunmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 81) 
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Anne ye Çocuk Bakımı 
Anne1 Çocuk Teslis 

2 753 Yuva ve gündüz bakımevlerinde, 
1 200 Aş evlerinde, 

150 Süt damlaları, (Süt tozu verilir) 

4 103 Sürekli bakım. 
30 000 Tesisler dışında bakım ve yardım, 
50 000 Polikliniklerde muayene ve ilâç, 

20 000 — Muayene, teldavi ve çeşidi yardım 

80 000 Haricen bakım. 
104 103 Çocuk ve annenin çeşitli bakım ve eğitimleriyle, türlü ihtiyaçları karşılanmak

ladır . 

Türkiye Çoculk Esirgeme Kurumunun başlıca gelir kaynakları : 
a) Taşınmaz (malların kira 'gelirleri, 
b) Türk Hava Kurumu, Kızıılay ve kurumumuz arasında bölüşülen fitre ve zekat geliri, (Grdli 

rin '% 20 si) 
c) Kurumun bâzı iktisadi işletmelerinin gelirleri, bu gelirlerin toplamı 5 - 6 milyon Tl. civa

rındadır. 

Bir çocuğun maliyeti; eğitimi; sağiıik hikmetleri, iaşesi, ibatesi vi.s. ve personel giderleriyle 
birilikte 5 000 Tİ. ısını bulmaktadır. Dolayısiyle 20 milyon civarında, yalnız çocuk smlasrafı ola
rak gider açığı 15 milyon ve ıdiğeır giderler haımiyetperver vatandaşların ayni ve nakdî yardıımj-
lariyle karşılanımakta ise ide memnuniyet verici bir hal olan sosyal dayanışmanın gelişmekte ol
duğu momleketimizıde binlerce yardım dernekleri (kurulmuş ve kurulmaktadır. Bu yüzden kurum 
gelirleri azalmakta bunla mümasil artan nüfusa parcılel korunmaya muhtaç çocuk miktarı art
maktadır. 

Ayrıca Devlet bütçesinden kuruma yapılan ısosyal yardım miktarı da 400 000 Tl. smdan 
50 000 Tl. ya indirilmiştir. 

Bu nedenlerle kurum görevini ifada güçlüklerle karşılaşmaktadır. 
Kurumun ne taşınmaz mallarında ne ide işletmelerinde hiçbir özel veya tüzel kişilerin hisseleri 

yoktur. Sağladığı gelirlerin tümünü yoksul ve kimsesiz çocukların yemelerine ve eğitim, öğretim 
ve sağlıklarının korun/masına tahsis etmekte onların ihtiyaçlarının karşılanmasına harcanmakta
dır. 

Bu itibarla Türkiye Çocuk Esirgetme Kurumunun özel bir (kamınla binia ve arazi vergisinden, 
kurumlar vergisinden, bilûmum harç ve resimlerden muaf tutulmalk suretiyle, Anayasamızın 36 ncı 
maddesi hükmüne göre, ailenin, ananın ye çocuğun korunması hususunda Devletin yapmakla 
yükümlü bulunduğu göreve yardımcı olan bu kuruluşa endirek yardım etme imkânı sağlanmış ola
caktır. 

M. Meclisi (S. 'Sayısı : 81) 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER'İN TEKİLİFİ 
* 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tutul
masına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Bıina ve Arazi Vergisinden, Kurumılar Ver
gisinden ve bütün harçlar ve resimlerden muaftır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi Maliye Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/239 
Karar No. : 44 

23 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekilli Selâhattin Güven ve 18 arkadaşının, Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru
mumun bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifi, 
ilgili Bakanlık teınısilcileriıniın liştıirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, tek
lif aynen (kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Bask anı 

İstanbul 
N. Eroğan 

Bolu 
§. Kiykıoğlu 

Diyarbalkıir 
8. Savcı 

Kütahya 
M. E.rsoy 

imzada bulunmadı 

Sözcü 
Muğla 

A. Buldanlı 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

Erzurum 
8. Erverdi 

Sakarya 
T. Boztepe 

Afyon 
K. Uysal 

Çankırı 
H. Dağlı 

İstanbul 
H. Dolun 

Sinop 
H. Biçer 

Artvin 
A. N. Budak 

Çorum 
C. Angın 

Izıniır 
M. Daldal 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/276 

Karar No. : 45 

Maliye Komisyonu 

Yüksek Başkanlığa 

23 . 2 . 1970 

Tralbzon Milletvekili 'Sayın Ahmet Şener'in, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun, hâizi ver-
•gitord'en ve bütün harç ve reslinıieırlden muaf tutulmasına dair kanun teklifi, Koımfeyonulmuzurı, 
4 . 2 . 1970 tarihli toplantisınlda Igörüşüferek karara 'bağlanmış bulunan (2/239) Doısya numara-

M. Meclisi (S. Sayısı : 81) 



— 6 — 

lı Ikanun teklifi ile aynı Imahiyette 'olduğumdan, mezkûr teklifin, havale edilmlilş feultodluğu Plân? 
Komisyonunda, yukarda 'zikredilen kanun teklifiyle (birleştirilerek igömşül'meöiine delâlet /buyurul-
masını ısaygiyle arz ederim. 

