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duğuna dair tezkere 790 

3. — 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı 
Sayıştay Kanununda değişiklik yapılması 
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2, — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
üyeei Halüt Âltan'm, Cumhuriyet Sena
tosu Içtüsüğünün 5 nci maddesinin 3 ncû 
Ye 4 ncü cümle!irinin kaldırılması ve 8 nci 
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1 nci, .2 nci ve 3 ncü bendleriyle (E) nk-
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Savı^ : 1385) ?95:809 
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kanından Aelü mrusu ((8/88.5) 

8. - üamhurîyet Sene i osu Divae üyesi 
diaıeyin Ontürıdam îemetyaea Kız Oanat 
dkmtitihduim isminin değiştirilmesine dair 
Hali limitim Bakanından sözlü sorusu 

Sayfa 

795 

795 

795 

(6/54Ö) 

; ; m / : v 

795 

de/) 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyemi Ekrem dedemin, Ar kara Televizyo
nuna ekair 3Tamk soru önergesi ve Başba
kan adına Devlet Bakanı Turhan. Bilgind
in cevabı (7/650) 829:830 

n ^ T - , - . 

:-.n vay; i l i 

Seuaicmı Tebn üyem 
21 Şubat İ97Ö tarihli 
Cm"'b"'"'TTet Sermtoen 

tJ/'CZZ} 830 

3. —- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
dmhmet ömeeüueş'in, 7 Ocak ve 21 Şubat 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; Türk Ha
vayolları İşletnıesindeki düzensizliğin sebebol-
duğu uçak seferlerindeki aksamalar ve bunun 
umumi efkârda hâsıl ettiği menfi tesirleri an
lattı ve hakiki durumun açıklanmasını ve ak
saklıkların biran evvel giderilmesini istedi, 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının ha
vale olunduğu komisyonlardan üçer üyenin 
iştiraki ile, bir geçici komisyon kurulmasına 
dair Maliye Bakanı Mesut Eresin önergesi 
okundu ve teklif kabul olundu. 

19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına katılmak için Hükümete yetki verilmesi
ne dair 5018 sayılı Kanuna ek Milletlerarası 
Para Fonu An&sozlesmesinde değişiklik yapıl
masına dair Anlaşmanın uygun görülmesi ve 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısını görüşmek üssre, ta
sarının havale edildiği komisyonlardan üçer üye
nin iştiraki ile bir geçici komisyon kurulmasına 
dair Maliye Bakanı Mesut Erez'in önergesi 
okundu ve teklif kabul edileli. 

5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesine (d) 
fıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesi 
hakkındaki 1145 sayılı Kanunun birinci maddesi 
ile ikinci madesinin ikinci ve üçüncü fıkrası 
ve geçici maddesinin Anayasaya aykırılığı sebe
biyle iptaline karar verildiğine dair Anyasa 
Mahkemesi Başkanlığı yazısı okundu, bilgi edi
nildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunag-ür'ün faaliyetleri ile ilgili Araştırma Ko
misyonu çalışma süresinin bir ay daha uzatıl
masına dair mezkûr Komisyon Başkanlığı tez
keresi okundu ve istek kabul edildi. 

Maraş Üyesi Hilmi Soydan'm 529, 
İstanbul Üyesi Ekrem Özdenin 535, 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin 543, 
Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın 545, sa

yılı sorularının görüşülmesi soru sahipleri ve 
ilgili, bakanların; 

Erzurum Üyesi Osman Alihccagil'in 531 sayılı 
sorusunun görüşülmesi, ilgili Bakanın hazır bu
lunmaması sebebiyle, gelecek soru gününe bı
rakıldı. 

Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin 548, 549, 
İstanbul Üyesi îtifat Öztürkçine'nin 538 sa

yılı soruları, soru sahiplerinin isteği ile yazılı 
soruya çevrildi. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Meb-
rure Âksoloy'in, kalorifer bacalarından çıkan 
"G^.iili gaslara dair Başbakandan sözlü sorusu
na, Başbakan adına; 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Er-
tuğ'un, Keban gölü barajı sahasına düşen arazi 

\ıe dair sözlü sorusuna, Enerü ve vı Jimiaj'.iCîrır 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı ce
vap verdi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Ö^güneş'ir-, Başkanlığın bir emrir.o ve 

I Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
I Ozgiineşin, Cumhuriyet Senatosu eski Genel 
I Sekreterin3 dair Cumhuriyet Senatosu Başka-
i nnda: ı sözlü sorusuna, idare Âmiri Nahit Altan 
j cevap verdi, 
| Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1968 yılı 
| kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
i Hesaplarını încelem Komisyonu raporu okıın-
I du, bilgi edinildi. 

| Beş üyenin isteği üzerine yapılan yoklamada 
! salonda çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından 
| 28 Mayıs 1970 Salı gwm saat 15,00 te toplanıl-
! mak üzere Birleşime saat 17,25 ts son verildi. 
j 

j Başkan Kâtip 
! Baskanvekili Kavseri 
i 3 f eh met Ünaldı Sami Turan 
j Kâtip 
i Manisa 
i Doğan Barutçuoğlu 

2. - - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar \ kabul olunan metni (M. Meclisi 1/47; C. Sena-
1. — Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke- j tosu 1/1082) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

sinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince j (Müddet: 2 ay) 
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2. — Ankara Üniversitesinin» 1867 bütçe yılı | 

Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi 1/4S; C. Se
natosu 1/1083) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 
(Müddet : 2 ay) 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/68; 
G. Senatosu 1/1084) (Bütçe ve Plân Komisyo
nuna) (Müddet : 2 ay) 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/114; C. Senatosu 1/1035) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuna) (Müddet : 2 ay) 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/130; 
C. Senatosu 1/1086) (Bütçe ve Plân Komisyo
nuna) (Müddet : 2 ay) 

6, — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabııl olunan metni (M. Meclisi 1/70; 
C. Senatosu 1/1087) (Bütçe ve Plân Komisyo- ! 
nıma) (Müddet : 2 ay) I 

7. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/71; 
O. Senatosu 1/1G88) (Bütçe ve Plân Komisyo
nuna) (Müddet : 2 ay) 

8. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarımının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M, Meclisi 1/85; 
O. Senatosu 1/1089) (Bütçe ve Plân Komisyo
nuna) (Müddet : 2 ay) 

9. — Orman Genel Müdürlüğünün 1983 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/66; 
G.'Senatosu 1/1090) (Bütçe ve Plân Komisyo
nuna) (Müddet : 2 ay) 

10. — Karayolları Gene! Müdürlüğü 1936 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet j 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/63; j 
O. Senatosu 1/1091) (Bütçe ve Plâ-n Komisyo- j 
nuna (Müddet : 2 ay) i 

11. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1965 bü^m | 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet II ! 
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lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/52; 
C. Senatosu 1/İ092) (Bütçe ve Plân Komisyo
nuna (Müddet : 2 ay) 

12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 1/51; C. Senatosu 1/1093) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) (Müddet: 2 ay) 

13. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/49; C. Senatosu 1/1094) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) (Müddet : 2 ay) 

Teklifler 
14. — 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayış

tay Kanununda değişiklik yapılması ve bu ka
nuna geçici üç madde eklenmesi hakkında ka
nım teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 2/289; G. Senatosu 2/293) 
(Malî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet 10 ar 
gün) 

15. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 2/22; Cumhuriyet Senatosu 2/294) (Ana
yasa ve Adalet ve Tarım komisyonlarına) (Müd
det : 30 ar gün) 

16. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1966 yılı bilançola
rının onanmasına dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 3/117: Cumhuriyet Senatosu 2/295) (Bütçe 
ve Plân Komisyonuna) (Müddet : 2 ay) 

17. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları
nın 19e3r 1964, 1865 ve 1966 yılları bilançola
rının onanmasına dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 2/98; Cumhuriyet Senatosu 2/296) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) (Müddet: 2 ay) 

Rapor 
18. — 17 Oc?.k 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 

Hizmetleri Taaminat Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/186; Cumhuriyet Senatosu 
1/1077) (S. Sayısı : 1404) 

• — » - « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 63 neü Birleşimi açıyorum. 

3. — 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

| BAŞKAN — Yetersayı vardır, müzakerelere 
] başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Kasım 
Gülek'in, Kuzey Atlantik Assamblesindeki gö
rüşmelerden edindiği intihalara, üniversitelerde 
ve New - York Dış Münasebetler Konseyinde 
verdiği konferanslara dair demeci. 

BAŞKAN — «Kuzey Atlantik Assamblesi 
Toplantısına katılmış olan Sayın Kasım Gü
lek'in bu toplantı hakkında gündem dışı söz 
isteği.» 

Buyurun Sayın Gülek. 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• Yüce Senatonun sayın üyeleri; Kuzey At
lantik Assamblesi Toplantısına katılmak ve 
konferanslar vermek için yaptığım seyahatin 
intibalarıni anlatmak için huzurunuzdayım. 

[Kuzey Atlantik Assamblesi Toplantısı Wa-
shington'da oldu. Konferanslarımı Colombiya 
ve Ringston üniversitelerinde ve New - York'da 
Dış Münasebetler Konseyinde verdim. Konular 
genellikle şunlardı : Orta - Doğu buhranı, Ak
deniz durumu, NATO'nun bugünkü problem
leri. Bu vesilelerden faydalanarak birçok Dev
let ve Parlâmento adamı ile temaslarda bulun
dum. - Amerika'da Başbakan yoktur. Dışişleri 
Bakanı biraz da Başbakanın (görevlerini deruh-
de eder. Onunla da görüştüm. 

Sayın arkadaşlarım; Orta - Doğu buhranı 
hakkında 'büyük endişeler var. Bir taraftan 
Kıbrıs meselesi, bir taraftan Arap - israil buh
ranı; buraların bir büyük devletler çatışma 
sahnesi olması tehlikesi arz ettiği intibaını bı
rakmaktadır. Akdeniz'de, Türkiye'nin yakın 
ilgisi herkesin gözü önünde. Akdeniz'delki Rus 
filosunun Boğazlardan geçerek orada ayakta 

durabilmesi ve ikmal edilebilmesi bilindiği için, 
Boğazlar meselesinin yeni baştan önem kazan
dığı ifade edilmektedir. 

Montrönün aynen Türkiye tarafından keli
me kelime tatbik edilmiş olması büyük takdirle 
karşılanmaktadır. Rus filosunun Akdeniz'e ge
çişi, Rusya'nın uzun asırlardan beri arzuladığı 
sıcak denizlere inme gayesinin bir nevi tahak
kuku sayılmaktadır. Denilmektedir ki, Altıncı 
Filo teknik bakımdan üstündür, ama Rus filo
sunun da orada kendilerine dost memleketler
de üsleri vardır. Orta - Doğu buhranında Tür
kiye sağlam bir kale olarak görülmektedir. Tür
kiye 25 sene gibi kısa bir zamanda demokratik 
seçim yaparak memlekette basın hürriyeti ile, 
özerk müesseseleriyle, bir demokrasi timsali 
olabilmektedir, intibaı mevcut. Şu deniyor : 
Asya Kıtasında Doğuda Japonya, Batıda Tür
kiye. Belki ortada Hindistan ile israil demok
ratik usullerle idare eden memleketlerdir. Tür
kiye'de seçimlerin, üzerinde söz söylenmiyeeek 
kadar dürüst yapılmış olması lehimizde olmuş
tur. Basın hürriyetinin, özerk üniversitesinin, 
özerk radyonun bıraktığı tesir çok leıhimiz-
dedir. Bunlarla iftihar her vakit hakkımız ol
malıdır. 

Türkiye'nin bu buhranlı bölgede bir arabu
luculuk edeibilmesi ihtimali üzerinde durulmak
tadır. 

Türkiye'nin endişe uyandıran tarafları za
man zaman meydana gelen bunalımları, genç
liğin, üniversitelerin içine zaman zaman girdik
leri esefle müşahede edilen durumlarıdır. Yine 
endişe uyandıran bir tarafı, kendi iç ihtilâfla-
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rımız. Parti içi ihtilâflarının sadece bir parti 
içi ihtilâfı olarak kalmayıp, memleketi de ya
kından ilgilendirdiği ve bundan dolayı biraz 
da zaıf alâmeti olduğu dışardan görülmekte. 
Şu ifade ediliyor, deniliyor ki; nispî temsile 
rağmen bir parti tekbaşına iktidara gelmiş. 
Bu güzel bir fırsattır. Bunu kaçırmamak, bun
dan faydalanmak imkânı var iken, o iktidarda 
olan partinin kendi içine ihtilâf sokması hakika
ten üzücü olmuştur, demektedirler. Aynı şekil
de, anamuhalefet partisi içinde de ihtilâflar ol
duğu emareleri dışardan endişe uyandırmakta
dır. 

Türkiye hakkında aleyhte söylenen başlıca 
söz uyuşturucu maddeler hakkındadır. Dün
yanın birçok bölgesinde gençler uyuşturucu 
maddelere müptelâ olmuşlar, maalesef bunun 
da temeli % 80 nisbetinde Türkiye'den geldiği 
şayi olmuştur. Türkiye'de bunun ekimini önle
mek için tedbir almak kabil olursa çiftçinin 
eline geçen şimdiki gelirinden çok daha fazla
sını sağlamak üzere her türlü fedakârlığı da, 
maddi yardımı da yapmaya amade olduklarını 
ifade etmektedirler. 

Türkiye'nin dostu çoktur. Türkiye takdir 
görmektedir. Türkiye'nin demokrasisi ile, is
tikrarı ile bu buhranlı bölgede sağlam bir kale 
ve kaya olarak durduğu intibaı vardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — İstanbul ti y esi Fikret Gündoğantn, 
Cumhuriyet Senatosu komisyonları çalışmaları -
na, teklif ve taşanların görüşme sürelerinin bi
timine cok az vakit kalelığt zamanlarda Genel 
Kuruda sevk edildiğine dair demeci ve Başka
nın cevabi. 

BAŞKAN — «Komisyonların çalışması ve 
önemli kanunların görüşülmesi hakkında Sayın 
Fikret Gün doğan'm gündem dışı konuşma ta
lebi.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; gündem dışı ko
nuşma nevrini ettiğim husus, herkesin ölçüsü
ne göre değerlendirilecek bir husus. Eğer, par
lâmento içi çalışmalarına münhasır bir günde-i! 
dışı konuşma konusu olarak telâkki ederseniz 
o tip bir bürokratik meseledir. Yok parlâ
mento ve parlâmentolu demokrasi meselesi ola

rak işi ele alırsanız, konuşmanın konusu da ona 
göı 2 başka bir değer taşır. 

Arkadaşlarım, parlâmentolu demokraside ka
nun yapma göreviyle görevlendirilmiş parlâ
mento kanatlarından Senatomuzun, özellikle 
komisyon çalışmalarının, ne Anayasa da ne de 
İçtüzükte öngörülen ciddiyetle yürütülmediği 
hiç kimsenin inkara mecali olmıyan bir gerçek
tir. Bu yüzden parlâmentoda, özellikle Senato
da, kanun yapma işi bu parlâmento kanadının 
itibarını sarsacak dereceye varmıştır ve hemen 
söyliyeyinı ki; komisyon çalışmalarının ciddi 
tutulmaması, tüzükte düzenleyici hükümlerin 
Başkanlık Divanı tarafından uygulanmaması., 

! takİD edilmemesi ve kovusturulmaması bu par-
1.inlento kanadından birtakım kanunların, par
tilerin ya da çıkar gruplarının yararına g'eçme-
le-iııi sağlamak için alet olarak kullanılmakta
dır. Hemen haber vereyim; Kasımdan bu yana 
parlâmentonun bu kanadında yapılan çalışma
ların büyük çoğunluğu kanun çıkarmak uğru
na sarı edilmiş çabalardan ibaret değildir. Çok 
as kg mm çıkarıldı. Çıkarılan kanunlar da en 
son günlerde nsfes nefese yetiştiğimiz bir ace
lecilik iğinde çıktı. Şimdi hmqe müzakerelerine 
pişmek üzsreyiz Başkanlık Divanından bir teb
ligat 3İdik. Yann ne sur&tle bütçe müzakerelü-
rizıi göraşeeağimizi. Danışma Kurulunun topla
nacağını bildiriyor. Bakınız bundan evvelki haf
ta boş cturduk. Perşembe günü de her hangi 
bir önemli gündemle gelineceğini sanmıyorum. 
Ama o".r!rim ki, bütçe konuşulurken ülke için 
en önemli sonuçlar doğuracak kanunlar bir ge
cenin sabaha karşı 4 ünde veya 5 inde buraya ge
tirilecek, ünlü tâbiri ile bilmem nereden mal 
kaçını casır.a kanunlar çıkıp gidecek. Buna 
varlığıma inandığım kadar inanıyorum. 

özellikle Anayasada bir müessese olarak ka
bul edilmiş, içtüzüğümüzde hususi bir madde 
ile nasıl müzakere edileceği hükme bağlanmış 
elan İstihsal Vergisi Kanununun yepyeni bir 
kanun tekniği ile Türkiye'de büyük halk küt
lelerini ve ekonomiyi yakından ilgilendiren bir 
malî mevzuat olarak, bir Anayasa meselesi ola-
rak; salıyorum ki, biraz evvel bahsettiğim üze-
i'û, bütçenin en hararetli zamanlarında ve yine 
buradan, hiç kimsenin olmadığı efkârı umumi-

| y:-nin Parlâmentoda müzakereyi takibetmeye 
I imkân bulamadığı bir zamanda çıkacak ve ge-
[ çcce-ktir. Bu itibarla Başkanlık Divanına, bu 
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tiküğün 17 nci maddesinden başlayıp, 43 ncü 
maddesinde biten bütün maddeleri, komisyon 
lar hakkında uygulamak salâhiyeti veren bü
tün bu maddeleri harfiyen uygulama görevini 
hatırlatmak istiyorum. Bundan hiçbir surette 
kaçmamaklar ve hiçbir mazeret ileri süremez
ler. Hele A. P. kanadına mensup yönetici arka
daşların bu konuya Başkanlık Divanı ile bir
likte, her halde muhalefet partilerinden sonra 
olmamak kaydiyle, öncelik kazanmak şartiyle 
el atmaları, önem vermeleri lâzım. Bunun böyle 
olmasının sebebi de her komisyonda mutlaka 
iktidar grupunun yarıdan bir fazla İM fazla ço
ğunlukta bulunması ve hiçbir partinin üyesine 
ihtiyaç görmeksizin, eğer isterse, eğer iyi niyet 
sahibi ise ve şayet biraz evvel söylediğim ara
lan kanun kaçırma yolunu tercih etmiyorsa, 
kendi başına dahi bu işi yürütebilecek kudret
te olduğu içindir. 

Bundan başka bu parlâmento kanadında ka
nunlar görüşülürken özellikle Hükümet tasarı
larının gerekçelerinin birisini bizim elimize tu
tuşturulan varakparelerde görmek mümkün ol
muyor. Hepimiz, kanunların gerekçelerini ken
di şahsi sayimizle beceriklilik derecemize göre 
oradan veya buradan tedarik ederek buraya 
geliyoruz. Halbuki gerek Anayasa ve gerek iç
tüzük kanunların gerekçelerinin beraberce üye
lere verilmesini emretmektedir. Hiçbir kanu
nun gerekçesinin burada okunduğuna şahidol-
madım. Daima gerekçeyi okumak veya okuma
mak üzere hareket eden Başkanlık Divanı, ra
poru okumak veya okumamak şeklinde anlıya-
rak oylarla meseleyi halletmektedir. Nereden 
bakarsanız bakınız parlâmentonun bu kanadı 
ciddî, kendine yakışır vakar içinde, Anayasa
nın ve tüzüğün emrettiği biçimde kanun müza
kere etmek usulünün dışındadır. Buna öncelik
le komisyonların sebebiyet verdiği pek açık bir 
gerçektir ve önemli kanunların, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, bütçe müzakereleri sırasında ara
ya sokuşturulmak suretiyle geçirilmesi usulü 
itiyat haline gelmiştir. Eğer, meseleyi basit bir 
bürokratik mesele olarak alırsanız, burada bı
rakabilirsiniz. Ama parlâmento neden itibarsız
dır? Niçin parlâmento ve demokrasinin birçok 
hasmı vardır? Dediğimiz zaman, önce kusurla
rının, bu görüşün doğruluğunun ve bizim üze
rimize atfedilen kusurların kimde olduğunu 
araştırmak mecburiyetinde olduğumuzu düşün

meye mecbur ve zorunlu olduğumuzu hatırlat
mak isterim. Elimde delilimin doğru olduğunu 
kanıtlayan resmî belge var. Tüzüğümüze göre 
3 ayda bir genel sekreterlikçe tanzim edilmesi 
gereken raporda görülen mazeret şudur: Ne 
kadar kanun tasarısı veya teklifi varsa % 85 -
90 ı komisyondadır. Hepsinin geldikleri günle
re de bakarsanız müzakere tarihinin bitimine 
bir gün kaladır veya çoğu da arz ettiğim gibi 
gece sabaha karşıdır. Başkanlık Divanı bu vazi
feyi yapar veya yapmaz. Ama Türkiye'de Par
lâmento rejiminin yaşamasında çok küçük gö
züken bu tutum ve davranışın, bizzat ele alına
rak bu mecliste ıslah edilmesi zorunludur. Say
gılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan'ın konuşması 
divanı ilgilendirdiği için gerekli cevapları arz 
ediyorum: 

Komisyonların çalışması içtüzüğümüzün hü
kümlerine göre harfiyen cereyan etmektedir. 
Şayet söyledikleri gibi olsa idi, meclisten, ka
nunlar görüşülmeden otomatikman kanunlaşır 
idi. Böyle bir vakıadan bahsedilmediğine göre, 
komisyonlar içtüzük hükümlerine göre vazife 
görmektedirler. 

İkincisi; kanunların aradan kaçırılması tâ
birini kullandılar. Kanunlar aradan kaçırılmaz 
ve kanunlar şu Yüce Heyetinizde bir kanat ta
rafından değil, umumi heyet tarafından görü
şülür ve kabul edilir. 

Kanunların gerekçelerinin dağıtılmaması 
meselesine gelince; kanunların gerekçeleri, ka
nunlar Millet Meclisinde basılıp dağıtıldığı sı
rada Senatonun sayın üyelerine de dağıtılır. Bu 
gerekçeler bir kere dağıtılmış olduğu için te
kerrür ürüne lüzum olmadığı gerekçesiyle Cum
huriyet Senatosu baskılarında gözükmez. Bu 
hususu arz ederim. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Verdiğiniz 
cevap dolayısiyle ilgilenmeye mecbur olduğum 
bir husus var, açıklamak mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuş
malar müzakere mevzuu edilemez. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Müzakere 
mevzuu değil. Yalnız açıklamanızı, başka bir 
noktadan... 

BAŞKAN — Başka bir zaman efendim. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Müsaade bu
yurun Sayın Başkanım, Malî ve İktisadi İşler 
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Komisyonu 5 defadır ekseriyet olmadığından 
toplanamadı ve şimdi ben bu komisyondan ge
liyorum. Beşinci defa toplantı yapılamadı, ek
seriyet olmadı. Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre komisyon
lara havale edilen kanun teklif ve tasarıları 
müddetle mukayettir. Şayet bir komisyon vazi-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda- \ 
lan, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Odaları Birliği Kanununun 
o âzı maddelerini değiştiren kanun teklifini gö
rüşmek üzere, teklifin havale olunduğu komis
yonlardan üçer üye alınmak suretiyle bir geçici 
komisyon kurulmasına dair Ticaret Bakanı Gür
han Titrek'in önergesi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Malî ve iktisadi İşler Komisyonuna havale 

edilmiş bulunan («Ticaret ve Sanayi Odaları,» 
«Ticaret Odaları,» «Sanayi Odaları,» «Ticaret 
Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsala
rı Birliği Kanununun bâzı maddelerini değişti
ren kanun teklifi) nin, uzun vadeli kalkınma 
plânında öngörülen esaslar yönünden tetkikine 
imkân sağlamak üzere, Cumhuriyet Senatosu 
içtüzüğünün 19 ncu maddesi uyarınca Bütçe ve 
Plân Komisyonuna da havale buyurulmasmı 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün 19 ncu maddesi 
gereğince Yüksek Heyetin ıttılaına arz olunur. 

2. — İller Bankası ve banka tarafından kuru
lan Simel Şirketinin sorumlu kişileri hakkında 
kurulan Araştınna Komisyonunun Başkanlık Di
vanının teşkil olunduğuna dair tezkere. 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
iller Bankası ve banka tarafından kurulan 

Simel Şirketinin sorumlu kişileri konusunda 
kurulan Araştırma Komisyonu Divan seçimine 

fesini yapmaz, verilen günde müzakereye al
maz, çıkaramaz ise ya Millet Meclisinden gelen 
ş akliyle veya bir evvelki komisyonun kabul et
tiği şekille çıkmış olur. Tüzüğümüz bunu 
âmirdir efendim. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Ben komis
yonun toplanamadığından bahsediyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

8 üye katılmış ve neticede : 
Başkanlığa 8 oy ile Sayın, Sakarya Senatö

rü Osman Salihoğlu, 
Sözcülüğe 8 oy ile Sayın Afyon Senatörü 

Ahmet Karayiğit, 
Kâtipliğe 8 oy ile Sayın, içel Senatörü Lût-

fi Bilgen. 
seçilmişlerdir. 

Saygı ile arz olunur. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Sakarya Senatörü 

Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. — 21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununda değişiklik yapılması ve bu kanuna 
geçici üç madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifini görüşmek üzere, teklifin havale edil
diği komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile bir 
geçici komisyon kurulmasına dair Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Ka

nununda değişiklik yapılması ve bu kanuna ge
çici üç madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi» nin, havale edilmiş bulunduğu Malî ve İk
tisadi işler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından üçer üyenin iştirakiyle 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — 832 sayılı Sayıştay Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
havale edildiği Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
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Plân komisyonlarından üçer üye seçilmek su
retiyle kurulacak bir geçici komisyona havale
sini talebetmektedir. Geçici Komisyonun kurul
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/186; Cumhuriyet Senatosu 
1/1077) (S. Sayısı : 1404) (1) 

BAŞKAN — İM önerge var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Bugünkü gündemde bulunan «17 Ocak 1963 
tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı» nın biran evvel kanunlaş
ması için bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş
ler» kısmında bulunan «17 Ocak 1963 tarih ve 
144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı» nm„ gündemdeki diğer işlere tak
dimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Takrirleri dinlediniz. Takrirle
ri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında söz rica ediyorum. 

(1) 1404 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 

Yarın saat 15,00 te birleşik toplantı yapıla
caktır, Yüksek Heyete duyurulur.. (Saat 14,00 
te sesleri) Bana gelen notta 15,00 te, baktıra
yım Yüksek Heyetinize arz ederim. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efen
dim? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — 
Tutumunuz hakkında. 

BAŞKAN — Tutumumda ne var efendim? 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Ben 

daha gündeme geçmeden önce, Sayın Fikret 
Gündoğan konuşurken gündem dışı bir konuş
ma yapacağıma dair yazılı tezkere göndermiş
tim. Ve şifahi ikazda da bulunmuştum. 

BAŞKAN — Bana gelmedi efendim. Kimle 
gönderdiniz efendim? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Sa
mi Turan Beye verdim efendim. 

BAŞKAN — Gelmediğine siz de şahidoldu-
nuz değil mi efendim? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Siz 
önünüzdeki kâğıda bakmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bir zühul olduğu an
laşılıyor. Bana vermediler. Buraya koymuşlar, 
ben farkında olmadım tabiatiyle. Bir kasıt yok, 
gündeme de geçmiş bulunduğumuza göre, bil
miyorum. tekrar konuşmak arzusunu izhar ey
ler misiniz? Ben özür diliyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — özür 
dilemek bir mesele değil. Çünkü meselenin esa
sı var. Bu esası konuşmamız lâzım. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — işte 
böyle diyeceğiniz için, bu taraflılığınızı, bu 
usulsüz tutumunuzu belirtmek için... 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, ben tarafsız 
olarak sizden özür diledim, bir zühul olduğunu 
kabul ettim, özür diledim. Hâdise umumi heye
tin gözleri önünde cereyan etti. Ben sizden 
özür diledim, hâlâ bu şekilde itham etmenize 
mâna veremiyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Fa
kat sizin bu tutumlarııuz tekerrür ediyor, bu 
bir, iki değil. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üyeler lütfen isimlerini kaydettir
sinler. 

Sayın öztürkçine buyurun. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Bu 

tasarı hakkında usul bakımından söz istiyo
rum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 17 Ocak 1963 
tarihli ve Cumhuriyet Senatosunun iltifatlariy-
le kanunlaşan 144 numaralı Uçuş Hizmetleri 
Tazminat Kanunu Millet Meclisine verildiği ta
rihten 7 ay 23 gün sonra, aynı teklif tasarı ha
linde zamanın Hükümeti tarafından benimsen
mek suretiyle Yüce Meclise gönderilmiş idi. 
Uçuculara verilecek tazminat hakikaten çok ye
rinde idi. O zaman yaptığımız çetin mücadele
leri ancak 7 ay 23 gün sonra ilgili hükümetle
re duyurtabilme imkânına mâlik olabilmiştik. 
Bugün tasarının bugünün ihtiyaçlarına denk 
bir şekilde hazırlanmış olmasından dolayı Hü
kümete teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyim. 

Yalnız bendenizi üzen bir konu, tasan 
22 . 1 . 1970 tarihinde verildi, Millet Meclisinin 
ilgili komisyonları 17 . 3 . 1970 tarihinde esas 
numarası 1/186 ve 2 numaralı kararı ile geçici 
komisyon raporunu tetkik ediyoruz buradaki 
«ek listede» diyor. Listeye bakıyoruz, ek liste 
yok. Aradan bir zaman geçiyor, komisyon bunu 
müzakere ettiğinden 17 . 3 . 1970 te komisyon 
karar veriyor, Hükümet temsilcileri orada ol
duğu halde maalesef ek liste 25 . 3 . 1970 tari
hinde Millet Meclisi Başkanlığına sunuluyor. 
Burada Sayın Fikret Gündoğan'a iştirak et
mek zorundayız, komisyonların hakikaten cid
dî ve samimî çalışmadığının en canlı misali bu 
kanunda kendisini göstermektedir. Hükümet 
var, Hükümet temsilcileri var, ek liste yok. 
Şimdi bu duruma göre komisyonun kabul etmiş 
olduğu listede ek liste olmadığına göre, acaba 
bu kanunun yarın istikbali yönünden ne gibi 
aksaklıklar tevlidedeceğini bir senatör olarak 
düşünmek en tabiî hakkımızdan ilkidir zanne
derim. 

Sonra, tasarının Hükümete gönderilmesi de 
usul ve teknik yönden uygun değil. Başbakan
lığa gönderilen tezkere Bakanlık Müsteşarı ta
rafından gönderiliyor. O gün Millî Savunma 
Bakanı yok ise, bu tezkerenin Bakanlık Müste-

j şan tarafından değil Sayın Millî Savunma Ba-
j kanlığına vekâlet eden bir vekilin imzası tah-

tında gönderilmesi ve Millet Meclisine de Sa
yın Başbakanın imzası veya Başbakanı temsil 

I eden bir kimse tarafından gönderilmesi icabe-
I derken, ne yazık ki, bu usule uygun olarak 

gönderilmediğini de Yüksek Huzurlarınızda arz 
| e-.mek isterim. 

Bu usıılî hatadan sonra Hükümetimizin ge
tirmiş olduğu tasarı fevkalâde yerindedir. Sos
yal adaleti tamamen tahakkuk ettirecek bir 
nitelikte idi. Eskiden pervane pilotlanmız uçuş 
tazminatını jet pilotlarından daha fazla alıyor
du. Bu 144 sayılı Kanun çıkmadan önce perva
neli pilotlar jet pilotlarından daha fazla, üstün 
tazminat alman o bozuk düzeni verdiğimiz ka-

| nun teklifi ile bozuk düsen düzeldi ve normal 
I rayları üzerine oturmuş bulundu. 

HÜSEYİN KALPAKLÎOĞLU (Kayseri) — 
i Hangi bozuk düzen bu yahu? (Gülüşmeler) 

FİKRET GÜNDOĞ-AN (İstanbul) — Hâlâ 
farkına varmadınız mı? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Aynı 
kanunu müzakere ettiğimiz samanda Sayın Kal-
paklıoğlu da bu kanunu okumadan o zaman 
aleyhinde konuşulmuş idi. Dün gibi hatırlarım 
ve Ealpaklıoğlu değil, Kalpakçıoğlu söylediği... 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine istirham ede-
! rlm, üyelere sataşmayın. 
i 

EEDOĞAN ADALI (İstanbul) -— Sayın Baş
kan, tasrih etsin ne demek Kalpaklıoğlu değil 

j de Kalpakçıoğlu? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şimdi 

j bu kanun sosyal bir yarayı tedavi etmekle be-
j raber, her hangi bir kaza sonunda sakat olan

lara albay maaşının 10 katı, daimî olarak iş 
görenıiyeeek derecede ayrılmış olanlara 15 ka
tı, şehidolanlarm dul ve yetimlerine de 30 katı 
üzerinden tazminat verileceğine göre bu kanu
nun yayımı tarihinden önce sakat kalmış olan
ların, vazife görenıiyeeek olanların, şehidolanla
rm dul ve yetimlerinin bir kısmının 30 katı, 
öbür kısmı da Danıştaya dâva açmak suretiyle 
tazminatını alabilme imkânlarının sağlanması, 
bu sosyal adalet ilkelerine aykırı olduğu için, 

| geçici bir madde koymak suretiyle de bu ka-
I mmıın yayımı tarihinden önce sakat kalmış 
I olanlar, vazife görenıiyeeek işlerinden ayrılmış 
I olanların, şehidolanlarm dul ve yetimlerinin de 
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aynı kanunun 8 nci maddesi gereğince gerekli 
tazminatının verilmesi yerinde olacağı kanaa
tindeyim. Komisyonumuz bunu hiç nazarı iti
bara almamıştır. Yalnız bir dengeyi sağlamak 
ve kuvvetler arasındaki uçuş durumunu ayarla
mak için Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ola
rak kabul etmiştir. Halbuki tasan yalnız Hava 
Kuvvetlerini ilgilendiren bir husus idi. Bu da 
her an için uçucunun ne zaman tayyarecinin 
sakat kalacağı, ne zaman düşeceği, ne zaman 
vazife göremiyeceği, ne zaman şehidolacağı ve 
hangi tayyarede olduğu belli olmadığı için ko
misyonumuzun yapmış olduğu bu değiştirme de 
gayet yerinde olduğu kanaatindeyim. 

Tasarı gayet yerindedir. Aziz Atatürkümüz 
«İstikbal göklerdedir» diye buyurmuştur.. Ben
deniz buna ilâveten: G-öklerine hâkim olamıyan 
bir millet istiklâline de hâkim olamaz, diyece
ğim. işte bu kanun teklifi göklerine hâkim olan 
millete istiklâlini de hâkim kılacaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Birleşik Toplantısı gündemi basılmış dağıtılmış
tır. Gündemde birleşim saati olarak 15,00 gös
terilmektedir. Deminki ifademiz doğrudur. Ya
rın saat 15,00 te Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanacaktır. 

Başka söz istiyen sayın üye? 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Usul 

hakkında. 
BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Bu 

kanunla ilgili olarak usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürsoytrak. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, saym senatörler; usul bakımın
dan bu kanun tasarısının burada müzakere ede-
miyeceğimis kanaatindeyim. Zira komisyonda 
yapılan tadilât basılarak huzurunuza gekn ta
san ile irtibatlı değildir. Nitekim bu tasarıda 
iki maddede değişiklik yapılmıştır. Birincisi 
2 nci maddenin (C) fıkrası, ikincisi de 7 nci 
maddesidir. 

2 nci maddenin (C) fıkrası tanzim edilirken ya
pılan uzun tartışmalardan sonra Sayın Kemal 
Şenocak bir önerge vermek suretiyle 2 nci madde
nin (C) fıkrasının nasıl bir hüviyet alması lâ-
zjnıgeldiğiııi komisyona teklif etti ve komis
yon da bu görüşü kabul etmek suretiyle benim
sedi. Bu görüşün karşısında olan ve nitekim 
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şimdi kanım tasarısında muhalif olarak in-sa
lar1. bulunan komisyon üyesi arkadaşlar buna 
muhalif oldukları için şerh vermek lüzumunu 
hissettiler. O halde komisyonda önerge ile Yü
ce Komisyonun vardığı karar ile huzurunuza 
gelmiş olan metin aynı değildir. Bu husu.su Sa
ym Kanun SÖZCÜSÜ Halil Soral'dan, huzur un uz-
acıklarnasmı istiyorum ve kanun tasarısının 
komisyona alınarak komisyonun vâ^ıl olduğu 
şekk, hüviyete büründükten sonra Yüce Sena
toya sevk edilmesini ve ondan sonra ancak mü
zakerelerin devamının mümkün olacağına isar3t 
etmek istiyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyjc^ği var 
mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCöSÜ HALİL GO-
EAL (Aydın) — Var efendim. 