Malüye Komlilsıyonu Bıaşkani: 
Manlbul 

Nuri Eroğan 

Büftçö Plân Komisyonu tfaporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 19 . 3 . 1970" 
Esas No. : 2/239 - 2/276 

KararNo. : 26 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki (hususu komisyonumuza havale fbuyurulan «Trataon Milletvekili 'S'elâhattlin Güven ve 
18 «arkadaşının, Türkiye Çoouik Eısirtgeme Kurumunufn (bâzı vergilerden ve bütün (hare ve netsinı-
lerden imuıaf 'tutullmaisına dair kanun teklifi» ile Tralbizon Milletvekilli Ahmet Şener'in laynı malık 
yettelki teklifini ve ön havaleli uyarın'ca Maliye Komisyonu tarafından lööz feonuisu teklifler üze
rine 'düzeınjlenen rapor Kurum ve (Maliye Bakanlığı yetkili tıeimsüleıileıfaıin katılMılklan İbirleşlrnde 
görüşüMü; komisyonumuz, Tralbzlon Milletvekili Selâlhatt'in Güven ve 18 arkadaşının teklifini gö
rüşmelere 'esas almıştır. 

Çocukların 'memlekete ive insanlığa yaratrlı olacalk nitelikte yetişmelerini sağlalmiaik, yoksul ve 
kimsesiz çıoculklaırı himıaye 've [eğitmek, yoksul annelere ve okul çağındaki yokisul gocuklara gerek
li yardımları yapmakla yükümlü iolup 1921 yılında kurulup (bu güne dek azıın'sıanmıyaJcıak öliçüde 
yararlı hizmetler gören Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu halen 67 fil ve 310 illçıelde fongüıtlenimiiştir. 
tkiisii öğretim, 49 u (bakım ve eğitim telslfei olmak üzere ceman (51) tesisi ımevcudolup (bu teslisler
de 4103 çocuk sürekli bakıma, '30 000 çjocufe tesis /dışı 'bakıma, 50 000 çocuk polikliniklerde mu
ayeneye taibi 'tutulmakta, ayrıca '20 000 anne ide yine muayene 'edilmekte ve çeşitli yaridımıllar al
maktadır. 

Özet olarak arz eldüllen bu (hizmet 'giderleri, Kurumun, taşınmaz mallarının kira geliri, fitre ve 
zelkât 'geliri file bâzı iktisadi işletmeleırlinin gelirlerinden karşılanmaktadır. 

Bir cıoıcuğun kuruma taihmlil ettiği külfet 5 000 H'ira olup, mevzuda '20 milyon 'lıiıra sadece ço
cuk 'balkım masrafı (olarak görünmektedir. 

Kurum, nüfus aırtı'şı nedeniyle çıoculk adedindeki artış, «sosyal derneklerin çoğalışı ve Devlet 
Bütçesinden yapılan yardımın tenkisi nedeniyle kurum görevini ifada güçlüklerle barşıdaşmak-
taidır. 

Anayasamızın 36 neı maddesi hükmüne göre, ailenin, anıanm ve çocuğun feorunımıaısı 'hususunda 
Devletin yapmakla yükümlü bulunduğu göreve yardımcı olan bu kuruluşun yaşamasını temin mak-
»adiyle hazırlanan ve kurumu, 'binıa, arazi ve kurumlar vergisinden, bilûmum harç ve retsimlerden 
muıaf tutacak olan teklif, tümü üzerinde vaJki görüşmeleri mütaakıp maddelerin .görüşülmesinle ge
çilerek aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 81) 
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öncelik ve ivedilikle 

.kanlığa sunulur. 
Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Bolu 
H. 1. Cop 

Edâzığ 
ö. F. S anaç 

İstanbul 
L. Yuırdıoğlu 

İmzada ıbulumıamadı 

Manâsa 
H. Okçu 

Uşak 
0. Dengiz 

görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edi 

Başkanvelkili 
Rize 

E. Y. Akçal 

Bolu 
K. Demir 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

tamir 
C. Karagözıoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

Imızıada bulunamadı T. Orhon 

Mamaş 
A. İmamoğlu 

Ordu 
K. Şensoy 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

Imek üzere Yüksek B 

Ankara 
A. Yalçın 

Edirne 
İM. Hanmıanloıoglju 

İmzıada 'bulunamadı 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ SELÂHATTİN 
GÜVEN VE 18 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı ver
gilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf 

tutulmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Çocuk Esirgeme Ku
rumu Bina ve Arazî vergisinden, Kurumlar Ver
gisinden ve bütün harçlar ve resimlerden muaf
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun yaym tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı ver
gilerden ve bütün harç ve resimlerden muaf 

tutulmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Kanun teklifinin 1 nci mad
desi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun teklifinin 2 nci mad
desi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun teklifinin 3 ncü mad
desi aynetn kaibul edilmiştir. 