BAŞKAN — Geçici Ilomisycıı Sözoüsü Halil 
G oral buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON S5ZGÜSÜ HALİL 0 0 -
RAL (Aydın) — Sayın Balkan, sayın senatör
ler; Komisyonda bu kanun ta : arısı konuşuldu
ğu zaman Afyon üyesi Sayın Kemal Senocakin 
Hr tekini vukuu buldu. Bu teklifi aynen oku
yor.im : 

«Sayj.n Başkanlığa, 
Ci3rü]üli:ıeköe olan 1<İ4 sayılı Kanunu doğh-

tiren kanun teklifinin 2 r,:;i maddesine 144 say-k 
Kanunun 2 nci maddesi (S) fıkra :ı:ım aynen 
ve «-.'Deniş Kuvvetleri ve Jandarma makkıistk-
riiiiu de ilâve edilmesini arz ve teklif ederim.» 

Komisyonda esas bu teklif, Sayın Kemal 
Çenocak'm teklifi oylandı ve kabul edildi, Kabul 
edildiğine göre, tasan metninde aynen Deniz 
Kuvvetleri ve Jandarma makinistlerinin de ilâ
ve edilerek tasarı metninin yazılması lâzım idi. 

Halbuki tasan metnine bakıyoruz, 2 n i 
maddenin (c) fıkrası Millet Meclisinden gekn 
şekli su: Uçuş ekibi personeline ve kanunla de
ğiştirilen ilişik cetvelin ikinci sütununa göre. 

BâŞKAR — Saym G-oral bir dakikanızı ri
ca edebilir miyin? 

Sayın Gürsoytrak usul bakımından bu tada
rının bugün görüşülemiyeceğini ileri sürdüler. 
Sis bu tasarının bugün görüşülebileceğini kabul 
ediyorsanız o hususu söyleyin, maddeye eksik 
geçmiş olan husus komisyona verilir. Bu ilâve 
tamamlatılarak oylanır. Yeri geldiği, madde 
müzakeresine geçildiği zaman halledilir o. 
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Şimdi bunun dışında eğer görüşülmesine ma
hal olup olmadığına dair bir iştirakimiz varsa 
Sayın Gürsoytrak ile, o hususu lütfen belirtiniz, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALİL GO-
RAL (Devamla) — Sayın Başkan, ben de aynı 
şeyi söylüyorum. Bizim komisyonda kabul et
tiğimiz şekil ile tasarı metni aynı değildir. Son
radan yazılmış, ben buna bugün muttali ol
dum. Böyle olunca bizini komisyonda a m ı sl-
miş olduğumuz şey olmuyor. Onun için tasa
rının komisyona tekrar iade edilerek yeniden 
gezden geçirilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon tasarıyı istediği sa
man komisyona iadesi mecburidir Tüzüğümüze 
güre. Tasarı komisyona iade enilmİ5tir efendim, 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Balkan, 
biz de komisyondayız. 

BASSAM — Bayın Orhan Bey, eğer kanun 
müzakere edilirken komisyonun salt eoğınüuğıı 
hazır bulunmaz ise, Tüzüğümüze göre sözcüye 
yetki verilmiş telâkki olunur. Bu itibarla söz
cünün talebi Tüzük gereğince yerine getirilmiş
tir efendim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Hadckyi 
burada tedvin edebilirdik Sayın Başkan: Bu 
tasarının biran evvel çıkmasını balta1 s maktan 
başka bir şey değil. 

BAŞKAN — Efendim, ben ne yapabilirini; 
Tüzüğümüze göre komisyon tasarıyı geri işerse, 
komisyona iadesi mecburidir. Tüzüğünıü" hük
mü budur. 

ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, 
komisyon üyesi sıfatı ile söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim,, komisyon üyesi ol
mak sıfatı ile söz olmaz artık, eğer usul hak
kında bir diyeceğiniz varsa, usul hakkında söz 
verevim, 

OEHAN KOE (İzmir) — Usul hakkında söz 
r-Uyorum efendim. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efen
dim. Tasarı komisyona iade edildi. Ama, usul 
lıaklnnda sos istemek ve usulü de tüzüğümüze 
gbre konulmak hakkıdır üyenin. Buyurun efen
dim. 

ORHAN EOE (İzmir) — Sayın Başkan, 
l'üce Senatonun değerli üyeleri; konuşmaya 
bağlamış olduğumuz ve şu anda Başkanımızın 
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da arzusu ile Komisyona iade edilen bu kanu
nun, Komisyona iade edilmesi, Komisyona alın
ması usulsüzdür. Esasen bu kanun (Bu usul 
hakkında değil sesleri) görüşülürken, bu ka
nunun görüşülmesi esnasında kanunun gelişi 
durumuna aksi bir tarzda değişiklik istenmiş
tir. Kanunun metnine uygun değildir, esasen o 
değişiklik. Ve bu yüzden ben de esasen Ko
misyonda muhalefet etmişimdir. Bu kanunun 
esası teknik bir kanundur. Bu kanunla Hava 
Kuvvetlerine, (Bu konuşma usul hakkında de-
g'l sesleri) 

Bu usuldür. Ben havacıyım ve bundan an-
k n m . Ve bunun usulü de budur. Esasen de
ğişiklik teklif eden arkadaşların düşünceleri
ne aykırıdır kanunun esası. Bu özel teknik bir 
kanundur. Bu tayyarenin tekerlekleri yer
den kesildiği anda, o tayyarenin içinde bu
lunması mecburi olan insanlara bir ödenek 
vermektedir. Tayyarede uçmayanlar için bir 
çey vermemektedir, özel bir kanundur. Bu de
ğişiklikle uemıyaniara da ve aynı zamanda 
0ü saati doldurmayanlara da para verilmesi için 
teklif yapılmıştır. Bu kanun 60 saati doldur
ma müddeti olan şahıslara para verir. O deği
şiklik kanunun tekniğine aykırıdır. Burada 
fi-örüsülebilir ve o değişiklik yine buradan baş
kanlığa verilebilirdi.. Ve Yüce Heyet bunu ka
bul edebilirdi, veyahut etmiyebilirdi. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim teşekkür ede-

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN - Ne için söz istiyorsunuz efen-

NAZİF ÇAĞATAY (Devamla) — Komis
yona iade edilmesinde bir mahzur olmadığını 
usul bakımından arz edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz lüzum yok. 
2>ıtsn tüzük onu âmir efendim, iade edildi. Ko-
rrsyon geri almayı talebederse, iadesi mecbu
ridir. Tüzük hükmü yerine geldi efendim. 

NAZİF ÇAĞATAY (Devamla) — Komis
yon üyelerinin bâzı mütalâaları oldu, madde
nin iadesi hakkında. Halbuki maddenin iadesi 
aynı neticeyi verecektir. 

— — > a 
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7. — SORULAR V 

A. — SÖZLÜ SORULA. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz efen- j 
dim. 

. i 
1. - (hunhurıyet Senatosu Maraş Üyesi 

Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağhyan yo
lun asfalt yapıntına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

BAŞKAN — Sayın Soydan Burada. Sayın 
Bayındırlık Bakanı... Yok. Soru gedecek soru 
gününe kalmıştır efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Haber gönde
relim efendim, iki senedir devam ediyor. 

BAŞKAN — Haber gönderiyoruz efendim. 
Sayın Bakana telefon edildi. İstanbul'da ol
duğu için icabet edemediler efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret edan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil burada. Sa
yın Maliye Bakanı yok.. Soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. j 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi [ 
Ekrem Özdcn'in, Cenclik ve Spor Bakanlığının ; 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu \ 
(G/535) | 

6. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye- \ 
Î: i Kahit Alt an'in, Cumhuriyet Senatosu İçtii- i 
z-iğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm- \ 
Jderinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat- j 
l'dımın re (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü i 

. ' . . . i 
hf.ndlerıyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak- J 
i nida İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu j 
Adana Üyesi Mehmet Üncddı'nm, Cumhuriyet \ 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 11, 15, 17, 54, i 
56, 59, 60, 72, 73, 71, 120 ve 125 nci maddeleri- \ 
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana- \ 
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; \ 
2/255) (S, Sayısı : 1272 ye ek) j 

BAŞKAN — Kendimle ilgili olduğu için j 
bunun müzakeresine geçmiyorum efendim. j 

CEVAPLAR 

VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sayın özden yok. Sayın Ba
kan yok. Soru gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Delirdi'nin, Hastas Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye b alî anlıklar in dan sözlü so-
iusu (6/5l13) 

BAŞKAN — Sayın Deliveli yok. Sayın Ba
kanlar yok. Soru gelecek soru gününe bırakıl-
ıraştır, 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Xcjat Sarlıcalı'nın, Balıkesir ili Ayvalık ilçe-
siudc 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su. (6/545) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı yok. Sayın Or-
îran Bakanı yok. Soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

(>. — (1uınhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü-
sijjin Öztürk'ün, Ismetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
lim Bakanından, sözlü sorusu (6/540) 

BAŞKAN — Sayın öztürk?.. Yok. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı?. Yok. Soru gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

İŞLER (Devamı) 

3. — Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/93; Cumhuriyet Sena
tosu 2/289) (S. Sayısı : 1386) (1) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Burada. Ana
yasa ve Adalet Komisyonu?... («Çağıralım» 
sesleri.) Lütfen çağırıverin efendim, Sayın 
Bakan buradalar. 

Komisyon burada, Saym Bakan burada. 
Raporun okunup okunmaması hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 

(1) 1386 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ad-ir. 
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kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Teklif 
sahibinden sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz önce konuşursanız daha 
iyi olur. Zira, teklif sahibidir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Teklif 
sahibini dinleyelim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Üner 
buyurun. 

RAGIP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; Me
deni Kanunun 253 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında bir teklif yapılmıştır. Bugün 
yüksek huzurunuza getirilen bu teklif, evlât 
edinme rabıtasında tarafların birini teşkil eden 
evlât edinenin daha erkenden evlât edine
bilme imkânını sağlamak amacını gütmektedir. 

Bilindiği gibi, evlât edinme ile ilgili yaş 
şartları isviçre Hukukundan memleketimize 
aynen ve harfiyen alınmıştır. Kaldı ki, iki 
memleketin sosyal, coğrafi, tabiî ve iklim 
şartları arasında büyük farklar vardır. Bu 
farkları göz önüne alan kanun vâzıı 1926 
yıllarında bâzı hususlarda isviçre'ye nazaran 
daha düşük yaşlarda muamele yapmak, im
kânını tanımıştır. Meselâ isviçre'de rüşt yaşı 
20 olduğu halde, memleketimizde bu yaş 18 
olarak kabul edilmiştir ve evlenme y asları 
buna göre ayarlanmıştır. Başlangıçta yapılan 
bu ayarlama kâfi gelmemiş, 1938 yılında 
3453 sayılı Kanunla evlenme yaşlarında bir 
değişiklik daha yapılmış, bâzı hallerde kızla
rımızın 14 yaşında evlenmesine müsaade olun
muştur. Güney memleketlerinde erkeğin ve 
kadının daha çabuk olgunluk yaşlarına gel
dikleri düşüncesine dayanan böyle bir ayar
lamaya evlât edinen için de lüzum vardır. 
Ve muhtemelen 30 yaşını geçen bir kimsenin 
bâzı kayıt ve şartlar altında evlât edinmesine 
ihkân verilmesinin doğru olcağma inanıyo
rum. 

Gerçekten, evlât edinme müessesesi sadece 
çocuğu olmıyan kimselere ana baba saadetini 
tattırma imkânını vermekle kalmaz. Fakat, 
aynı zamanda ana ve baba ihtimam ve terbiye
sinden mahrum olan kimsesiz çocuklara bir 
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ailele yuvası temin etmek suretiyle, onların 
gelişmesini tehdit eden bir sürü tehlikelerden 
kurtarmak gayesini de güder. Birçok za
bıta vakasının önüne geçer. Bugün memle
ketimiz de aile yuvasının sıcaklığının hasre
tini çeken anasız ve babasız çocukların sa
yısı bir milyonu aşmaktadır. Bu çatı altında 
hepimiz bunların derdine bir çare bulmak 
için konuşur dururuz. Ama, fiilî hiçbir hare
kete tevessül etmeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, çocuk çiçek gibi
dir, en ufak bir bakımsızlığa dayanamaz; sa
rarır, solar ve hemen ölür. Çocuk ölümünün 
vahametini benim kadar yakından görmüş 
insan azdır. Çocuk yuvalarına günde yüz ço
cuk getirilir, ertesi bakardım; yarısından çoğu 
ölmüş olurdu. Bütün bu hakikatelerden başka, 
evlâtları buhınmıyan ve bir evlât almak için 
çırpman aileler vardır. Fakat yaşları kırka 
gelmediği için evlât edinemezler. Acaba, bu 
yaş normu Türkiye için doğru mudur? Tür
kiye'de ortalama insan ömrü nedir? Türkler 
kaç sene yaşarlar? Durum, Devlet Bakanlı
ğına yazılı olarak sorulmuştur. Devlet Bakan
lığının 14 . 4 . 1960 tarih ve 908 sayılı cevabı 
şudur : 

«Türkiye'de insan ömrü erkeklerde 32, ka
dınlarda 35, genel ömür 34 senedir.» 

Realist olalım arkadaşlarım; İsviçre'de or
talama insan ömrü 70, Türkiye'de 34 tür. Bey
nelmilel normlara göre Türkiye'de yaşama ümi
di 21 dir. Bu şu demektir; yeni doğan bir ço
cuğun alnına şöyle yazılmıştır: Bu çocuk 21 
sene yaşıyacaktır. 

İşte, bütün bu doneleri nazarı itibara ala
rak diyoruz ki, evlât edinme olayında bâzı de
ğişiklikler yapmak zorundayız. Kanunu Me
deniye uyarak evlât edinen ile, evlâtlık arasın
daki 18 yaş fark olduğu gibi kalsın. Ancak, 
çocuğu olmıyan, çocuğu olmıyacağı sağlık ku
rulu raporu ile sabit kalan ve 30 yaşını bitiren 
insanlara evlât edinme hakkını tanıyalım. Bu 
da elbette mahkeme kararı ile olacaktır.. Bu 
30 yaş, Fransada; Almanya'da, Avusturya'da 
tanınmıştır. Gerçekten, bu memleketlerin ka
nunlarında evlât edinmenin yaş bakımından mu
afiyeti kabul edilmiştir. 

Bir kısım arkadaşlarını, «Bir karı - kocanın 
çocuğunun olup olmıyacağım bilmek güçtür.» 
dediler. Muhterem arkadaşlarım bugün Atom 
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çağında yaşıyoruz. Bugünün tababeti bir ka
rı - kocanın çocuğunun olmayacağını kati ola
rak söyliyebilir. Bunun münakaşası yoktur ve 
tıb müspet ilimdir. 

Burada bir noktayı önemle belirtmek isti
yorum. Kanunlar donmuş, yazılı metin değildir 
ve bir kalıp değildir. Killetlerin sosyal haya
tında değişiklikler oldukça, yeni keşifler yapıl
dıkça ona ayak uydurur, değişir, gelişir, tarihin 
aşkına uyar, Bundan 1379 sene evvel Hasreti Pey
gamber bir Hadisinde <• Zamanla ahkâm tagay-
yur eder.» buyurmuşlardır. Bundan 45 sene ev
vel kabul edilen, İsviçre Kanunu Medenisi ken
di memleketinde tam 24 defa değiştirilmiştir, 
tadil edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün yüksek hu
zurunuza getirilen bu kanun bambaşka bir ma
hiyet arz etmektedir. Bn bir satmalına kanu
nu, bir kadro kanunu, bir aktarına kanunu de
ğildir. Türk Milletinin medeniyet alanındaki 
hamlelerini gösteren ve sosyal bünyesini alâka
dar eden temel bir kanundur. İlmî tartışmayı 
icabettiren bir kanundur. Memleket meseleleri 
bilimle halledilir. Sn doğru yolu bulmak için 
fikirlerle tartışılır. Şimdiye kadar birçok ka
nun tekliflerinde üniversitelerin mütalâan alın
mıştır. Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım 
kanun teklifinin daha çok hukukî yönünü ince
lemişlerdir. Oysa ki, bu kanunun sosyal ve tıb
bi yönleri vardır. Doktorluğu yakından ilgi
lendiren tarafları vardır. Kanun görüşülürken 
haberim olsa idi, bu tıbbi ve sosyal yönleri 
orada konuşarak bir asgari müşterekte birle-
şebilirdik. 

Bütün bu sebeplerle teklifin muhterem ko
misyon tarafından geri alınarak daha detaylı 
ve daha etraflı mütalâa buyurulmasmı, bu ko
nuda en yüksek ilim r -sesesi olan medarı 
iftiharımız üniversitelerimizden, bu gibi konu
larla meşgul olan özel hukuk enstitüsünden, 
yüksek yargı organlarının fikir ve mütalâala
rının alınmasını arz ve teklif ediyorum. Saygı
larımla. 

BAŞKAN - - Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler; çok kıymetli ar
kadaşımız Sayın Sağıp tiner Beyefendi ile ih
tilâfa düşmek istemiyorum. Ama, mecellede 
meşhur bir hukuk kaidesi vardır. «Bir şeyden 
maksut ne ise, hüküm ona göre verilir.» 