ı^a^ı 
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Dönem : 3 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 

üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /186) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 1 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 960/585 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 19 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmet
leri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman Demirel 

'Başbakan 

GEREKÇE 

1 Şubat 1963 tarihinde yürürlüğe giren 144 sayılı Kanunun meriyetinden bu yana geçen. 7 se
ne içerisinde hayat şartlarında birçok değiş/meler olmuş bu sebeple kanun özelliğini ve esas ga
yesini nisbeten kaybetmiştir. 

iSilâhlı Kuvvetlerin dışındaki bir kısım 'müesseselerde pilota olan ihtiyacın artması ve bu mü
esseselerde hizmetin daha az tehlikeli ve az yıpratıcı olması ayrıca bu müesseselerin pilotlarına 
144 sayılı Kanunla mukayese kabul etmiyecek derecede maddi imkân sağlamaları Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini pilot ihtiyacı yönünden zayıflatacak bir unsur olarak (meydana çıkmıştır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin uzun yıllar her türlü imkânlarını kullaınanak yetişmiş olduğu kıy
metli pilotları özellikle • en verimli çağlarında her türlü önleyici tedbirlere rağmen yukarda 
arz edilen sebeplere müsteniden mecburi hizmetlerini tamamılar tamamlaımıaz (Silâhlı Kuvvetler
deki görevlerinden istifa 'ederek ayrılmaktadırlar. 1963 yılından beri muhtelif sebeplerle yal
nız 306 pilot Hava Kuvvetlerinden ayrılmıştır. Bu durum ise iSilâhlı Kuvvetlerimizin müessiriye-
tini büyük 'ölçüde etkilemektedir. 33u nedenlerle kanuna ek cetvelin de değiştirilmesi bir zaruret 
halini almıştır. (İki cetvelin 'mukayeseli ek 2 de). 

Uçucu personellin .almış olduğu uçuş tazminatı modern Hava Kuvvetlerine sahip devletlerin 
uçucularına verdikleri tazminat ile mukayese edildiğinde çok düşük 'olduğu görülür ayrıca Türk 
Havayolları üe diğer özel şirketlerin uçucularına vermiş olduğu, uçuş tazminatı ile iSilâhlı Kuvvet
ler uçucu personelinin almakta olduğu tazminatın kıyaslanmasında birincilerin daha yüksek bir 
seviyede olduğu görülecektir (mukayeseli cetvel ek 3) 

Ayrıca Kanunun 8 inci imaddesindie gösterilen sakatlık ve şehitlik tazminat miktarları deği
şen hayat şarttan göz önüne alındığında yetersiz ve tatminkâr olmadığı görülmektedir. Bu <mik-
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ta r lana azlığı nedeniyle .müzayaka haline düşen hr.k sahipleri 'Türk (Silâhlı Kuvvetlerinden daimi 
olarak yardım istemektedirler ıbu hal ise halen görevli bulunan personelin «morallini olumsuz 
yönde etkilemekte ve toplulukta üzüntü yaratmaktadır. 

Evvelce 8 nci madde ımebainde mânevi tazminat unsuru öngörülmemiş olduğundan şchidolan-
larm maaşa müstehak dul ve yetimleri veya kanuni mirasçıları tarafından verilen tazminat mik
tarının azlığı nedeniyle Danıştaya müracaatte bulunularak haklarında maddi ve (mânevi tazminat 
hükmedilmesi yolunda müteaddit defalar dâva ikame olunmuş ve Danıştayea, da vâki talepler 
uygun mütalâa 'olunarak yüksek nisbctlerde tazminatlara hükmedilmiştir. Gerek İm yöndeki dâ
vaların azaltılması maksadiyle evvel emirde tazminat miktarının yükseltilmesi yoluna gidilmiş 
ve ayrıca da metne mezkûr tazminatın maddi ve mânevi tazminat olarak verilmesi hususu der-
ceddlmek suretiyle kanundaki (mevcut boşluğun doldurulmasını sağlamak .gayesiyle mezkûr mad
denin ıbu yönde tadili 'gerekli görülmüştür. 

Diğer taraftan Hava Kuvvetlerinin dışında Türk Havayolları ve ilaçlama şirketleri gibi 
resmî veya gayriresmî birtakım müesseseler aynı meslek sahasındaki personele fazlasiyle ihtiyacı 
bulunması ve ımozkûr müesseselerin sağladığı geçim ve diğer şartların Silâhlı Kuvvetlerin sağ
ladığı imkânlar ile kıyas cdilomiyceek kadar yüksek olması 10 yıllık mecburi hizmetlerini doldu-
ra;ı pilotların ayrılmalarına sebcbolmaktadır. Oysa ki bu durumda bulunan pilotlar Silâhlı 
Kuvvetlerin büyük para, gayret ve eımek sarfiylo yetiştirdiği ve kendilerinden öğretmen, lider, 
yetiştirici olarak istifade edileceği meslekî gelişmeye tecrübeye ulaşmış olan ve toplulukta ken
dilerine en fazla ihtiyaç duyulan uçuculardır. 

Diğer taraftan Türk Havayollarında ticari maksatlarla inşa edilip kullanılan çok .motorlu bir 
uçağın uçuş emniyet ve hayati risk emsaliyle h,ırb maksadı için i niş a 'edilmiş ıses üstü süratin-
deki bir uçağın uçuş emniyeti hayati risk ve hata kabul etme faktörleri de birincilerle mukayese 
ediiemiyecek derecede (Silâhlı Kuvvetler aleyhine değişir. 

Bir diğer husus da ifa edilen görev ile görevin ifa edildiği ortam ve şartlar arasındaki farktan 
doğmaktadır sivil havayolları muayyen şartlar altında belirli görevleri ifada Silâhlı Kuvvetlerin 
pilotları ise harb için hazırlandıklarından en zor şartlat' altında ve en tehlikeli görevleri genel
likle tek pilot olarak icra etmek yükümlülüğü altındadırlar ıbu hususta Silâhlı Kuvvetler pilot
la! inin diğer sahalara kaymasında önemli bir faktör olarak rol oynamaktadır. 