28 . 4 . 1970 O : 1 

Şimdi Sayın üner'den sonra söz almaktan 
maksadım, kanun teklifindeki gerekçesini iyice 
dinlemekti. Kanun teklifinin maksadı Medeni 
Kanunda bir değişiklik yapmak ve ona hukukî 
ve sosyal bir ilâve getirmek değil, muhterem 
arkadaşlarım. Teklif sarih. Sayın Üner'i tekrar 
dinledim burada, dosyada gerekçesini de oku
muştum. Teklifin maksadı korunmaya muhtaç 
çocukıan himaye etmek. Anlaşılan bu. Tetkik 
buyunılursa Sayın Üner, kimsesiz çocuklara bir 
aile yuvası temin etmek suretiyle onların geliş
melerini tehdide den bir sürü tehlikelerden kur
tarmak lâzım tır, buyuruyorlar. Çocuk çiçek 
gibidir, korunmaya muhtaç çocuklar vardır. 
Miktarı gerekçede yüz bin, burada zannediyo
rum 1 milyon buyurdular. Rakamın ne kadar 
olduğunu bilmiyorum. Yani, Sayın Üner hak
lıdır, Türkiye'de hakikaten korunmaya muhtaç 
çocuklar bir problemdir, bir meseledir. Ama 
onun hal tarzı Medeni Kanunun bu maddesini 
değiştirmek değildir. Ayrıldığımız nokta bu. 

Sayın Üner bu korunmaya muhtaç çocukla
rı hal çaresi olarak, hattâ zannederim Millet 
Meclisinde korunmaya muhtaç çocuklar için 
bir sürü kanun teklifleri de var, hal çaresi ola-

• 

rak, her halde Medeni Kanunun bu maddesini 
değiştirmek suretiyle bir neticeye varacağı ka
rısında, Biz bu fikri kendisi ile paylaşamıyo
rum. ZkTet, Türkiye'de kimsesiz çocuklar vardır. 
Korunmaya muhtaç çocuklar vardır. Birtakım 
müesseseler var, kifayetsizdir, ilâveleri lâzım
dır. Ama. bunların bal çaresi lıer halde bunları 
herkese bir ana, baba bulmak suretiyle, evlât 
edindirmek suretiyle önüne geçilmesi değildir. 
Hal tarzı bu değil. Bu bakımdan kendisine iş
tirak etmemişe imkân yok, Yoksa bu korun
maya muhtaç çocuklar mevzuunda tamamen 
kendisi ile iş tarak halindeyiz. 

Muhterem, arkadaşlarım, Sayın teklif sa-
j bibinin esas gayesi bu. Eu gayesine varmak 

için Medeni Kanunda, mehaz kanunumuz 
I olan isviçre Kanununun mütaaddit defalar 

değiştirildiğinden bahsettiler. Memleketimi
zin bünyesine uygun yaş tashihleri yapıildığm-
dau bahsettiler. Ama bütün bunlar muayyen 
bir maksada vâsıl olmak için. O maksatta nedir? 
Korunmaya muhtaç çocukların durumunu ıs-

! lah ctır.tik. Bunu Medeni Kanun içerisinde ıs-
] İyi: etmeye imkân yok. Kanun tekniği bakı-
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sumdan imkân yok. Hukuk tekniği bakımından 
imkân yok. Temel kanunlarda muhterem ar
kadaşlarım, Medeni Kanun g-ibi temel bir ka
nım ile sık sık, oynamaya gelmez. Bunu Sa
yın Gündoğan da bilir. Mektebi Hukuka baş-
lıyan genç talebeye daha birinci sınıftan iti
baren okuJimaya başlarlar. Medeni Kanunu
muzda ve diğer her hangi bir kanunda deği
şiklik, bir ihtiyacdan, bir sosyal baskıdan te
vellüt etmesi lâzım. Bunun teknik tatbikatın
da 'bir zorluk, bir sıkıştırma, bir değişikliği 
icabettirecek bir tazyik olması lâzım. Bugüne 
kadar Medeni Kanunun bu maddesinden dola
yı, - bu kadar içimimde tatbikatçı arkadaşla
rımız var, kıymetli hukukçu arkadaşlarımız 
var, avukat olarak, hakim olarak - şimdiye.ka
fi ar bu evlât edinme müessesesindeki yaş had
dinden, 40 yaşında olmasından mütevellit hiç
bir taraftan şikâyet geldiğini hatırlamıyoruz. 
Adliye Bakanlığında Medeni Kanun çalışmala
rı ü3»rinde bütün barolardan, bütün şehir ba
rolarından, Türkiye'de mevcut barolardan tek
lifler alınmıştır. Burada Medeni Kanunun ak
sayan muhtelif maddeleri üzerinde durulmuş
tur. Ama hiçbirisinde «evlât edinme yaşının 
40 dan SO a indirilmesi lüzumludur, tatbikatta 
zorluk çekiyoruz» â)je ne hâkim arkadaşları
mızdan ve ne de avukat arkadaşlarımızdan 
şimdiye kadar böyle bir teklif gelmemiştir. Bi
li aenaCsvh bir zaruret içerisinde değiliz, mad
denin tatbikatı bakımından. Zaruret olan ne
dir? Sayın teklif sahibine göre korunmaya muh-
taoolan birtakım çocukları evlât edinmek sure
tiyle koruyalım» Bu Madeni Kanun içerisinde 
kıymetli kocamız EbüMa'nın sık sık tekrar 
ettiği gibi, bizim hukukî zevkimizi okşamadı. 
Bu bakımdan bendeniz Millet Meclisi Komis
yonunda, Senato Komisyonunda reddedilmiş 
olan bu teklifin, yani komisyon raporunun ay-
ıısn kabul edilmesi suretiyle teklifin reddedil
mesi kanaatinds olduğumu saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Üner 
arkadaşımızın Meleni Kanunda bir değişiklik 
yapılmak suretiyle evdât edinebilme yaşının 
40 dan 30 a indirilmesine dair olan teklifi hal-
ledilmezse. kabul edilmezse Türkiye Batacak 

dedirtecek mahiyette olmadığı gibi, halledildi
ği takdirde her şey halledilecek, her şey hal yolu
na girecek anlamını da taşımaz. Ancak Sayın 
Üner "i dinledikten sonra hakikaten bu teklifin 
Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında bilim 
heyetine, barolara intikal ettirilmek suretiyle, 
Barolar Birliği Başkanlığından birer mütalâa 
alınması ve Türkiye'nin sosyal yapısı, huku
kî statüsü itibariyle nasıl bir karara varırsak 
daha iyi olur diye bu yoldan bir neticeye va
rıldıktan sonra Heyeti Umumiye huzuruna ge
tirilmesini çok arzu edendim. 

B:nden evvel konuşan Erdoğan Adalı ar
kadaşım Sayın üner'in kanun teklifindeki ge
rekçeyi mücerret, Türkiye'de korunmaya muh-
tıcolaıı çocuklar için bir tedbir gibi mütalâa 
buyurdular. Halbuki ben de Sayın Üner'i dinle
dim. Sayın Üner evlât edinme işleminde bir ta
raftan insanların muhtacoldukları evlât, şef
kat ve muhabbetini elde etmesi olduğu gibi, 
öte yandan da baba diyebileceği insanlara muh
taç çocukların bulunduğunu, binaenaleyh ev
lât edinme muamelesinin tek taraflı değil iki 
taraflı mütalâa olunması .gerektiğini ifade et
tiler. Ye gerçek te budur. 

Yine Sayın Adalı, şimdiye kadar Medeni Ka
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapma tek
lifleri muhtelif müesseseler tarafından, ezcüm
le barolar, hukuk kurulları tarafından ileri sü
rülmüştür, ama Medeni Kamınım bu maddesin
de bir değişiklik yapılması ile alâkalı her han
gi bir teklif şimdiye kadar ortaya konmamış
tır, dediler. İşte arkadaşlar bir teklif karşımı
za gelmiştir. Barolar Birliğinden, ki yeni ku
ruldu, barolardan teklif gelmemişse, gerekçesi 
verilen bir teklifle Yüksek Heyetiniz karşı kar
şıyadır. Hukuk mantıktır, bizim vazifemiz de 
mantığımızı işletmek ve bizim vazifemi?;, huku
ku Türkiye'nin sosyal şartlarına uygun ve me
deni âlemden de uzaklaşmıyacak bir ufuk içeri
sinde mütalâa etmektir. Ne olacaktır 30 yaşın
dan itibaren, 35 - 36 filân yaş olursa, yani ne 
mahzuru olacaktır? Evvelâ bunu vaz'edersek 
teklifi o zaman kabul etmeyiş. 40 olduğu tak
dirde bir değişiklik olmasın kalsın. Statükocu 
olarak duralım. Ama bunu 35 e indirdiğimiz za
man acaba ne zararı olacaktır meselesini düşün
memiz lâzım. Ona bir gerekçe bulursak, kanun 
teklifini reddederiz. Ona bir gerekçe bulmazsak, 
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kanun teklifini reddetmek için haklı bir sebebe 
dayanamayız. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Kabul et
mek için bir sebep var mı? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Şimdi 
kabul etmek için değerli arkadanım burada mü
talâa verdi. Diyor ki, bu İsviçre Kanunundan 
adapte edilmiş olan bir maddedir, isviçre'de 
vasati hayat 70 yastır. Benim Türkiyemde va
sati yaş 34 yaştır. Doğrudur. Belki şimdi 34 
değildir. Bu 34 meselesi inşallah gerilerde kal
mıştır ama, Türkiye'de vasati insan hayatının 
nihayet 40 - 45 olduğunu lütfen kabul edeceksi
niz. Anadolu'da genellikle hayat şartları bu is
tikamette. Bu da belli, orada 70 bizde 50. O 
halde isviçre'de kabul edilen maddeyi Türki
ye'ye aynen tatbik etmenin hiçbir anlamı yok. 
Yalnız bu madde için değil, hepsi için böyle. 
O zaman medeni âlemde açılan ufka doğru iler
lememiz lâzımdı, birçok maddeleri kabul ettik. 
Bugün Medeni Kanunda da birçok değişiklikler 
getiriyoruz. Niye? Yine, inşallah görüşeceğiz, 
sevk etmişler zannediyorum, Yüksek Adalet Ba
kanlığı. Demek ki, bizim sosyal bünyemize uy-
mıyan tarafları var. 

Şimdi bu meseleyi görüşürken, yani böyle 
gitmiş, böyle gidecek filân havasından çok, ne
dir mahzurları, nedir faydaları; tartmamız lâ-
zımgeliyor. 

Arkadaşlar bizde evlenmeler, umumiyetle 
Anadolu köylerinde daha erken olur. Ama, ge
nellikle 30 yaşını astımıydı bir erkek, artık bu 
adam kolay kolay evlenemez. Bir kere otuzu 
aştı. Çünkü o, bu bekârlığa kendisini alıştırdı, 
filân deriz. Demek ki, 30 yaş Türkiye'de evli
lik hayatı bakımından bir önemli dönüm nok
tasını teşkil eder. 30 yaşında olan bir insan 10 
sene evvel evlenmişse, 5 sene evvel evlenmişse 
ve çocuğunun olmayacağı, ya karısından yana ol
mayacaksa, hanımı da değiştirmeye gönlü razı 
olmuyorsa tabiatiyle, ya da kendisi tıbbi ba
lamdan bu kudreti haiz olnııyacaksa, o zaman 
böyle bir insanın evlât edinmesi ve Onu evlâ
dım diye bağrına basıp, onun mürüvvetini göre
bilecek bâzı tutumlara girmesi doğru olur. Da
ha doğru olur. O çocuğun da menfaatine olur, 
adamı da uzun zaman şefkat hislerinden mah
rum etmemiş oluruz. 

Şimdi benim istirhamım §u: Sayın Adalı'-
mn dediği gibi, gerekçenin, madalyonun bir yü

zünü alıp, diğer yüzünü bırakmak suretiyle de
ğil, çünkü tekrar ediyorum gerekçede, mücerret 
evlâtlık veya muhtaç çocuk meselesi yok. Şef
kat meselesi, evlât meselesi var. Ama bunun ya
nında Türkiye'nin şartları bulunur. Mahzurları 
eğer varsa, mahzurlarını bize yetkililer, bilhassa 
Komisyon üyeleri, bu mahzurlar karşısında in
sani mülâhazalarla memleketin içinde bulundu
ğu şartlardan mülhem olarak bir teklifin karşı
sında biz de vaziyet alırız. Yo değilse, Medeni 
Kanun sık sık değişmez. Evet hakikaten bütün 
kanunların sık sık değişmesi doğru değildir. Ama, 
Türkiye'de evvelâ değişmesi lâzımgelen kanun
lardan bir tanesinin Medeni Kanun olduğunu 
lütfen hep beraber kabul edelim. Vardır bunun 
birçok hükümleri. Hususiyle aile hukuku ile alâ
kalı kısımları vardır. Benim cemiyetimin aile 
düzeni, bugünkü Medeni Kanunun içerisinde 
tam surette, demiyorum geriye gidelim medeni 

t âlemden uzaklaşalım, ama medeni âlemdeki tat
bikatı meydana getirecek hükümleri ihtiva et-
miyen yerleri vardır. Senelerce hâkimlik yap
tık, avukatlık yapıyoruz, yapmaktayız, görüyo
ruz. Boşanma müessesesi. Bugünkü boşanma 
müessesesi, Türkiye'nin gerçeklerine uygun mu
dur, değil midir? Velayet müessesesi, Türkiye'
nin gerçeklerine uygun mudur, değil midir? Ya
ni bunların hepsi en azından münakaşa edilecek 
hususlardır. O halde Medeni Kanun statükocu 
bir görüş içerisinde kalmalıdır noktai nazarına 
iltifat etmek doğru olmaz. 

Şimdi tekrar sözlerimi şöyle bağlıyorum, 
muhterem komisyon, 40 yaşından 30 yaşma iner
se ne mahzur vardır, bunu lütfen bize izah et
sin. Ben şahsan, Sayın Üner'in burada verdiği 
gerekçeleri ve Türkiye'nin de ücra köşelerinde 
yetişmiş bir insan olarak Türkiye'nin içinde 
bulunduğu sosyal bünyeyi dikkate aldığım za
man, bu teklife gönlüm yattı. Aksi bir mülâha
za olacaksa, o zaman da şuurumuzu, aklımızı 
kullanırız, vicdanımızı kullanırız, bir kanaate 
varırız. Eğer bir başka karşı gerekçe verilemi-
yecekse, bu teklif Türkiye'nin gerçeklerine uy
gun bir tekliftir. Bu teklif bizi İsviçre'den ayı
ran ve fakat isviçre'nin şartları ile bizim şart
larımızı mukayese ettiğimiz zaman, eşitlik içeri
sinde bir araya getiren bir tekliftir. Orada yaş 
ortalaması 70 ise benim memleketimde 45 - 50 
ise, orada 40 kabul edildiği takdirde, ben de 30 
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kabul edilmeli ki. müsavi bir noktada birleşe
lim, medeni âlemle. Yani başka türlüsü olmaz. 
Uygun olacağı mütalâası ile teklifin lebinde mü
talâa arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Medeni Kanunun 
253 ncü maddesinin değiştirilmesi seklinde mü
zakere konusu olan bu kanun teklifi, kanaatim
ce daha bastan bir talihsizliğe mâruz kalıyor. 
Bir defa bu Medeni Kanunun 253 ncü maddesi
nin tadili anlamında alınmaması lâzımgelen bir 
tekliftir. Medeni Kanunun 253 ncü maddesinde
ki esas aynen muhafaza ediliyor, Ama teklif 
sahibi bu maddeye âdeta bir ek getirerek mad
deyi esnek bir hale sokuyor. Ve bu esnek bir 
hale getirilen madde ile, memleket gerçeklerine 
daha uygun bir yöntem bulunmuş olacağını id
dia ediyor. Böyle mütalâa edilince, Medeni Ka
nunun 253 ncü maddesinin değiştirildiği değil, 
ama, o maddeye bir ilave yapılarak bir esneklik 
kazandırıldîğı nazarı itibara alınırsa, meselâ çok 
muhterem ve kıymetli hukukçu arkadaşım Er
doğan Adalı'nın tâbirimi kötü mânada kullan
madığımı bilir tabiî5 ortadoks anlayışına hiç se
bep kalmaz o saman. Yani, bu maddenin beyle 
geçmesi takdirinde Sayın Adalı'nm mahzur te
lâkki ettiği 40 yamıdan ence evlât edinmenin, 
behemehal bir mahzur olarak maddeleştiriidiği 
anlamına gelmez, istiyen 4Q yaşında, istiyen 50 
yaşında, istiyen 60 yasında, istiyen İ00 yaşında 
evlât edinir. Ama, sayın teklif sahibinin dediği 
gibi, bir kimse Türkiye'de, Türkiye şartları na
zarı itibara alınarak 30 yaşında dahi evlât edin
me zorunluluğunu duyuyorsa, o takdirde buna 
mâni olabilecek bir sosyal sebep, bir hukukî se
bep, bir malî sebep, bir ekonomik sebep yok. 
Evet, belki mütehassıs ayanı kişiler, ya da hu
kuk kurumları birtakım tatbiki sonuçlara baka
rak, ama aslında sosyal ve ekonomik temoıe ca-

illr. Buna yamadan birtakım mütalâalar ve: 
karşılık yaşadığımız hayat içinde evlât edinme
nin Türkiye'de 30 yaşta dahi mümkün olmasını 
gerektirici ekonomik, sosyol sebepler vardır. 
Şimdi birkaç tanesini sıralıyacağım; görecek
siniz ki, bu sisi benim anladığım kadarı ile mem
nun edecektir, tabiî. Çünkü; kırk yaşında evlât 
edinmeye mâni yok. Otuz yaşında bir adam ev

lât edinirse ne olur, kaç şey olur? Bir kere Tür
kiye'de yaşıyan insanların büyük çoğunluğu ta
rımda çalışırlar, tarımda yaşarlar. Tarımda ya
şıyan insanların hayatları çetindir. Ve toprak
tan gıdalarını çıkarmaya mecbur olan insanların 
en ziyade muhtaç oldukları iki şey vardır. Biri 
toprak, diğeri de işgücü. İşgücü ve toprak bir
leşiminden yararlanarak yaşıyan insanların çok 
olduğu bir memlekette o tarım ailelerine evlât 
edinme imkânı verirseniz, erken yaşta beraberce 
çalışırlar, beraberce kazanırlar ve beraberce ser
vet edinirler. Kırk yaşma kadar evlâtsız bir 
tarımcı aileyi; kendi başına veya ücretle işçi tu
tarak çalıştırmaya mecbur ederseniz Türkiye'
nin şartlarında onun hayatını kazanması, hele 
istikbal için mal edinmesi bir hayli güçtür. Tür
kiye'de çocuğun çokluğunun, sebebi tarımsal 
bünyeye dayalı bir ekonomiye mâlik olnşundan-
dır. Çünkü, Türkiye'de otuzbeş yaşında bütün 
tarımcılar tekaüt olurlar. O vakte kadar ço
cukları yetişir, islerini onlardan devir alırlar. 
Türkiye'de gerçek budur. 