ıSermayenin yarısından fazlası Devlete aidolan Türk Havayolları pilotlarına tanıman imkânlar 
Silâhlı Kuvvetierimizdeki pilotlara ve uçuş ekibine tanındığı takdirde (maddi balkımdan bir den. 
gt, kurulmuş olacağından pilotlar arasındaki istifalar azalacak ve 'Silâhlı Kuvvetlerimizin müessi-
riyeti o nisbette artmış olacaktır. 

Bu mülahazalarla hazırlanan kanun tasansmm madde gerekçeleri aşağıda sırası ile arz edilmiştir., 

Madde 1. — a) Evvelki yıllarda Hava Harbokuluna askerî liseden gelen ve sivil kaynak* 
tan alman öğrenciler her hangi bir uçuş denemesine tâbi tutulmadan alınmaktaydılar. Bu öğ
rencilerden pilot olma nisbeti!% 25 ile |% 30 arasında değişmektedir. Pilot olma nisbetinde de 
görüleceği üzere Harbokulu mezunlarınım ancak 1/4 pilot olmakta 3/4 ise hava yer sınıfları
na ayrılmaktadırlar neticede hava yer sınıfındaki subay adedi hızla artarken pilot subaylardaki art
ma çok az olmaktadır halbuki pilot ve hava yer dengesinin sağlanabilmesi için hava Har
bokuluna alman öğrencilerim asgari !% 50 sinin pilot olması şarttır. 1% 50 pilot verimi elde ede
bilmek için titizlikle yapılacak sıhhi muayenenin yanında Hava Harbokuluna alınacak öğren
cilerin bizzat uçurularak uçuş kabiliyetlerinin ölçülmesi ve uçucu olmak niteliğine sahibolan 
öğrencilerin seçilmesi bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır ve ilk defa 1969 - 1970 öğrenim 
yılında sivil kaynaktan Hava Harbokuluna alman öğrenciler Türk Kuşunun yardımlariyle bir 
uçuş denemesinden geçirilerek seçilmişlerdir sivil kaynaktan alman öğrencilerin hemen hep* 
si uçuş kabiliyetine haiz öğrenciler oldukları için İHarbokulunu bitirdiklerinde başlıyaçakları 
uçuş eğitiminde bugüne nazaran çok daha az fire vereceklerdir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 8,2) 
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1969 - 1970 öğrenim devresi için sivil kaynaktan gelen öğrenciler uçuş denemesine tabi olma

larına rağmen Hava Askerî Lisesinden gelen öğrencilere bu uçuş denemesi uygulanmamıştır 
çünkü askerî lise ve harbokulu öğrencileri her hangi bir sebeple uçuşa başladıkları takdirde 
144 sayılı (Kanundaki pilot adayı kapsamına girmekte ve öğrenciler uçuş tazminatıma hak ka
zandıkları gibi uçuş hizmet süreleri de bu tarihten itibaren başlamaktadır. Bu sebeple gerçekte 
pilot eğitimi olmayıp sadece bir sınav ve bir kabiliyet ölçme niteliğinde olan uçuş denemeleri 
askerî lise öğrencilerini uygulandığı zaman uçuş tazminatı gibi maddi bir külfete meydan ver
mekte uçuş hizmeti sürelerini bu tarihten itibaren başlatmakta ve bu iki avantajdan mahrum 
olan sivil lise mezunu öğrenciler arasında bir ikilik meydana getirmektedir bu mahsurların ön
lenebilmesi nedeniyle maddenin bu fıkrasının tadili öngörülmüştür. 

c) Uçuş hizmetleri tazminatını tesbit eden 144 sayılı Kanunun kendisinden evvelki aynı ka
nunlara nazaran getirdiği en bariz yenilik kanunun yürürlükte kaldığı süre boyunca hayat paha
lılığı ve paranın iştira gücünün değişmesi gibi nedenlerle maaş ve ücretlerdeki vâki ayarlama
ların uçuş tazminatlarına da aksetmesini sağlamak ve her yeni durumda kanunu tadil etmek 
zorunluğundan idareyi kurtarmaktır bu sebeple bu fıkra hükmünde albay maaşına vâki olacak 
zamların tazminatın hesabında dikkate alınmasiyle kanun vâzınm başlangıçta muradettiği ve bilâ-
hara idare tarafından yapılan veya yapılcak ayarlamaların kanunda mâkes bulması sağlanmış ola
cak ve ilerde yapılması muhtemel maaş derecelendirilmelerinde dahi uzun zaman değiştirilme
den maddenin tatbiki imkânı bulunabilecektir. 

Madde 2. — Ağırlaşan hayat şartlarının pilotların maddi ve manevi durumları üzerindeki te
sirleri kaza ve kırımları artıran faktörlerden biridir bir kaza can kaybı yanında 20 - 30 milyon 
değerlcrindcki uçaklarında elden çıkmasına sesebolmaktadır, halbuki yılda bir tek kazanın ön
lenebilmesi bile tüm uçuculara verilecek uçuş tazminatını karşılıyacağı gibi 'Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin harb gücünün azalmasını önliyecektir. 

c) Yukarda arz edilen sebepler muvacehesinde pilotların mâruz kaldığı tehlike ve zor hayat 
şartları içerisinde bulunan uçuş ekibine dâhil personelin tazminatlarının artırılmasının adalet ve 
nasfet ilkelerine uygun düşeceği tabiîdir. 

f) Kanuna ek cetveldeki yüzde onanlariyle diğer maddelerdeki kat sayılar artırılarak değiş
tirildiğine göre bu fıkradaki yüzdelerin de artırılması iadalet ilkelerine uygun düşmektedir. 

g) Paraşüt ve komando birliklerinde bilfiil paraşütle atlayış yapan personelin tazminatı da 
yukardaki görüşler muvacehesinde artırılması uygun görülmüştür. 