Şimdi siz kırk yaşına kadar evlâtsız tarımda 
çalışmaya mecbur bir aileyi işgücünden samimî 
mülk edinmeye ve istikbalde kendisinin olacak 
mülkü çoğaltmaya yönelmiş bir çaba içine sok
maktan mahrum edemezsiniz, etmemeniz lâzım, 
Otuz yaşında bir ailenin, bir kişinin çocuksuz 
olduğu ve tarımda çalıştığını düşünün. Evlât 
edinmek suretiyle kendisine işgücü Bağlıyacağı
nı ve ondan sonra husule gelecek iktisadi varlı
ğının da sonunda o evlâda kalacağını düşünür 
isek, bu fena bir şey mi olur? Bunu kırk yaşın
da yaptığınız saman adamın servetini azaltırsı-
nıs. 

İkincisi... 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Kaç kişi var 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tür
kiye'de herkes çakşır. Beyefendi rica ederim 
buraya gelip, konuşun. Eğer çalışmanın ismi 
ırgatçıiıksa ırgatçılıktır. Eğer çalışmanın ismi 
emekçilikse emekçiliktir. Çalışmanın ismi ne 
ise odur. Çocuklar çakşır, herkes çalışır Tür
kiye'de de, dünyada da ne demek istiyorsunuz 
yani. 

Kırk yaşına kadar adamı tek basma bırak
mak ekonomik hayatında yalnız bırakmaktır 
ve adama daha az servet edindirmektir. 
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Sonra soruyorum otuz yaşında çocuğu olmı-
yan adamın Türkiye'de yaptığı iş, başka kadın 
aramaktır. Çoğu defa kendisinin çocuğu oku
yan erkeğin kabahati kadında bulup, çok kadın 
aldığı çocuk yüzündendir. Ama sonunda, tec
rübelerin sonunda çocuk yapmadığı takdirde 
birçok kadını ya beraber yaşatacak, ya da bı
rakmış olacaktır. Halbuki erken evlenen bir 
insanın evlendikten onbeş sene sonra çocuğu 
olmadığı meydana çıkarsa o zaman henüz bo
şanma çağına gelmeden, yahut meseleyi boşan
ma derecesine getirmeden evlât edinmekle aile 
bağlarını tutmaya, aradaki çocuğun menfaati 
yahut müşterek sevgi aile bağının devamına ©e-
bebolabilir, boşanmaları önleyebilirsiniz. Evlât
larını büyütmek istiyen çocuksuz ana - baba
nın tabir caizse, yani evlât edinenlerin aile 
bağını sürdürmede çocuğun önemli rolünü in
kâr edemezsiniz. Hele kız çocuklarının evlât 
edilmeleri takdirinde genç yaşında kız çocuğu
nu evlendirecek kadar varlık sahibi olmayı an
cak elde edebilen bir tarımcı ailenin, kız çocu
ğunu daha henüz genç yaşında iken, kendi 
ganç yaşındayken evlendirecek bir halde bulun
ması bence Türkler için yararlıdır. Düşününüz, 
bir kız ç o ongunu evlât edindi kırk yaşında bir 
adam, beş yaşında bir çocuğu. Onun evlenmesi 
meselâ yirmi yaşında vaki olacaksa daha 15 se
ne o achnm yaşaması veya iktisadi varlığını 
kısmın evlenmesine sarf etmesi gerekir. Halbu
ki otuz yaşında evlât edinen bir kimsenin on
beş sene sonra kırkbes yaşındayken kız çocu
ğunu evlendirmek için gerekli maddi güce sa-
hiboîması muhtemeldir. Ölmesi bile daha az 
ihtimal dahilindedir. Kızın babalı olarak ya
şayıp, evlenmesi bu şekilde sağlanmış olabilir. 

Velhasıl kanaatimizce kırk yaşında evlât 
edinmeye mâni olmıyan bu teklif, memleketimi
zin gerçekleri göz lönüne alınarak, şayet aile is
tiyorsa, mahzur yoksa, zaten bence burada dok
tor raporu filân gibi şeye de lüzum yok; ama 
yazmış teklif sahibi. Çocukları erken yaşında 
evlât edinmek Türkiye'de yanlış olmaz. Ekono
mik bakımdan yanlış olmaz, sosyal bakımdan 
yanlış olmaz, aile birliği bakımından yanlış ol
maz, Belki, bu kırk yasım kenrU yaşı ola
rak sayanlar olacaktır, K'TK yaşındaki insanın 
bir çocuğu evlât edinmesinde ev'âdm aley
hinde bir durum yoktur. Belki olsa olsa fevka

lâde mütereddit davranacaktır adam. Ne ba
kımdan? Kendisine bundan sonraki yaşta evlât 
hürmeti gösterecek bir çocuğu alma bakımın
dan. Bu ise yaşanan hayatta gerekli mutlaka 
-vazgeçilmez bir şart değildir. Kemâl yaşının 
burada önemi yoktur. Kanaatimce yaşama ça
lışma demektir, üretme demektir. Ve genç 
ya]inda da bâzı sosyal durumlara gelme demek
tir. Neden öyleyse siz, Türklerin onbeş yaşın
da -evlenmesine müsaade ediyorsunuz? Evlenme 
gibi 'kişiyi, reşit kılan bir muameleyi Türkler on-
'b?ş yaşında yapabiliyorlar. Ama hiçbir kimse 
meselâ İngiliz ise, hattâ Fransız ise, Alman ise 
yirmibir yaşından evvel böyle bir rüşte vâsıl 
olmuyor? Neden? Memleketimizin gerçekleri 
böyle. Bu fizyolojik oluşma değil, Çünkü ev
lenme de ekonomiktir temelinde. Ailenin te
melini aradığınız zaman başka bir şey çıkmaz. 
üretimdir temeli. Karı - koca beraberliği üre

mde en iyi şekilde kendini gösterir. 

G-enç yaşında bilhassa tarımda üretim yapa 
•" kollara ihtiyaç vardır. Bizim anladığımız 

kadarı ile evlât edinmede toprak - işgücü bir-
leTİminin Türkiye'de zorunlu sonucudur. Esa
sen neticeyi değiştirmeyen kırk yaşındaki ada
mı, kendi temennisi, öyle ise, arzusu öyle ise 
menetmeyen bir teklifte hiçbir mahzur görmü
yorum. Aksine kanaatimce sosyal ve ekonomik 
fayda1 ar vardır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Altan, buyurun efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Sayın Ragıp Üner 
tarafından Medeni Kanunun 253 ncü maddesi
nin değiştirilmesi teklifi kanaatimce yerinde
dir. Esasen bu değiştirme değil, demin de Sa
yın Gündoğan'm belirttiği gibi, maddeye yeni 
bir fıkra eklenmesinden ibarettir. Yeni bir hü
küm getirmektedir. Esbabı mucibesi ne olursa 
olsun. Burada metnin doğruca mahzurları veya 
faydalarını nazarı itibara almak daha yerinde 
olur kanaatindeyim. Esasen komisyonun esbabı 
mucibesi de tam, kâmil ve ikna edici değildir. 
Komisyon teklifin bir hissi cephesini ele almış 
ve bunu reddedici esbabı mucibe olarak da 
mülkiyet ve miras haklarından bahsetmiş. Ben
ce gelen metinde ilâve edilen kısım mülkiyet 
ve miras hakkı ile hiç ilişiği olmasa gerektir. 
Çünkü, esasen 253 ncü madde aynen muhafa-
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za edilmiş. Yani kırk yaşını bitirmiş bir şahıs, 
arada 18 yaş fark olmak şartiyle, yani kanu
nun tâyin ettiği bütün unsurları mevcut bu
lunduğu müddetçe evlât edinebiliyor. Ana-
prensip bu. Gelen hüküm bunun dışında, bâzı 
şartlarla bir istisnai hüküm getiriyor, yani 
doktor muayenesiyle, daha doğrusu bir heyet 
muayenesiyle, sahibi salâhiyet bir heyet mua
yenesiyle, çocuğunun olması mümkün olmıyan 
30 yaşındaki bir vatandaşa da, bir insana da 
evlât edinme hakkı veriyor. 40 yaşı için bu ba
his mevzuu değildir. Yani, bekâr bir şahıs bile 
40 yaşma kadar çocuk edinmemiş ve evlenme
miş bulunduğuna göre, şartlar müsaidolduğu 
zaman evlât ediniyor, bilâhara evlense, çocuğu 
olsa, çünkü onda çocuk olma şartı, yahut ço
cuğu olmama şartı aranmıyor, aranmadığına 
göre, evlendikten sonra çocuğu olursa komis
yonun göstermiş olduğu miras hukuku veya 
mülkiyet rejimine onun zararı dokunmuyor da, 
doktor raporu ile, yani heyeti sıhhiye raporu 
ile çocuğu olmıyacağı tesbit edilen bir şahsın 
evlât edinmesi ne gibi mahzur doğuruyor, bu
nu anlamak mümkün değil. Bu, çocuğu olmıya
cağı tesbit edilen insan evlense bile çocuğu ol-
mıyacağma göre badema miras hukukuna ve 
mülkiyete tesir edici bir hüküm doğmıyacaktır. 

Yine, demin arz ettiğim gibi, burada mü
him olan mahzur var mıdır? Bence hiçbir mah
zur yoktur. Günkü anaprensibin dışına çıkmış 
değildir, bilâkis anaprensibi, şartları daha 
ağır olmak şartiyle, yaşı indirmek suretiyle 
telif edici bir hüküm getirmiştir. 

Faydaları var mıdır? Vardır, insan hali, 
genç yaşta hasta olabilir, 30 yaşında bir kadın, 
bekârdır veyahut da erkek bekârdır, çocuğu da 
olmıyacaktır, olması imkânı da yoktur, hasta
dır... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Beklesin 
10 sene daha. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Bir iki sene 
içerisinde de ölmesi bahis mevzuu olabilir tıb
ben. Şimdi bunun bir evlât edinip, bir şahsı 
mülkünden istifade ettirmesi, onun hayatını 
müemmen hale getirmesi gibi bir fayda düşü
nülemez mi? işte bir faydası var burada. 

Mülkiyet hakkına hiçbir zaman, bu şekil
de indirilmiş bir darbe bahis mevzuu değildir 
veya 40 yaşında bırakılmış olması, aynı ba

kımdan bir zarar getirmez. Çünkü 40 yaşında 
da olsa, 30 yaşında da olsa, eğer bir evlât 
edinmeden dolayı bir mülkiyete tecavüz varsa, 
mirasa tecavüz varsa aynı mahzurlar bahis 
mevzuu olur. 

Yine arkadaşımızın esbabı mucibesinde gös
terdiği gibi ve Sayın Adalı arkadaşımın da 
buna karşı fikrine iştirak etmemize imkân yek, 
memlekette yetim çocukların mevcudolduğu 
bedahat. Bunun bu yolla, bunların hayat şart
larının değiştirilmesi v. s. v. s., diğer esbabı 
mucibelerde gösterilen hususlar temin edilebi
lirse, bu katı netice alıcı bir tedbir değildir. 
Evet bunların hepsini saysak bile bütün çocuk
ların istikballeri temin edilmez, ama bir yol
dur. Bu da bir faydalı husustur. Bu yoldan 
bunu alırız, Hükümet başka yoldan alır, cemi
yet başka yoldan alır ve dolayısiyle yetim 
çocukların, veyahut da fakir çocukların hayat
ları müemmen hale getirilir. Bu bir ışık tutu
yor, bir yol açıyor, bir tedbirdir. Bunun da 
faydası vardır. On tane tedbirin biri de bu 
şekilde alınmış olur. Yani bunda da fayda var. 
Ama mahzur? Bence esbabı mucibe lâyihasın
da, yani komisyonun göstermiş olduğu mahzur 
bence yoktur. Çünkü aynı mahzurlar 40 yaşın
da da olsa yine varittir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Tuna, Anayasa ve Ada

let Komisyonu Başkanı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, 
benim de sözüm vardı. (Söz istemeler) 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen sayın 
üyeler sıraya kaydedilmiştir. Komisyona ön
celik vermek meoburiyetindeymı. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; Medeni Kanunun 253 
noü maddesinin tadili ile ilgili lehte ve aleyhte 
mütalâa dermeyan eden arkadaşlarımızı dinle
dik. Komisyonumuzda da aynı fikirler derme
yan edilmiştir. Müsaade ederseniz neleri naza
rı itimara alarak redde vardık, bunu anlatmak 
istiyorum. 

Şimdi bir tanesi, Medeni Kanun için bir de
ğiştirme heyeti Adalet Bakanlığında mesai gös
termektedir. Sayın Bakanımdan şimdi öğren
diğime göre, 1971 yılma doğru Medeni Kanu
nun değiştirilecek hüküm ve müesseselerini 
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ihtiva eden değişikliğin Meclise gelmesi müm
kün görülmektedir. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız da temas ettiler. 
Medeni Kanun aşağı yukarı özel hukukun, hu
susi hukukun bir nevi anayasası gibidir. Haki
katen bu kanunun değiştirilmesinde çok hukuk
çular, pek çok arkadaşlar büyük hassasiyet gös
terirler. Bu hassasiyet boşa değildir. Bütün 
müesseseleri birbirleriyle irtibatlı olarak nazarı 
itibara alıp, varılacak neticeye göre bir karara 
varmakta isabet vardır. 

Peşinen şunu arz etmek istiyorum : Medeni 
Kanunumuz 1926 dan beri, şöyle böyle 44 yıl
lık bir tatbikattan sonra ele alınmıştır, işliyen 
ve işlemiyen müesseseleri bünyemize uyan ve 
uymıyan tarafları elden geçirilmektedir. Bu 
itibarla bu yaş meselesinin o kanunda nasıl bir 
hale geleceğini bilemiyoruz. Böyle bir değişik
lik yapıldığına göre onu beklemenin faydalı ol
duğu kanaatine vardı Komisyonumuz, bir. 

ikincisi, yine arkadaşlarım ifade ettiler, bu
rada bir evlâtlık alan var, bir de evlât edini
len çocuk var. Muhterem arkadaşlar, elbet bu 
müessesenin bünyesinde masum ve bakımsız 
yavruları bir şefkata kavuşturma, evlâdı ol
maktan mahrum kalan büyükleri evlât diye 
bağrına basabilecek bir yavruya kavuşturma 
hususları mevcut. Fakat, yalnız bu işin bu şe
kilde bir sevgi ve şefkat mevzuu ile bağlanıp. 
bittiğini de kabul etmeye imkân yok. Biz, mev
zuu çocuğun hukuku bakımından, büyüğün hu
kuku bakımından da mütalâa etmeye mecbu
ruz. 

Şimdi çocuğun durumunu düşünelim. Arka
daşlarım bunu Komisyonda dermeyan ettiler 
Muhterem arkadaşlar, hakikaten 40 yaş kemal 
yaşı mıdır, değil inidir? Bir lâflar oluyor ama, 
dînimize bu 40 yaş girmiş, yani 40 yaşta bir ke
mâle varılır, kanunlarımıza girmiş, Anayasa
mıza girmiş, yani 40 yaş hakikaten artık o deli
kanlılık, deli bir hayatın geriye bırakılıp, otu
raklı bir hayatın başladığı bir devredir, ne der
sek diyelim. Yani, bir kemâl devresidir, bir ke
mâl devresinin başlangıcıdır. 

Şimdi, 30 yaşında bir delikanlıya evlât edin
me hakkını tanıdık, evlât edindi. Acaba evlât 
lığa elinden gelen rahmü şefkatle bakma itiya
dına da girecek mi? Yoksa, o çağların delikan
lılığı peşinde çocuğu da ihmal ettiği olacak mı? 

Muhterem arkadaşlar, bu yaşı, yani 30 yaşını 
arkadaşlarımız erken bir yaş olarak mütalâa 
ettiler. Tabiî olarak bünyesinde bir delikanlılık 
çağı var, mesuliyetleri tam idrak zamanı değil
dir, biraz daha oturduktan sonra, başkasına ait 
bir çocuğu mesut etmek üzere alsın, alabilsin 
fikri hâkim oldu. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, boşanmalara 
bakıyoruz. Elimde bir istatistik var, Adliye Ve
kâleti tarafından hazırlanmış; 1936 yılından 
1960 yılma kadar yapılmış bir istatistik. Bakı
yoruz; boşanma yaşlan erkeklerde 25 - 30 yaş 
arası, 25 - 30 yaş arasındaki erkeklerin boşan
ma nisbeti % 76 kadar bir rakam gösteriyor. 
Kadınlarda 19 - 29 yaş arasında boşanma talep
leri fazla oluyor. Şimdi çocuğu bir yuvaya gön
dereceğiz, bu yuva sarsıntıyı henüz geçirmiş de
ğil. Gerek hanım bakımından, gerek erkek ba
kımından sağlam bir temele dayanmadığını is
tatistikler gösteriyor. E., böyle çocuğu, himaye 
ettiğimiz çocuğu istatistiklerin gösterdiği sal
lantılı bir aile içerisine göndermekte arkadaşla
rımız mahzur mütalâa ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, sonra bir sebepde, 
jjaym teklif sahibi, doktor raporu ile sabit 
olanlar 30 yaşında alabilir, diyor. Bunu üzün
tü ile ifade edeyim ki, doktor raporlarında, 
raporu kolay alma şeklinde ki, umumi ka-
ııaatta arkadaşlarımızda menfi oy vermeye 
saik olmuştur. Şimdi muhterem meslek men
suplarımız alınmasın, fakat bugün giden her 
mevzuda rapor alabiliyor. Söylendiği zaman 
zor, ama bu bir vakıadır ve bunu yaşıyoruz. 
Şimdi bu rapor almadaki, kolaylıkta artık is
tisnayı, istiyen alabilir şeklinde mütalâa et
meye zorladı. Bu bakımdan da Komisyonumuz! 
mahzurlu gördü. 

Muhterem arkadaşlar, bir de şu husus 
dermeyan edildi. Bu da fennen çocuğu olrnı-
yan kişiler 30 yaşında evlâtlık edinebilir. Bu
gün görülüyor ki, fennen şu olmaz deniyor, 
yarın fenni bir yenilik çıkıyor, o olmaz denilen 
şey olabiliyor. Yani fennin gösterdiği hususta 
da katiyetin olmaması dolayısı ile bu hususta 
ki, rapor meselesi de kabule şayan görülme
di. 
Muhterem arkadaşlarım, hakikaten böyle bir 

yaşın kabulü ile kıyamet kopmaz, fakat bu 
yaşlarda tesadüfen ortaya atılmış yaşlar de-
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ğiidir. Ecnebi mevzuatı tetkik ediyoruz, 40 elan 
ve 50 den bahis etmekte, ileride bir medeni ka
nun değişikliği de var. Bu o zaman daha aris 
amik tetkik olunsun. Bugün bizim komisyonu
muzun ret için dermeyan ettiği, müzakere et
tiği gerekçeler bunlardır. Takdirlerinize arz 
ediyorum, isabetli olduğu kanaatindeyiz. Tek
lifin reddini, komisyon raporunun kabulünü 
istirham etmekteyim. Teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı raporun lehin
de konuşacaksınız, buyurun efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; benim düşün
düklerimden bir kısmını Komisyon Başkanı 
Sayın Nusret Tuna ifade ettiler, tekrar etmiye-
ceğim. 

Şunu belirtmek isterim, Evlât edinme mü
essesesi medeni Kanımdan önceki devredeki 
hukuk devresinde kabul edilmiş bir müessese 
değildi, Türk hayatı içtimaiyesinde. Türk hu
kukunda evlât edinme müessesesi diye Medeni 
Kanundan evvel bir hüküm mevcut değildi ve 
bununla da bin sene bu memleket idare edil
miş bulunmaktadır. Bu madde Kanunu Mede
ninin diğer maddeleri ile birlikte Türk huku
kuna yenilik getiren maddelerden birisidir. 
Bu maddenin gerekçesi aslından da tetkik 
edilirse, böyle ifade edildiği gibi, arkadaşları-
mızında ifade ettiği gibi, böyle gelişi güzel 
40 yaş bulunmuş değildir. Bu 40 yaşın bulun
masında muhtelif içtimai ve pisikolojik se
bepler aranmıştır. Ana baba yönünden aran
mıştır, çocuk yönünden aramıştır. Kemal dev
resi 40 yaş olarak Garp hukukunda, G-arb me
deniyetinde kabul edilmiştir. Alınırsa bizim 
memleketimizde de, efendim evlenmeler erken 
olmaktadır, gerçek yönü vardır. Ama bugün
kü, içtimai şartlar içerisinde, sosyal şartlar 
içerisinde askerliğini yapmış olanların evlen
meleri daha çok vâkıdır. Bu ne demektir? Yaş 
itibariyle en az 22 - 23 demektir. Bunun şehir 
içerisinde tahsil görmüş, yüksek tahsilini ik
mal etmiş bir insan olarak düşünürsek, asker
liği ile beraber ortalama 25 - 26 yaş eder. Dört 
sene sonra buna evlât edinme hakkını vere
ceğiz ki. erkendir, çok erkendir, dört sene içe
risinde, beş sene içerisinde artık ümit kesil
miştir denemez. Ben çok hürmet ettiğim sa
yın teklif sahibinden de bir şey rica ediyo-
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rum. Tatbikatta çok gördük arkadaşlar, ne
sebin tashihinde mahkemeler bugün dahi bü
yük müşkilât çekmektedirler ve yine biliyo
ruz ki, 20 sene çocuğu olmıyanların, 20 sene 
sonra çocuğunun olduğu da bir gerçektir ve 
görülmektedir, içtimai hayatımızda. Onun için 
ben de özetliyeyirn vakitte geçmiş bulunuyor. 
Bu 40 yaş doğru bir yaştır, aranmış taranmış 
sosyolojik, pisikolojik sebepler incelenmiş, is
viçre hukukunda bu konmuştur, orada olan biz
de olmasın yolunda ki mütalâa da madde met
ninin ruhuna uygun değildir, rapora bağla
maktadır, rapor hakkında arkadaşımız komis
yonun görüşlerini ifade etmiştir, erkendir içti
mai hayatımızda bu yolda bir tazyikte mev
cut değildir, onun için medeni kanunla birlik
te, tadilleri ile beraber mütalâasında fayda 
mülâhaza ediyorum. Bendeniz de reddi taraf
tarıyım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı.. Yok. Sayın Gü-
müşoğlu buyurunuz. 

O. ZEKİ GÜHÜŞOĞLÜ (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; meselenin her 
yönü ile münakaşa edildiği bir sırada söz al
mış bulunmaktayım. Bu itibarla özür dilerim. 
belki manâsız olmuştur. Fakat arkadaşlarımın 
temas etmediği bâzı mevzularda beyanda bulu
nacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, evlât edinme muka
velesini muhtelif vesilelerle tanzim eden bir 
arkadaşınız sıfatı ile, evvelâ evlât edinmeyi za
ruri lalan sebepleri ortaya koymak isterim. 

Memleketimizde evlât edinme arzusu ya 
Sayın Gündoğan'ın ifade ettiği gibi, evinde 
kimsesi yoktur, tarlasında çiftini sürecek kim
sesi yoktur, yanında bir yardımcı genç ister, 
mirasını malını bilâhara ona terk etmek is
tediği evlâdı yoktur, hayat şartlarının devamı 
için bir yardımcı arar, bunun için evlât edini
lir. 

Bir de, muhterem arkadaşlar, kendi varlığı
nı kendi 3irakınına, sevdiğine terk etnısk onun 
için evlât edinmek ister. Bir üçüncü şık, ar
kadaşlarımın ifade ettiği gibi gerçekten sev
giye, şef kata ihtiyaç duyduğu için evlât edin
me arzusu doğar. Fakat bu üçüncü şekil bizim 
Türkiye'de en sonuncu gelen bir meseledir. Ya
ni evlâtlık, evlât edinme mukavelesi ile evlât 
sevgisine kavuşmak ender raslanan bir key-
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fiyettir. Çoğunluk sadece mirasını kendisin
den sonra yalanlarına bırakmak arzusu ile 
yapılan akidlerdir, evlât edinme mukavelele
ri. Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarım ifade 
ettiler Türkiye'mizde işgücü olarak kendi ha
yatını kazanma imkânlarına sahibolma duru
mu ancak bir insan 30 yaşında bu imkânlara 
kavuşur. Hele okuyan insanlar için 20 - 22 se
ne tahsil, 1 - 2 sene askerlik, 2 - 3 sene evlenme 
için, meslekî kariyerlerini sağlama için hayat
la mücadele şartları insanları ancak 30 yaşma 
getirir. Aslında 30 yaşında Türkiye'de insan
lar normal olarak ancak evlenme imkânlarını 
bulurlar. Aslında bu yaşta evlât edinmenin fiilî 
ve amelî bir mânası da yoktur. Kaldı ki, mira
sını bir başka yakınlarına terk etmemek için, 
evlât edinme mukavelesini tanzim etmek üze
re notere giden vatandaşlarımız artık hayat
larından ümidini keser halde olduğu, hasta ol
duğu ahvalde ancak bunları düşünür. 

Mesele, köyde, kentte sadece kendisine yar
dımcı olsun diye işgücünü sağlama bakamın
dan evlât edinme mukavelesini yapanlar var-
sada, bunlar aslında evlât edinilen için, yani 
evlât olacak için bilâhara müşkül şartları or
taya çıkarır. 

Sayın Gündoğan ifade etti, ama kendi man-
talitesine göre ben tersine bir beyanda bu
lunduğu kanaatindeyim. Bu şekilde evlât edin
meler başkasının emeğini istismara dayanır. 
Yani, kullanacak, muayyen süre tarlasını, çifti
ni,, çubuğunu, bilmem nesini sürdürecek, on
dan sonrada evlâtlık akdini, evlât edinme mu
kavelesinin feshi için mahkemeye de dâva aça
bilecek. 

.Bunlar da vardır, bunlar da Türkiye'mizde 
vardır. Genç yavrular alınır, çalıştırılır, evlâ-
dımdır, diye; evlâdımsın, diye birtakım akidler, 
mukaveleler yapılır ve kendilerine o şekilde 
bakılır, ondan sonra da bu mukavelenin iptali 
için mahkemelerde dâva açılır. 

Bu itibarla zannederim ki, evlât edinme key
fiyeti erken yaşlarda iyi değildir, iki bakım
dan iyi değildir. 

Birisi; 30 yaşında bir gence 13 yaşında bir 
kız evlât edinirse ana - baba hukuku bakımın
dan daha çok başka mahzurları ortaya koya
bilecek münasebetler de bahis konusu olabilir. 
Genç yaştadır., bu. 
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Diğer yönden, hakikaten evlât edinecek ki

şinin emeğini bir başka kişi lehine istismar da 
bahis konusu olabilir. Senelerce çalışan,, çiftini, 
çubuğunu süren insanların bir gün çırılçıplak 
dışarı atılması da bahis konusu olabilir. BUJ 
onların hukuku için de doğru olmaz. Fakat, ev
lât edinme yaşı geç olduğu ahvâlde, bu iki mah
zur da bertaraf edilmiş olur. 

Saygılarımı sunarım. Özür dilerim, belki 
zamansız bir mütalâada bulundum, ama komis
yonun bu konuda tanzim ettiği rapor bence 
gerçeklere daha uygun olur kanaatindeyim. 

Tekrar saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben bu ka
nun teklifinin lehindeyim. 

Bir muhterem arkadaşımız, Medeni Kanun
dan önce evlât edinme usulü yoktur, dedi. Doğ
ru. Çünkü, o zaman poligami usulü cari idi, Me
deni Kanunda olduğu gibi tek evlilik usulü 
yoktu,, çocuğu olmıyan rahatlıkla dilediği ka
dar kadın alabiliyordu («Kadın kocaya varamı-
yordu» sesleri) Burada Medeni Kanun bunu 
tahdidettiği için yerinde olmadığı kanaatin
deyim. 

Bâzı arkadaşlarımız «yaş» konusu üzerinde 
durdular. Medeni Kanun 40 yaşını doldurmuş 
olan bir kimseye evlât edinme hakkını tanıdı
ğına göre, 40 yaşında olan her hangi bir kim
se demek ki, 22 yaşında bulunan her hangi bir 
kimseyi bugünkü cari fikre göre rahatlıkla ev
lât edinebilme imkânına maliktir Çünkü, 18 
yaş aşağı olacaktır. 

Demek ki, burada yaş indeksi hiçbir zaman 
esasa uymamaktadır. Millet Meclisi komisyonu
nun raporuna bakıyoruz, «44 sene önce kuru
lan» diyor, bu usule... Medeni Kanun 1928 yı
lında yürürlüğe girdiğine göre («1926 senesin
de» sesleri) evet, 1926... 

Ben bir hukukçu arkadaşıma da sordum, 
Sayın Tığlı arkadaşımıza, o, 1928 dedi. Ben, 
1926 değil mi? dedim. Yani oradan, bir hukukçu 
olduğu için... (Şiddetli gülüşmeler ve «Tığlı 
atlatmış seni» sesleri) 

Efendim, Medeni Kanunumuzda ve meri ka
nunda çocuğu olmıyan bir kimse hakkında, Av
rupa'da olduğu gibi suni ilhak usulü bizde 

| cari değildir. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Daha Dün
yada cari değil. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Hayır, 
Dünyada caridir. 

Medeni Kanunun, diyorlar temelini bosmı-
yalım. Medeni Kanunun çıktığı tarihten bu ya
na 7 850 140 çocuk, nesebi gayri sahih olan ço
cuklar bu Meclislerden nesebi sahih bir hale 
getirilmişlerdir. Demek ki, kimsesiz bir çocuk 
var, diye bir usûl yoktur. 

Bâzı arkadaşlarımız kimsesiz çocuklardan 
bahsettiler. Çocukların kimsesi vardır. Yalnız bu 
kimsesiz zannettiğimiz kimselerin ana ve baba
ları kendilerince bellidir, çocuk için belli değil
dir. 

Şimdi, kan kanseri veya diğer habis bir kan
sere yakalanmış olan bir kimse, veyahut da 
25 yaşında bulunan her hangi bir kadınını, in-
fantilutarus durumu dolayısiyle bunlardan 100 
kadından 99 unun çocuğu olma ihtimali yok
tur. Ben, metin hazırlanırken su şekilde olmasını 
arzulardım. 

Sağlık kurulu raporu değil, raporun aynı 
mütehassıslardan müteşekkil bir sağlık kurulu 
önünde verilmesi lâzımdır. Bir kadının kadm 
hastalıklarmdan değil, infantilutarus nedeni ile 
çocuğu olma imkânı yoksa, bu raporu bîr tek 
kadın hastalıkları mütehassısı değil, orada bu
lunan bütün mütehassıs hekimlerin, yani kadın 
hastalıkları mütehassıslarmca verilmesi lâzımdı?. 

Bir erkek paratüsaruza da geçirebilir, kaba
kulak, o, tesislere iner, bunun da çocuğunun 
olması imkânı yoktur. Bu gibi çocuğu olmıyan 
kimselerin durumları tetkik edilirken bunların 
sperm hareketlerinin yalnız bir tek mütehassısa 
değil, bu spermin mütaaddit hekimler tarafın
dan, aynı mütehassıslar tarafından tetkik edil
dikten sonra, hakikaten bunların fiilen çocuk
ları olmasının, 40 yaşını geçse de, imkânı mev
cut değilse o zaman böyle bir kimsenin vaktin
den evvel çocuk edinmesinde bir hekim olarak 
sakınca görmemekteyim. Zira, bütün arkadaşla
rımızın telâşları, şefkat hissinden mahram ka
lacaktır, deniyor. Sndirekt yoldan da, evlâdın 
hakiki evlât muamelesi görülemiyeceğini ileri 
sürmektedirler. Müsaade buyurun da, hakiki ev
lât edinilmiş bir kimseye kötü gözle bakmak 
için, en aşağıdan o kişinin insan olmaması ik
tiza eder. Bu itibarla benim kanun teklifcisin-

den ricam, aynı mütehassıslardan müteşekkil 
sağlık kurulu tarafından... 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Aynı in
sanlardan müteşekkil sağlık kurulları olur mu? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Olur 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine lütfen karşı
lıklı konuşmadan devam ediniz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Adlî 
tıp müessesesini ele alalını. Ben bugün adlî tıp 
müessesesinin bu haline de karşıyım. Çünkü bir 
tek mütehassısın vermiş olduğu raporu diğer
leri de imza etmektedir. Halbuki adlî tıp gibi 
bir müessesede ihtisasların ayrıldığı, branşların 
ayrıldığı bir zamanda artık bir hayatî kimyanın 
mütehassısını değil, haj^atî kimya mütehassısla
rının bulunmasını bir operatörün değil, müta
addit operatörlerin bulunmasının lüzumlu oldu
ğu kanaatindeyim. Ve kulağımıza geldiği, eğer 
doğru ise Konya'dan adlî tıp'a gönderildiği za
manda verilen raporun toprak olduğu, fakat 
torbaların üzerindeki parçalardan bakılanın da 
esrar olduğu sonradan farkıma varılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, mevzudan 
taşmg.jınız. 

RİFAT ÛZTÜRKÖÎNE (Devamla) — Taşını
yorum, tam mevzuun içine giriyorum şimdi. 
Demek ki, burada bir tek mütehassıs değil, 
aynı hastalıklardan müteşekkil mütehassısların 
kurulu olan bir heyet tarafından rapor verildiği 
takdirde, bu kanuna oy vereceğimi saygı 
ile arz ederim, Ve büyük bir yarayı da tedavi 
edecektir, bir sosyal dengeyi de sağlamıg olacak
tır, herkesin de bir evlât olarak bagTina bas
mak istediği sevgiyi, şefkati vaktinde ve zama
nında bulacaktır. 

Teşekkül* ederim. 
BAŞKAN — Sayın Göktürk. 

HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar; Medeni Kanun 
bugünkü Türk varlığının, kanaatimce temel 
direklerinden birisidir. Biz, Atatürk inkılâpla
rı içerisinde en önde gelen yenilikler ve Türk 
sosyal hayatının, dünyadaki medeni insanların 
sosyal hayatlarına 'benzetilmesi için alınması ge
rekli tedbirler cümlesinden en ileri bir eser ola
rak, bir inkılâp eseri olarak Atatürk tarafından 
menılekstimize getirilmiş olmasından daima 
minnet duyduk ve bunun övgüsünü ve bu vâdi-
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de daima yürünülmesi lâzınıgeldiğini müdafaa 
'ettik; Şahsan ben buna epeyce emek harcadım. 
Ve bu Medeni Kanun, aynı zamanda da bir âbi
de gibi bir eserdir. Yani tam, kâmil, vahdet 
arz eden bir eserdir. Bunun şurasına, burasına 
böyle rasgele, hele sayın doktoram beni affet
sin, meslekten olmıyan bir arkadaşımızın do
kunması yerinde olmasa gerektir. Medeni Ka
nun, vakıa tabu değildir, Türk medeni hayatı-

ı, Türk sosyal hayatının bilhassa aile hayatın
da, yapağı, gv^ruLg^ aegiş.ldilkj3Pİn kıymetini 
akdir etmekle beraber, içerisinde belki tadile 

muhtaç cihetleri bulunabilir ve nitekim bende
niz vaktiyle bunun üzerinde âcizane epeyce dur
dum. Sayın Adliye Vekili bugün, o eski pro
jeleri sanırım ki yeni baştan ele almıştır. Bu
nun üzerinde aylarca, hattâ senelerce çalışmalar 
olmuştur. Çok yetkili, fevkalâde değerli mem
leket hukukçularının ve bunlardan mürekkep 
komisyonların büyük mesaisi olmuştur. Bil
hassa böyle Medeni Kanun gibi diğer Ceza Ka
nunu yibi, Usul kanunları yibi kanunların ye
nilenmesi, eksiklerinin doldurulması ve eğer 
Avrupa'dan aldığımıza göre bu kanunlarda, 
Türk içtimaî hayatına, Türk sosyal hayatına, 
iktisadi hayatına uymayan cihetleri varsa bun
ların değiştirilmesi lâzım olduğuna daha evvel
den bendeniz de kaaniim. Çünkü Medeni Ka
nunumuz İsviçre'de bile çok büyük değişiklikle
rle mâruz kalmıştır. Hele bunun iktisadi ta
rafları, bilhassa ziraat iktisadiyatına temas 
eden arazi hukukunu ilgilendiren ve toprak re
formunu ve toprak işletmesini ve toprak işlet
mesine bağlı olan sınai işletmelerini ilgilendi
ren gayet değerli, İsviçre'de, yeniden hükümler 
konmuştur. Maalesef bizim Medeni Kanunu
muza bunlar henüz girememiştir. 