Madde 3. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun değişti
rilen 6 ncı maddesinin gerekçesi aşağıda arz edilmiştir. 

Geçim şartlarmdaki değişiklikler bu maddenin va'zedildiği andaki gayesinden uzıaklaştırmıştır 
mesleke girecekler için istikbalin teminatsız olması oranında meslekin cazibesi azalmaktadır son 
yıllarda bu ve buna benzer nedenlerle Hava Kuvvetlerine müracaatların azaldığı müşahede olun
muştur, değiştirilmesi öngörülen diğer maddelere paralel olarak bu maddedeki yüzdelerin de ar
tırılmasında zaruret görülmüştür. 

Madde 4. — 17 Ocıak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun değişti
rilen 7 nci maddesinin (b) fıkrasının gerekçesi aşağıda arz edilmiştir. 

Kanuna ek cetveldeki yüzde oranlariyle diğer maddelerdeki kat sayılar artırılarak değiştiril
diğine nazaran bu fıkradaki nisbetlerin de artırılması uçuculuğu teşvik ve kendilerine emniyetli 
bir statü sağlaması bakımından uygun görülmüştür. 

Madde 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri 'Tazminat Kanununun değişti
rilen 8 nci maddesinin gerekçesi aşağıda arz edilmiştir. 

Kanunun genel gerekçesinde teferruatla arz edilmiş olduğu gibi evvelce madde metninde taz
minatın maddi ve manevi unsurları nazari itibara 'alınmadığından bunların evvelemirde tadil gö
ren yeni metne dercedilmesi öngörülmüş ve aynı zamanda tazminat miktarının yükseltilmesi uy
gun telâkki edilmiştir bu şekilde gerek şehit maaşına müstehak dul ve yetimlerin maddi imkânları 
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genişletilmiş gerekçede Danıştay da açılması ihtimali olan dâvaların önüne geçilmesi mümkün gö
rülmüştür. 

Madde 6. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun değişti
rilen geçici ikinci maddesinin gerekçesi aşağıda arz edilmiştir. 

Uçuş Hizmetleri Kanununa ek cetvel değiştirilerek tazminatlar artırılırken aynı hizmeti yapmış 
ve bu hizmetin sebep ve etkileriyle uçuştan ayrılarak Hava Kuvvetlerinin muhtelif kadrolarına 
atanmış bulunan subayların tazminatlarının artınlmaması hak ve adalet prensiplerine uygun düş-
miyecekti bu nedenle bir gün evvel uçuştan ayrılan personel ile bir gün sonra ayrılan arasında ay
nı dönem içinde aynı hizmeti yaptıkları halde değişik tazminat almaları bir adaletsizliğe ve hu
zursuzluğa meydan verecektir bu sebeple evvelce uçuştan ayrılmış olanlann da yeniden tanzim 
kuman bu kanunun 3 neü madde hükmüne göre tazminat almaları uygun görülmüştür. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 17 . 3 .1970 
Esas No: 1/186 

Karar No: 2 
Yüksek Başkanlığa 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin de-
ğiştirilm<csine dair kanun tasansını görüşmek üzere Genel Kurulun, 2 . 2 . 1970 tarih ve 38 nci 
Biirleşimindle kurulması kabul edilmiş bulunan Geçici Komisyonumuz, mezkûr tasarıyı ilgili Ba
kanlık tem'sdlbilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere etti : 

144 sayılı Kanun, meriyetinden bu yana değişen hayat şartları, Slilâhlı Kuvvetler haricinde 
yerli ve ya'bancı, yurt içi ve yurt dışındaki bir kışını müesseselerim pilota olan ihtiyaçları, mecburi 
hizmetllerini tamaiml'ıyan pilotları cazip teklifleriyle kendi saflarına çekmıök istemeleri, Türk Silâh
lı Kuvvetlerinde görevli uçuş personelinin aldıkları tazminat, Türk ve yabancı Hava Yolları ile ya
bancı Devlet Hava Kuvvetlerinin kendi, mensuplarına verdikleri tazminatla mukayese cdjilemiyeeefc 
kadar az oluşu, sakatlık vo şehitlik tazminatının tatminkâr olmayışı, mânevi tazminatın ise mezkûr 
'kanunda derpiş edilmeyişi, Türk Hava Yolları pilotlarına tanınan limkâularla bir denge temin ct-
meik gayelcriyle sevk 'edilen tasarının tümü prensi!)olarak Komisyonumuzca uygun mütalâa oluna
rak maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilmesi istenen 144 sayılı Kanunun (a) ve (e) fıkraları, me
tinde sehven (a) vo (b) olarak yazıldığından düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul 
edilmiş tir. 

Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
144 sayılı Kanunun 6 nci maddesini değiştirecelk olan tasarının 3 ncü maddesinin 6 nci fıkra

sında oniki yıllık harita uçuş ekibi için albay maaşının yüzde 'onaltısı aylık yıpranma tazminatı ola
rak: verileceği bildirilmektedir, bu miktar ise Konılsyonuimuzca yeterli bulunmadığından ve bir 
adaletsizliği do önlemek, gayesi ile (yüzde oualtı) oranı «yüzde onsekiz» e ç.ıkamlmıştır. 

Tasarının 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilik teklifi ile görüşülmek ve G; nel Kurulun tasvipîıcrinc sunulmak üzere Yük-

seik Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Afyon Karahisar Kastamonu Niğde Eskişehir 
Hasan Dincer Hasan Tosyalı Haydar Özalp Şevket Asbuzoğlu 

Haitay Niğde 
Hüsnü Özkan M. Naci Çerezci 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri 
Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin değişti

rilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 1 nci 
maddesinin (a) ve (c) fıkraları aşağıda göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir. 

a) Pilot ve pilot adayı: Türk Silâhlı Kuv
vetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya yaban
cı bir devlet uçuş okul veya kurslarından pi
lotluk diploması alan ve diploması usulüne göre 
onaylanan kimseye pilot; ve pilot olmak için 
sayılan yerlerde fiilen uçuşa başiıyan askerî 
personele (askerî lise öğrencileri hariç) de pi
lot adayı denir. 

b) Albay maaşı : Üç senesini bitirmiş ve 
bir üst derece maaşı alan albayın kesintisiz ay
lık tutarıdır. Bu aylık tutarına yapılacak her 
türlü zamlar tazminatın hesabında dikkate alı
nır. 

MADDE 2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 
2 nci maddesinin (a) ve (c), (f), (g) fıkraları 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri pilotlarına; bu 
kanunla değiştirilen ek cetvelin birinci sütunu
na göre aylık uçuş tazminatı ödenir. 

c) Uçuş ekibi personeline bu kanunla de
ğiştirilen ilişik cetvelin ikinci sütununa göre 
uçuş tazminatı ödenir. Bu tazminat uçuş ekibi 
personelinin uçuşa başladığı tarihi takibeden 
aybaşından itibaren cetvelin birinci uçuş kıdem 
yılma tekabül eden miktarı üzerinden öden
meye başlanır. Ve uçuş hizmet süresince devam 
eder. 

f) Uçuş ekibine dâhil olmayıp da muvakkat 
vazife ile uçuş esnasında tayyare içinde vazife 
alanlara, her uçuş saati başına albay maaşının 
yüzde biri verilir. Ancak, bu suretle bir ay 
zarfında verilecek para albay maaşının yüzde 
onunu geçemiyeceği gibi; istihkak sahibinin 
kıta tazminatına müstehak personel olması, bu 
tazminatın ödenmesine engel teşkil etmez. 

g) Paraşüt ve komando birliklerinde veya 
kurslarında bulunan ve uçan hava vasıtaların
dan bil fiil paraşütle atlayış yapan subay ve 
astsubaylara beher atlayış başına albay maaşı-
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T ÖEÇıİOİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmet
leri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 1 nci 
maddesinin (a) ve (e) fıkraları aşağıda göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir. 

a) Pilot ve pilot adayı : Türk Silâhlı Kuv
vetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya yalbancı 
bir devlet uçuş okul veya kurslarından pilotluk 
diploması alan ve diploması usulüne göre onay
lanan kimseye pilot; ve pilot olmak için sayılan 
yerlerde fiilen uçuşa başiıyan askerî personele 
(askerî lise öğrencileri hariç) de pilot adayı de
nir. 

c) Ailbay anaaşı : Üç senesini bitirmiş ve 
bir üst derece (maaşı alan albayın kesintisiz ay
lık tutarıdır. Bu aylık tutarına yapılacak her 
türlü zamlar tazminatın hesabında dikkate 'alı
nır. 

MADDE '2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (<S. Sayısı : 82) 



(Hükümetin teklifi) 

mn yüzde 8 i erbaş ve erlere albay maaşının 
yüzde 6 sı atlayış tazminatı olarak ödenir. 

Paraşüt atlayışlarına ait eğitimler senenin 
her ayında uçuş ve atlayış şartları nazarı itibara 
alınarak yapılır. Bu suretle yapılan eğitimlerde 
senede 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden 
nazara alınmaz. 

Bu tazminat atlayışının yapıldığı ayın so
nunda ödenir. 

MADDE 3. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 6 neı 
maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 6. — Uçuş yıpranma hizmetinin he
sabı : 

Disiplinsizlikten gayrı sebeplerle uçuştan 
gayrı hizmetlere nakledilen uçuş personeline 
yıpranma tazminatı ödenir. Ve bu tazminatın 
hesabından aşağıdaki esaslar göz önünde tutu
lur. 

Uçuş hizmet sürelerinin hesabında başlangıç 
tarihi; okul veya kurslarda, ilk uçuşa başlanılan 
tarihtir. Uçuştan ayrılma tarihi ise, durumları
na göre : 

a) Uçuş kıymetlendirme kurulu kararları
nın tasdik tarihi, 

b) Hava sıhhi hayat raporunun tasdik ta
rihi, 

c) Arzuları ile ayrılanların dilekçe tarihi
dir. 

Başlangıç ve uçuştan ayrılma tarihi arasın
daki süre, uçuş hizmet süresidir. Altı ay ve yu
karı müddetler tam yıla iblâğ edilir. Noksanı na
zara alınmaz. 