Binaenaleyh, eğer Medeni Kanunun bâzı 
cihetlerini alelacele düzeltmek lazımsa, ki ben
deniz buna taraftar değilim, toplu bir halde ele 
alınması her halde yerinde olur. Fakat, mem
leketin iktisadi mevzulanna ve değiştirilmesi 
icabeden birtakım hükümler vardır. Ziraat iş
letmelerinde, miras hukukunda, bilhassa bunla
rı ele almak, evveliyetle lâzım olan mesele iken, 
bugün durup dururken meselâ evlât edinmeyi 
ele almak sanırım ki yerinde olmasa gerektir. 

Şimdi meselenin aslına geliyorum : Evlât 
edinme. 
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istenen cihet sadece yaşı indirmek; yani evlât 
edinenlerin yaşını 40 tan 30 a indirmek, bahis 
mevzuu olmaktadır. Beyler, 40 yaşının nasıl bir 
yaş olduğunu muhterem meslektaşlarım, bilhas
sa Komisyon Başkanı izah etti uzun uzadıya. 
Yani, bendeniz 40 yaşının çok ehemmiyetli bir 
kemal yaşı olduğunu sinni nübüvvet olduğunu, 
Senato seçimine esas olduğunu ve daha birta
kım geleneklerimizin esasında 40 yaş mefhumu
nun yattığını tekrar etmeye lüzum görmüyo
rum. Ancak, zaten 40 yaş, bir kere bir çok in
sanların ancak kendisine göre bir mevcudiyet 
kurabileceği, kendisinin hayatını, kendisinin 
huzurunu, rahatını idame etmeye başlıyabilece-
ği bir yaştan ibarettir. Bendeniz kendimi şah
san misal göstermek istemiyorum. Meselâ her
kes benim gibi gecikmez ama, ben 35 yaşımdan 
evvel evlenemedim. Ve hakikaten bir yüksek 
tahsil, yahut da bugünün şartlarına göre ki, 
gençlerimizin, şehirlilerimizin hepimizin evlât
larımız her halde yüksek tahsildedir. Hepimiz 
babayız ve bu şefkatin içindeyiz 25 - 30 yaşın
dan evvel ekmeğini bulamaz, kovalıyamaz. Bu 
itibarla zaten 30 yaş evlenme yaşıdır. Şimdi, 30 
yaşı evlât edinme yaşı olarak kabul etmekte hiç 
isabet olmasa gerek. Kaldı ki, yine arkadaşları
mızın işaret ettiği gibi, bu 40 yaş öyle gelişigü
zel konulmuş bir yaş değildir. 40 yaş ta Asur 
Hukukundan alınmıştır Roma Hukukuna, Ro
ma Hukukundan Avrupa hukukiyatma geçmiş 
ve Avrupa devletlerinin yani, bizim içerisine 
girmeye uğraştığımız; garplılaşacağız Avrupa-
lılaşacağız diye çırpındığımız diyarların hepsin
de 40 yaştır. Daha yüksek yaşlar, 40 yaştan da
ha büyük yaşlar hâkim olarak alınmıştır. Bi
naenaleyh, 40 yaşı aşağı indirmekte isabet ol
masa gerektir. Kaldı ki, bidayette de arz etti
ğim gibi, bu bir yeni müessesedir, devrim mües
sesesidir; bunun üzerinde işlemeye pek ihtiyaç 
olmasa gerekitr. 

Sonra, evlât edinmenin asıl psikolojik sebe
bi, şimdi bir koca veya bir karı durup dururken 
evlât edinmez tabiî. Kanunun şartı bir kere ne
sebi sahih çocuğu olmaması konmuş ve 40 ya
şında olmak ve 18 yaş da aralarında fark bu
lunmak denmiş. Bunun asıl gerekçesi, moral 
gerekçesi, bir kere insanoğlunun evlât sevgisi
ni, evlât muhabbetini duyabileceği yaş olmak 
lâzımdır. Ondan evvel insan 35 yaşında iken 



C. Senatosu B : 63 

delikanlı sağa sola daima koşan delikanlı. Şim
di, belki bu evlenmeyi bile düşünmez, 30 yaşın
da iken. Bu itibarla ancak evlât sevgisini 40 
yaşında duyuyor itibar edilmiştir insan için, 
bütün dünyada. Evlât sahibi olmak elbette iyi 
bir şeydir. Mevzuun müsaadesi olmadığı için, 
meselâ Fuzulfnin Leylâ ile Mecnun'unda ev
lât sevgisi nasıl bir iştiyakla, nasıl bir iç yanık
lığı ile ifade ettiğini zatıâlilerine ve yüksek 
heyete arz ederdim. Allah kimseyi nimeti ev
lâttan mahrum etmesin diyor. Ama, bu nimeti 
evlâdı takyidedeeek yaş hangi yaştır? Bütün 
mesele orda. Bu yaş dünyaca 40 olarak kabul 
edildiğine göre, bunu indirmekte isabet olmasa 
gerektir. 

Sonra, bunu indirmenin benderizce bir baş
ka mahzuru daha çıkabilir. O da bizim memle
ketimizde yeni olan bu müesseseden çok ihtilâf 
çıkmıyor. Yani bir kimse evlât ediniyor. Evlât
lık merasimine uygun resmî senetle, mahkeme 
kararı ile ve lâzım gelen işin merasimi yapıldık
tan sonra nesebi sahih evlât oluyordu. Şimdi in
san hiçbir fert. nesebi sahih evlâdını reddede
mez. Reddi nesep ancak Madeni Kanuna göre 
muayyen şartlarda olur. Bunu meslektaşlarımız 
bilirler. Binaenaleyh, nesebi sahih bir evlâda 
sahifcolduktan sonra bu evlâtla geçim meselesi 
daha ileriM yaşlarda daha ahenkli ve sıhhatli 
cereyan eder farzolunur. Bendeniz birkaç aile 
tanırım, evlât edinmişlerdir. Ve ihtilâflarına da 
aşina oldum. Evlâtlık, sonradan evlât edinenin 
servetine göz dikmiştir. Evlât edinenin ölü
münü temenni etmiştir, yahut ona bu şekilde ha
karet edici mânada, rencide edici manada söz
ler söylemiştir. Fakat, evlât edinen de bunu ev
lâtlıktan reddetmeyi, ıskat etmeyi arzu ettiği 
halde buna muvaffak olamamıştır. Ve olamaz. 
G-eno yadlarda böyle mahsurlar da ortaya çıka
bilir. 
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meşini temin sadedinde evlat edinirler. Fakat 
bu yaşlarda edinirler. 

Şimdi evlât edinme yaşını indirirken, sayın 
teklifçi rapora da bağlıyor. Rapor meselesi bi
raz nazikçe bir meseledir. Bunun mahzurlarını 
arkadaşlarımız uzun uzadı ya izah ettiler. Onun 
için rapor üzerinde durmıyacağım. Ancak şu 
müsahadeyi hukukçu olarak, aynı zamanda sos
yolog olarak birkaç kere tesbit etmişimdir. Türk 
cemiyetinde aile hayatında 40 yaşına kadar, hat
tâ 45 - 50 yaşlarına kadar çocuğu olmıyan in-
sanliarın sonradan çocuk sahibi oldukları da çok 
kere görülmüş vakıadır. Bu itibarla, 40 yaşı
na kadar bekliyelim ki, bakalım evlâdı olup ol
madığı sabit olsun. Ve ondan sonra ancak ev
lât ihtiyacı ve sevgisi belirsin. Bu itibarla bu 
bakımdan da yaşın indirilmesinde mahzur var
dır. 

Benim bu vesileyle bir arkaştan, belki Hü
kümetten beklediğim başka bir husus, bu vadi
de bilhassa memleketimizde poligaminin hâlâ fi
ilen bâzı yerlerde, ender de olsa, cari olduğu 
yerlerde, metres hayatından nütevvelit müna
sebetlerde ve bu münasebetlerden doğan çocuk
ların durumu bakımından başka bir teklifin ve 
kanunun gelmesini de bu vesile ile bendeniz ri
ca ederim. Böyle bir şey gelseydi temennimiz 
odur ki ,vaktiyle birkaç kere beşer altışar yüs-
bin evlenme dışı çocuğu kanunlarla nesebi 
salıih evlat sırasına koyduk ve gerek askerlik
leri bakımından, gerek aile hayatları hakimin
den, gerek miras bakımından birçok ihtilâfla
rın bu şekilde tasfiyesine medar olacak bir ka
nun olabilirdi böyle bir kanun. Bunu da bir 
temenni olarak arz ederken, bugünkü teklif, ev
lât edinme yaşını indirmesi hatalıdır ve ben bu 
teklifin aloyhindeyim. Ve aleyhinde rey verece
ğim gibi Yüksek Heyetten de reddini rica ede
rim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdiye kadar komisyon dâhil 
İ l sayın üye konuşmuştur, kifayet takriri var, 
okutuyorum. 

HİDAYET AYDIKEE (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun okutayım da 
ondan sonra söz vereyim. 

Sayın Başkanlığa 
1386 sayılı teklif üzerinde yeter sayıda sayın 

üye konuşmuş ve konu aydınlanmıştır. Görüşme-

Sonra evlât edinmenin, arz ettiğim gibi, asıl 
sebebi, bizim memleketteki bâzı unsurlar tabia-
tiyle buna inzimam ediyor, ama asıl sebebi ev
lât duygusu, evlât sevgisi, evlâda karşı insanoğ
lunun içinde beslediği hissiyatı tatmin etmekten 
ibarettir. Bizde bâzı yakın hısımlar evlenme 
mevzuubahsolmadan, evlât sahibi olmadan bâzı 
hısımları evlât edinirler, mirasçı bırakmak için 
aynı zamanda. Hem evlât sevgisini, evlât mu
habbetini, hem de mallarının sağa sola gitme-
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lerin yeterliliğini ars ve teklif ederim. Saygı
larımla. 

Balıkesir 
Nuri Demir el 

BAŞKAN — Sayın Aydınor, teklifin aleyhin
de buyurun, 

MUSLİHİTTİM YÎLîvîâZ METIı; (Adana) 
— Ben de lehinde söz istiyorum. 

Tf A>T >T M - o n kifavet takri
rinin aleyhinde yalnız bir kinivs söz verilir. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) - Efendim kaziye ters konmuştur. Sanki 
bu teklif 40 yaşlık evlât edinme yaşını 30 seneye 
indiriyor gibi, bütün söyleyenler kıyamet kopar
dılar Kanunu Medeni geliyor, onu bekleyelim de 
dediler. Arkadaşlar, naçiz arkadaşınız on sene
lik ömrünü bu Kanunu Medeni komisyonunda 
konuşmakla geçirmiştir. Kanunu Medeninin bu 
maddelerini tedvin ettik, türkoeleştirmek için 
bir arkadaşımızdadır. On senederiberi iki arka
daş kaldık. Birisi benim birisi de filanca. Şim
di, efendim, biz bunu aynen ibka ettik. Çünki 
böyle bir teklif.. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer, esasa girmeyin 
rica edeceğim. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Esasa 
girmiyeceğim. İstisnai bir hükümdür. Sağ olan 
arkadaşımla görüştüm, dedim ki, doktorun böy
le bir teklifi var. Nasıl oldu da şimdiye kadar 
biz böyle bir teklifle karşılaşmadık, düzeltir
dik, dedi. Binaenaleyh, gelecek metin de eski 
tas eski hamamdı. Bu istisnai hüküm için mü
saade edin de izahat verelim, birkaç dakikanızı 
daha sarf etmemize müsaade ediniz efendim. 
Kaziye tamamen ters sürülmüştür. Bunda bir 
mahzur yoktur, arz edeceğim. Müsaade edin. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, raporun komisyona iadesi hakkında 
bir takrir var. Onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin değiş

tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin müzake
releri devammca teklif sahibinin dinlenmediği 
ve bâzı noktaların da iyice vuzuha kavuşmadığı 
görülmektedir. Bu sebeple teklifin Yüce Komis

yon tarafından geri alınarak bir defa daha te
zekkürünü saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Rağıp üner 

BAŞKAN — Komisyon geri alma niyetinde 
mi ... Değil. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyorum. 
Yani Komisyon raporu kabul edildiği takdirde 
teklif reddedilmiş olacaktır. 

Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklif reddedilmiştir. 

1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
hizmetleri tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/186; C. Senatosu 1/1077) (S. Sayısı: 
1404) (Devamı) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca geri alman 1404 sıra sa

yılı kanun tasarısı yeniden tetkik ve müzakere 
olunmuş ve tanzim edilen rapor ilişikte sunul
muştur. 

Tasarının gündeme alınarak gündemdeki di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

Ankara 

BAŞKAN — Komisyon tarafından geri alın
mış olan tasarı, komisyonca tashih edilerek, ek
sik olan kısmı tamamlatılarak geri getirilmiş
tir. Bunun gündeme alınarak öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lütfen Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar. 
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Demin tasarının tümü üzerinde görüşmeye 
başlamıştık. Tasarının tümü üzerinde başka 
söz istiyen sayın üye var mı?.. Sayın Kalpak-
lıoğlu, Sayın Gürsoytrak, başka efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Raporun okunmasını oylamadınız. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Başka 
efendim... Okuyorum efendim : Sayın Kalpak-
lıoğlu, Sayın Gürsoytrak, Sayın Kor, Sayın 
Ucuzal, Sayın Yılmaz Mete. 

Demin raporun okunup okunmaması husu
sunu oylamıştım; fakat hakkı âliniz var efen
dim. Yeniden gündeme aldığımız için tekrar 
edeceğim. Müsaade buyurursanız. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun oknmasmı ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. (Rapor dağıtılmadı sesleri.) 

Tasarının Tümü üzerinde söz istiyen üyeleri 
okudum efendim. 

(Rapor dağıtılmadı sesleri.) Dağıtıldı efen
dim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Yeni rapor elimize gelmedi Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Maddede değişiklik yapılan hu
sus, maddeye, komisyon müzakeresi sırasında 
bir sayın üyenin maddenin tadiline dair verdiği 
önerge kabul edilmiş olduğu halde, bu öner
genin metni madde metnine sehven geçme
miş. Bu bir itiraza mâruz kaldı. Komisyon 
bunu mâkul gördü, doğru gördü, sehiv olduğu
nu beyan etti. Komisyon düzeltmek üzere; 
yani o eksik metni, metne ilhak etmek üzere 
istedi. Gitti, komisyon toplandı. Bu, o takrirle 
verilmiş olan metni madde içersine ekledi. Bi
naenaleyh, komisyon raporunda ayrıca bir de
ğişiklik vâki değil. Sadece maddeye yanlış 
girmiş olan husus ilâve edildi. Bu bakımdan; 
yani yeniden raporun düzenlenmesine lüzum 
ve mahal yoktur. Bunu arz etmek istiyorum. 
Madde, sırası geldiği zaman, komisyonun 
yapmış olduğu ilâve burada Yüksek Heyete 
arz edilecek, ayrıca ıttılanıza arz edilecek efen
dim. 

Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet tasarısı ola
rak huzurunuza gelen ve müzakeresine başladı
ğımız kanun tasarısı esas itibariyle, benim 
şahsi fikrime igöre, tamamen zamansız ve 

icapsız gelmiştir. Neden? Bir; biz muhtelif 
Devlet sektöründe çalışan, muhtelif çeşit va
zife gören, Devlet hizmetinde asker sivil ça
lışan kimselerin bugüne kadar muhtelif statü 
içerisinde çalışmak ve değişik ücret almak su
retiyle büyük haksızlıkların öteden beri yü
rüyüp gelmekte olduğunu gören, bilen kişi
ler olarak Parlâmentoda yıllardan beri bunun 
mücadelesini vermiş ve bugüne kadar da hâlâ 
bu mücadeleyi - bitirmiş değiliz, iktidar ola
rak, muhalefet olarak birleştiğimiz noktanın 
belli başlılarından biri bu. Neticesi ne olmuş? 
Neticesi, bir 657 sayılı Devlet Personel Ka
nununu bu haksızlığı gidermek üzere, muh
telif hükümetler tarafından ele alınmış, A. P. 
zamanında da bunun tatbikma geçilme im
kânı hâsıl olmuş ise de, maddi varlığımı
zın azlığı veya bütçede yeteri kadar para 
bulunmaması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 
malî hükümleri de bugünedek bir türlü tat
bik mevkiine girememiştir. Ayıp değil ya, yok. 
Fukara bir bütçenin içindeyiz. Kazandığımız, 
aldığımız malûm, sarfiyatımız malûm. Ucu 
ucuna getiremediğimiz için Devlet sektörün
de çalışan bilûmum memurları tatmin etmek
ten uzakta olan 657 sayılı Kanunun iktidarı
mız zamanında bugüne kadar kabili tatbik 
olmıyan malî hükümleri 2.5 milyar lira gibi 
büyük bir ağır masraf karşılığında bunu, Hü
kümetimiz göze alarak; bugün yarın Maliye
den çıkmak suretiyle Bakanlar Kurulunda gö
rülüp gelecek ve zannediyorum şu bütçe ile 
beraber birlikte çıkma imkânı da hâsıl ola
cak. 

Görüyorsunuz ki; yüze yüze kuyruğuna 
gelinmiş bir mühim meselenin içerisinden bu 
tazminat, tekrar çekilip çıkarılıyor ve bir hu
susiyet arz ediyor, önümüze getiriliyor. Bir 
tazminat şeklinde Hükümet olarak karşımıza 
çıkarılıyor. Ben zinhar karşısındayım arka-
daşlar. Gelemez. Getirilmemeliydi. 657 sayılı 
Kanun bütün memurları nazarı itibara ala
rak, bunlar yeni malî hükümlerle teçhiz edi
lerek, eksiği fazlası nazarı itibara alınarak 
ve her diplomanın, her diplomalının Devlet 
sektöründe gördüğü vazifenin ehemmiyeti, 
işin ağırlığı, tehlikesi de nazarı itibara alın
mak suretiyle bu 657 sayılı Kanunda her 
fonksiyon ifa eden kişi ^kendisinin çalıştığı, ver
diği hizmet karşılığında bir ücret alacak idi. 
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Bunun için de bu kanun hazırlanıp gelmek üze
re iken tutup böyle büyük bir tazminat kanu
nunun gelmesi bu anaprensibi gölgeler. Onun 
için muhalifim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Maraş) 
notun mu? 

Sen hic 

HÜSEYİN KALPAKLIöĞLU (Devamla) — 
Uçtum beyefendi. Sesler geliyor görüyorsunuz, 
uçtun mu uçmadın mı? Tehlikeli mi, tehlikeli 
değil mi mevzuu, buna lüzum var mı yok mu? 
Banların hayatı tehlikeli, başka mevzua akta
racaklar. Fakat beni anlamaya gayrei eder
seniz ne demek istediğimi iyi anlarsınız muh
terem arkadaşım. 

Peki, biz bu kişilere, bu arkadaşlara, hava
cılarla, denizcilere kara ordusunda çalışan bir 
kısım subaylara, personele vaktiyle de tazmi
nat verdik. Usun, büyük müzakereler geçti 
bıırda. Ne oldu? Eridi bu tazminatlar, saman 
içinde eridi. Verilmedi mi? Verildi. Kanun tat
bik edilmedi mi? Edildii. Niye? Fiyat değişikli
ği dolayısiyle o tarihten bu yana, anlaşılıyor ki, 
bu para bu kimseleri tatmin etmez hale gelmiş 
olacak ki Hükümet bunları tatmin için yeniden 
bu tasarıyı ge t in rö oluyor. Olabilir. Zanne
diyorum bu meslek üç sene evvel verilen tazmi
nattan bu yana, daha da tehlikeli olmuş değil. 
O zamanki tehlikesi, o zamanki hizmet şekli, o 
zamanki ağırlığı ne ise bugün de aynı. Tatmin 
olmasın mı? Olsun. Ama 657 sayılı Kanun bun
ları tatmin etmiyecek mi ki, o kanun gelme
den ve onun tatbikatına geçilmeden, onun tat
bikatının sonunda müspet veya menfi bir neti
ceye varmadan hemen yeniden peşin bir hüküm
le bunlara tazminat veriliyor? Ben buna mu
halifim. 657 sayılı Kanun gelir, tatbik edilir, 
ki bu kanun zaten aylardan beri, yıllardan beri 
müzakere ediliyor. Niçin? Ha vasisiydi, deniz-
cisiydi, karacmydî, askerdi, sivildi, mühendis
ti, hukukçuydu, doktordu, ziraatçiydi bu husu
siyetler nazarı itibara alındığı için 657 sayılı 
Kanun bir türlü çıkıp gelemiyor. Bu kanun 
bunları hal ve fasletmiş vaziyette, bugün son 
rötuşları yapılarak Maliyeden çıkmak üzere. 
Bu gelsin bir tatbikata konsun. Eğer bu sınıf 
arkadaşlar bu kanunla, bunun tatbikatiyle tat
min edilmez olur ise, mesleklerinin hususiyeti 
nazarı itibara alınsın, canları pahasına uçtukla
rı nazarı itibara alınsın, hayati tehlike içinde 

j oldukları nazarı itibara alınsın, bugünkü % 27 
\ tazminat eğer az ise Cöl sayılı Kanunun tatbi

katından sonra % 27 değil belki daha da fazla 
vereceğiz. Üç sene veya iki sene sonra % 27 
tazminat as galdi, % 20 daha vsrin diye ge-

j liflerse, o zaman dediğime gelmiş olacaklar. 
| Ben iki defa, üç defa bu mevzu ele alınmasın, 

yaz - boz tahtası haline gelmesin diye fikrimi 
arza çalkıyorum. Ama- arkadaşım görüyorsu
nuz ses çıkarıyor: Sen tayyarede uçtun mu? 

Eğ'3r bir meziyetse uçtum muhterem arka
daşım.. Ben uçarlardan bahsetmiyorum, uçu
ranlardan bahsediyorum. Eğer yolculara da 
tazminat ödenecekse onu bilmiyorum, Ama 
tasarıda yok, okuduğum tasarıda yok. 

Yarın gelecek, yarın denizcilere de gelecek 
arkadaşlar, karacılara da gelecek, hattâ pır -
pır tayyarecin uçuranlara d:a gelecek, tayya
renin motorunu tamir edenlere de gelecek, ge
lecek gelecek... Çünkü bu yola gittikten sonra 
bunun önü alınmaz, Alınmaz, çünkü bir esas 
vazetmiyorsunuz. Ve haksızhğı giderici mahi
yette esaslı bir tedbire başvurmuyorsunuz. Na
sıl bir hava eserse, hangi taraftan fazla bir 
şey gelirse o tarafa doğru meyledir o tarafa 
doğru bir tazminat, bir tatmin cihetine gidiyor
sunuz. 

Ben korkuyorum muhterem arkadaşlar, 657 
sayılı Kanunu biz bu şekilde parçalayacağız ve 
çıkmaza sokacağız. Niye sokacağız? Söyleye
yim arkadaşlar. Yalnız bunlar asker için de
ğil. Havada uçan askerler için, kar? d a vazife 
gören askerler için de olmıyacak. Doktorlar 
gelecek, ben doktorum diyecek, ben insan ha
yatı ile meşgulüm diyecek 657 sayılı Kanunun 
tatbikatının dışına zorlıyacak çıkacak. Şahido-
lacağız buna. 

Mühendis gelecek, en büyük mesuliyetli be
nim, benim mesuliyetim altında bu binalara, 
milyonlara hükmeden, bunların yapımına hiz
met eden benim diyecek, onlar da bunun dışı
na çıkacak. 

Hele hukukçuları tut da bağla. Anayasa da 
zaten bana hususiyet tanımış, benimki bunla
rın da üzerinde büyük tazminatla olmalı, ben 
ancak böyle tatmin olurum diyecek, o da bu 
657 sayılı Kanunun şümulü dışına çıkacak. 

idareciler, başta vali olmak üzere arkasın
dan kaymakam, nahiye müdürü... Ben idare 
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âmiriyim, her şey benimle başlar diyecek, o 
da bunun dışına çıkacak. 

Ziraatçılar keza öyle olacak. Nitekim görü
yorsunuz ziraatçiler ve TÖS, ilkokul öğretmen
leri Sendikası Federasyonu onlar da bunun dışı
na çıkıyorlar, çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki, bu 
yeni Personel Kanununun malî hükümleri 
bizi tatmin etmez, bizim mesleğimizin husu
siyeti vardır, ve bu hususiyet nazarı itibara alı
narak bize de ücret veya maaş tahsis edilmeli 
verilmeli diye protesto ediyorlar. Ve fikirlerini 
neşrediyorlar, 657 sayılı Kanunun malî hüküm
lerinin karşısında olduklarını ifade ediyorlar. 

Bu kanunun müzakeresinde bunlar da naza
rı itibara alınacak. 

Sonra muhterem arkadaşlar, aldığım yeni 
bir haber. Doğru veya yanlış bilmiyorum. Hü
kümet adına burada konuşacak arkadaşımız 
eğer mahzurlu bulmazsa ben kendisinden soru
yorum cevap verebilir. Mahzurlu bulursa cevap 
vermeyebilir, zaten mesele kendiliğinden anlaşı
lır. 

Bu da şudur: Duyduğumuza göre askerî per
sonelin sivil personelden daha ayrı bir hususiyet 
taşıdığı gerekçesiyle hizmette 657 sayılı Kanunun 
malî hükümlere tabi olmak için bir cereyan var
mış. Ve böylece 657 sayılı Kanunun malî hüküm
leri sivil personele kabili tatbik olmak üzere ha
zırlık içinde olup onun ikmali ile askerî perso
nelin ayrı bir malî hükme tabi tutularak bunun 
dışına çıkarılması yolunda bir hazırlık Maliye 
Vekâletinde varmış. Ve 657 sayılı Kanunun da 
Maliye Vekâletinden Hükümete ve dolayısiyle 
Meclislere intikalinin gecikme sebeplerinin baş-
lıcası da bu imiş. Eğer doğru ise ve askerî per
sonel kanununun malî hükümleri sivil perso
nel kanunundan ayrılıyorsa ve bunun açıklan
masında mahzur yoksa Sayın Bakanımız gelsin 
burada, evet böyle bir şey vardır, hazırlık, var
dır ve ayrılıyor, ayrılma yolundadır desin veya 
yok böyle bir şey, müşterek geliyor desin. Ben 
soruyorum, duydum bunu, ne derece doğru bil
miyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben hizmet 
gören insanların, Devlete hizmet veren insanla
rın, hayatını mücadele ile geçiren insanların, 
hayatını tehlikeye koyan insanların bu memle
ket ve bu vatana büyük hizmetler veren insan
ların elbette ki tatmin olmasını, karnının doy-

\ masını, yüzünün gülmesini istiyen bir kimse-
1 yim. Normali budur. Bu memlekete hizmet 
| eden insanın tatmin edilmesi gayet tabiî ki hak-
I kidir, bizim de Parlömanterler olarak bunla-
j rın bu hizmet karşılığını kendilerine vermek 
j vazifemiz ve vecilbemiz. Yeter ki bu hizmet şek-
j linde kendilerini tatmin ederken, bir haksız-
İ lığı giderelim derken yeni bâzı haksızlıklara 
: sebebiyet vermiyelim ve yaptığımızı bozacak 
| şekilde birkaç sene sonra bozacak şekilde 
j «o olmadı, şöyle yaparsak bu tekrar düzelir» gi-
I foi yeni bir davranırın iğine girerek, yeni yeni 
I tasarılarla meseleyi daha da çıkmaz hale getir-
S rniyelim. 
| ikinci husus, hakikaten Türkiye'de vergi al-
[ m.ak bir meseledir. Türkiye'de bir şeye 5 kuruş 
| ?aır. yapamazsınız. Hangi Hükümet olursanız 
| olun, Türkiye'de vergi koymak, geliri artırmak 
) o Hükümeti halkın nazarında sevilir bir Hükü-j 

met olarak bırakmaz. Binaenaleyh bizden evvel
ki iktidarlar ve bizim iktidarımız her. zaman bir 

j vergi artırımı, yeni bir vergi ihdası yolunda 
j asamı dikkatlidir, müteyakkızdır çekinir, «aman 
I aman ne oluyor» diye. Şurasını da ifade etmek 
I lâzım ki. Türkiye'de kolay kolay vergi tahsili 

do artmlamıyor, çoğaltılamıyor ve benim bir 
istatistikten okuduğuma ve hatırladığıma göre 
vergi tahsili bakımından en pahalı vergi tahsil 

1 edilen yerin Türkiye olduğunu bir yerde oku
muştum. Yani 100 kuruşu zannediyorum, hatı-

I rımda yanlış kalmadığına göre, tahsil edebil
mek için her halde 18 kuruş kadar bir para sarf 
ediliyormuş Türkiye'de. Yani en pahalı vergi 
tab^li Türkiye'de oluyor. Görüyorsunuz ki, 
Zammeyi bel bol paralarla doldurmak da kolay 

I şoy değil. Hal beyb olduğuna gere elimdeki 
! para çok kıymetli oluyor benim için. Çok zor 

topladığım, fakir halktan topladığım parayı da 
| o clçücîe çok kıskanç davranarak, çok yerine 

masraf bir halce düşünerek hesabetmeye, ki-
tabetmeya mecburum. Ben Parlâmento -üyesi
yim, ben Parlâmentoyum, ben Hükümetim; is
tediğime istediğim zammı yaparım, istediğime 
isitediğim tazminatı veririm demek de kolay de
ğil. Evet bir reyimiz var, ama bu parmağı kal
dırırken de hakikaten hepimis zaman zaman vic
dan azabı duvuyorus, "a:::.an zaman zor ve müş
kül vasiyette kalıyor-^, Acaba verelim mi ver
miyelim mi, as mı verelim, ook mu verelim, ar-

«. kasım getirebilir miyls, getiremez miyiz? Di-
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ye bir hesabın içindeyiz, Ben meseleyi bu yö
nüyle alıyorum. Yoksa basit bir kıskançlığın 
içerisinde filâna da tazminat verilmesin, filâna 
da niye veriliyor, diye meseleyi küçük ve basit 
şekliyle mütalâa etmiyorum. Çok daha geniş ha
cimli mütalâa ediyorum, ileriye matuf düşüne
rek mütalâamı arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, lâfı uzatnuyacağım. 
Personel Kanununun gelmekte olduğu PU gün
lerde ufukta görünen bu kanunun hemen bu
gün, yarın tatbike konulacağı bir zaman içinde 
böyle şümullü büyük bir tazminat, hattâ zan
nediyorum % 27 tutarında eski tazminatları ar
tırıcı mahiyette yeni bir tazminatın bir kısım 
ordu mensubuna tatbik edilmek üzere tasarı ha
linde Meclise getirilmiş olmasını ben 657 sayılı 
Kanununun tatbikatı bakımından bir talihsizlik 
addediyorum. Benim bildiğime göre Hükümetin 
bir prensip kararı vardır. 657 sayılı Kanunun 
tatbikatına kadar; yeni tazminatlar, malî hü
kümleri ihtiva eden yeni teklifler getirilmemesi, 
çıkarılmaması ve âzami titizlikle hareket edilip 
bütçeye yeni yükler tahmil edilmemesi de pren
sip itibariyle Hükümetimizin almış olduğu ka 
rarlar meyanmdadır. Hal böyle iken tutup da 
Hükümetin bizatihi bu anaprensip hilâfına bir 
tasarıyı buraya getirmedi ve bunun burada mü
dafaa edilmesi benim bu anaprensip ve 657 sa
yılı Kanunu 800 bin memurun beklediği şu an
da böyle bir yola gidilmesini talihsizlik sayıyo
rum, isabetli mütalâa etmiyorum ve bu bakım
dan bu tasarının, yanlış anlaşılmasın, bu bakım
dan, ileride tatbikatı bakımından bir haksızlık 
olursa düzeltilmesi için her saman fırsat var, 
imkân var ve bu kıymetli insanlardan Yüksek 
parlâmento ve aziz arkadaşlarım hakları olan 
tazminatı hiçbir zaman esirgememişlerdir, yine 
de esirgemezler. Fakat3 bugün için şu arz etti
ğim. mühim sebepler muvacehesinde, alelacele 
bunun böyle sürülüp, getirilip Parlâmentoda 
Hükümet tarafından müdafaa edilmesinin esba
bı mucibesini anlamama imkân yok. Beni din
lediğiniz için hepinize hürmetlerimi sunarım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLÜ (Adana Milletvekili) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Millî Sa
vunma Bakanı Sayın Ahmet Topaloğlu. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana MMetvekili) — Sayın Baş
kan, çok muhterem senatörler; ilk konuşan ha
tibi takiben hemen söz almamdan dolayı özür 
dilerim, Ancak Sayın Kalpaklıoğlu tamamen 
yanlış, zihinleri yanlış istikamete sürükliyecek 
bir konuşma yaptığı için tashih etmek mecbu
riyetindeyim. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki; Hükümetçe Dev-
tet Personel Kanunu hazırlıkları hemen he
men ikmal edilmiş, yakın bir günde Meclislere 
sunulacaktır. Ancak bu Personel Kanunu ile 
muayyen hizmet özellikleri düşünülerek bâzı 
hizmetlerin, bâzı tazminatların bu kanunun dı
şında kalması da karar altına alınmıştır. Bu
h a r a Türk Silâhlı Kuvvetlerinin özelliği itiba
riyle uçuş tazminatı, ki huzurunuzdaki kanu
nun esbabı mueibesmda bunun bir riziko kar
şılığı, bir hayat rizikosu karşılığı olduğu, uçuş 
tazminatının özelliği itibariyle yeni bir tazmi
natın icapları anlatılmıştır. Yine dallış ve kur
bağa adamı tazminatı ile tayın zammı dediği
miz bugün para ödenen, ama fevkalâde halde 
subaylara aynen de verilmesi icabeden ve Or
dunun bir geleneği olarak bir fevkalâde halde 
r.fli olarak aynen ödenmesi, aynen verilmesi 
karavanadan subayın yemesi icabeden bir taz
minatın da ipkası Hükümetçe düşünülmüştür. 
Bunlar Personel Kanunun tamamiyetini zede-
iiyeeek tazminatlar değildir. 

Diğer taraftan, çok muhterem arkadaşım, 
Askerî Personel Kanununun çalışmalarının ve 
askerî baremin Devlet baremini geciktirdiği ve 
1 unların G57 sayılı Kanun içerisinde mütalâa 
edilmemesi sebebiyle Devlet Personel Kanu-
r.ımun geciktiğine dair bâzı sözler işittiğini ifa
de ettiler. Bilgileri tamamen yanlıştır. Bir de
fa 657 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aynen 
okuyorum, esasen Türk .Silâhlı Kuvvetlerini, 
kanunun kapsamı dışında mütalâa etmiştir. 
Aynen okuyorum 657 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin, ikinci fıkrasını : «Hâkim ve sav
cı sınıfından olanlarla subay ve 'astsubaylar bu 
kanun hükümlerine tabi değildirler.» 657 sayılı 
Kanunun dışında üniversiteler hâkimler ve 
askerî personel ayrı bir baremle huzurunuza 
gelecektir. Ancak Silâhliı Kuvvetler Personel 
Kanunu daha evvel huzurunuzda müzakere 

— 813 
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edilip kabul edildiği içindir ki, 137 nci mad
desinde Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin 
baremi Meclislerce müzakere edilmiş ve kabul 
•edilmiştir. Ancak hâkim ve savcîHarın, üniver
sitelerin böyle bir baremi müzakere ve kabul 
•edilmediği için, yeni gelen kanunda muvakkat 
bir liste olarak Maliye Vekâletince hazırlan
maktadır, huzurunuza gelecektir. Yoksa Türk 
Silâhlı I~1~.vetl3rin.in bareminin Dsvlkt haramine 
sığdırıl nıadığı esbabı mucibesiyle bütün bir 
personelin, Devlet personelinin dikkatle islediği 
bir kanunu geciktirme vebalim Bakanlığıma 
ve Silâhlı Kuvvetler Personelinin bunun içine 
siğdırılamaması sebebine bağlanın a sini d?, üşün
tü ile karşıladığımı ifa^e etmek isterim. 

Kanun hakkındaki diğer tenkidkr/ne elbet
te, diğer arkadaşlarım da konum? c-.k.rım. yap
tıktan sonra: a m eavap edeceğim. Sadece bu 
yanlı?; görüsü tashih etmek icir süs almış bulu
nuyorum