Sekiz yıllık uçuş hizmetini tamamlıyan ve di
siplinsizlikten gayrı bir sebeple uçuştan ayrılan 
pilotlara albay maaşının yüzde yirmidördü ay
lık yıpranma tazminatı olarak verilir. Ve her faz
la uçuş yılı için albay maaşının yüzde ikisi ilâve 
olunur. 

Onbeş yıllık uçuş hizmetini tamamlıyan uçuş 
ekibine (Harita uçuş ekibi için bu süre on iki1 yıl
dır) albay maaşının yüzde yiraıibiri (oniki yıl
lık harita uçuş ekibi için yüzde onaltı) aylık yıp
ranma tazminatı olarak ödenir. Ve her fazla uçuş 
yılı için albay maaşının yüzde biri ilâve olunur. 

M. Meclisi 
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(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 3. — 17 Ocak 1903 (tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 6 inci 
maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir. 

Madde '6. — Uçuş yıpranma hizmetinin he
sabı : 

Disiplinsizlikten gayri sebeplerle uçuştan 
gayri hizmetlere nakledilen uçuş personeline yıp
ranma tazminatı ödenir. Ve bu tazminatın hesa
bından (aşağıdaki esaslar 'göz önünde tutulur. 

Uçuş hizmet sürelerinin hesabında başlan
gıç tarihi; okul veya kurslarda, ilk uçuşa baş
lanılan tarihtir. Uçuştan sayrılına tarihi ise, 
durumlarına göre : 

a) Uçuş kıymetlendirme kurulu fcararları-
nm tasdik tarihi, 

b) Hava sıhhi heyet raporunun tasdik ta
rihi, 

c) Arzuları ile ayrılanların dilekçe ftarihi-
dir. 

Başlangıç ve uçuştan ayrılma tarihi arasın
daki süre, uçuş hizmet süresidir. Altı ay ve yu
karı müddetler tam yıla iblâğ edilir. Noksanı 
nazara lalınanaz. Sekiz yıllık uçuş hizmetimi ta
mamlıyan ve disiplinsizlikten gayri bir sebeple 
uçuştan ayrılan pilotlara albay maaşının yüz
de yirmidördü aylık yıpranma tazminatı ola
rak verilir. Ve her fazla uçuş yılı için albay maa
şının yüzde ikisi ilâve olunur. 

Onbeş yıllık uçuş hizmetini tamamlıyaın uçuş 
ekibine (harita uçuş ekibi için bu süre oniki yıl
dır) albay maaşının yüzde yirmibiri (onüki yıl
lık harita uçuş ekibi için yüzde onsekiz) aylık 
yıpranma tazminatı olarak ödenir. Ve her fazla 
uçuş yılı için albay maaşının yüzde biri ilâve 
olunur. 

(S. Sayısı : 82) 



(Hükümetin teklifi) 

Ancak, bu suretle ödenecek tazminatta yirmi 
üç yılından sonraki hizmetler nazarı itibara alın
maz. 

MADDE 4. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 7 nci 
maddesinin (b) fıkrası aşağıda gösterildiği şe
kilde değiştirilmiştir : 

b) Beş uçuş yılı içinde uçuş hizmetine ait 
vazifeler esnasındaki kazalarda veya diğer sıhhi 
sebeplerle, hava sıhhi heyet raporuna müsteni
den daimî olarak yer hizmetine nakledilen pi
lotlara albay maaşının yüzde yirmidördü ve uçuş 
ekibi personeline albay maaşının yüzde onaltısı 
aylık yıpranma tazminatı olarak ödenir. Beş uçuş 
yılını mütaakıp yıllarda pilotlara her uçuş hiz
met yılı için albay maaşının yüzde ikisi, uçuş 
ekibi için yüzde biri ilâve edilir. 

MADDE 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 8 nei 
maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 8. — Sakatlık ve şehitlik tazminatı : 
Pilot ve uçuş ekibi personeli ile hangi meslek 

ve sınıftan olursa olsun vazifeli olarak uçuş hiz
met faaliyetlerinden veya paraşüt atlayışlarından 
mütevellit sakat kalanlara ve bu sebepten görev
lerinden ayrılma mecburiyetindekilere albay ma
aşının on katı hizmetten daimî olarak ayrılan
lara onbeş katı ve şehidolanlarm maaşa müsta
hak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçıla
rına otuz katı bir defaya mahsus olmak üzere 
maddi ve mânevi tazminat olarak verilir. 

MADDE 6. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminatı Kanununun ge
çici 2 nci1 maddesi aşağıda gösterildiği şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
giriş tarihinde mülga 5950 sayılı Kanunun geçici 
1 nci ve 2 nci, 6725 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
4 ncü maddesinin (b) fıkrasına, 7345 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi1 ve bu maddenin (a) ve (b) 
fıkralarına ve muvakkat 4 ncü maddelerine göre 
tazminat alanların tazminatları adı geçenlerin 
bu kanuna göre uçuş hizmet süreleri nazarı iti
bara alınarak tesbit edilir. Uçuculuk yılı üzerin
den 3 ncü madde esaslarına göre Ödenir. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Ancak, bu suretle ödenecek tazminatta ydrani-
üç yılından sonraki hizmetler nazarı itibara alın
maz. 

MADDE 4. — Tasarının 4 moü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci madidesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarınım 6 nci mıadıdesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

M. Meclisi (»S, Sayısı : 82) 
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Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 3 neü mad
dedeki şartları taşıyan personelin almakta ol
dukları tazminatların ödenmesine devam olunur.!» 

MADDE 7. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Mil
lî Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürü
tür. 

19 . 1 . 1970 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A, Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangü 

Millî Eğitim. Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
8. Kthç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy işleri1 Bakanı 
T. Kapanlt 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Ba'kanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 

Sağ. ve Soıs. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

İmar ve iskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Ko-
misyonuımu25ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi Ko-
misyonuımuzca aynen kaJbul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Sezgin 

w*«^»«« 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 82) 



Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 82 ye |nci ek 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu ile ilgili ek cetvel (1 /186) 

T. G. 
Başbakanlık 25 . 3 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sn yi : 71 - 960/2242 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

ilgi : 22 . 1 . 1970 tarih ve 71/960 - 585 sayılı yazımız. 
17 . 1 . 1963 tarih ve 144 sayılı «Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesine dair kanun tasarısı» ile ilgili olarak Millî İSavunma ıBakanlığından bu defa alman 
25 . 3 . 1970 tarih ve 35/1 - 70 sayılı yazının bir sureti ile ilişikleri ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Munis Faik Ozansoy 
Başbakan adına 

Müsteşar 

Millî Savunma Bakanlığının 25 . 3 . 1970 tarih ve kanun 35/1 - 70 sayılı yazının suretidir. 
Konu : Kanun tasarısı. 

Başbakanlığa 

İlgi : Başbakanlığın 23 . 1 . 1970 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığının 
71 - 960/647 sayılı yazısı. 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin de-
ğiştirilmiesine dair kanun tasarısının 2/>a - c maddesinin eki olan ve sehven gönderilmediği anla
şılan ek cetvel ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Millî Savunma Bakanı namına. 

Zeki İlter 
Orgeneral 

Bakanlık Müsteşarı 
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Devlet Havayolları pilotları ile Silâhlı Kuvvetler pilotlarının brüt gelirleri arasındaki fark 

Devlet Havayolları pilotları 

Uc.ua 

Silâhlı Kuvvetler pilotları 

Uçuş 
Unvan Maaş tazminatı Diğer Brüt Unvan Maaş tazminatı Diğer Brüt Fark 

2 fcapftaın 
(1 seme) 
2 (kaplam 
(7 slonie) 
Kap/taın 
(1 sene) 
Kaptan 
(7 sene) 3 455 3 145 430 7 030 19:20 yıl 

2 413 1 975 300 5 688 Yzfo. 

3 001 2 975 350 6 326 13:14 yıl 

2 735 3 145 380 6 260 Bnfo. 

1 080 

1 485 

864 

945 

763 2 827 2 861 

3 499 

927 3 357 2 309 

3 673 

(Ek. 1) 
1 Ocak 1961 den 20 EMm 1969 tarihine kadar uçuştan ayrılan personel durumu 

Toplam 97 

Söbepller 
Yıllar 

1963 
1964 
1905 
1966 
1967 
1968 
1909 

Şeıhit 

10 
15 

9 
15 
10 
16 
22 

Vefat 

1 
— 

1 
— 

1 
— 

1 

İstifa 

1 
2 
6 

— 
19 
39 
T 

Emekli 

10 
9 
o 
2 
4 
5 

13 

Hava Yer 

11 
15 
7 
8 

1'3 
7 

25 

Yekûn Düşünceller 

33 
41 
25 
25 
47 
67 
68 

74 45 86 306 

M. Meclisi (S. Sayısı : 82 ye 1 nci ek) 

http://Uc.ua
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(Ek. 2) 

Ugu§ faİBmetleri tazminat Kanununa ek cetvelin mukayesesi 

Albay maaşına göre yüzde mabetleri 
Uçuculuk müddeti 

. (Yıl) 

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

1 nci sütun 
Eski 

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

(Pilotlar) 
Yeni 

37 
37 
45 
45 
52 
52 
56 
56 
59 
59 
62 
62 
65 
65 
67 
67 
69 
69 
71 
71 
73 
75 
75 

2 nci sütun 
Eski 

9 
9 
İl
li 
13 
13 
15 
15 
17 
17 
19 
19 
21 
21 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

(Uçuş ekibi) 
Yeni 

22.5 
22.5 
24.5 
24.5 
25.5 
26.5 
28.5 
28.5 
30.5 
30.5 
32.5 
32.5 
34.5 
34.5 
36.5 
36.5 
38.5 
38.5 
38.5 
38.5 
38.5 
38.5 
38.5 

M. Meclisi (S. Sayısı : 82 ye 1 nci ek) 
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(Hükümetin teklifine bağh cetvel) 

144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa ek değiştirilmiş cetvel 

Albay maaşına göre yüzde tazminat nisbetleri 
Uçuculuk 
müddeti 1 nci sütun 2 nci sütun 

(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 

37 
37 
45 
45 
52 
52 
56 
56 
59 
59 
62 
62 
65 
65 
67 
67 
69 
69 
71 
71 
73 
73 
75 

22.5 
22.5 , 
24.5 
24.5 
26.5 
26.5 
28.5 
28.5 
30.5 
30.5 
32.5 
32.5 
34.5 
34.5 
36.5 
36.5 
38.5 
38.5 
38.5 
38.5 
38.5 
38.5 
38.5 

(Geçici Komisyonun değiştiricine bağlı cetvel) 

Tasarıya ek cetvel Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

M. iMeclisi (S. Sayısı : 82 ye 1 nci ek) 


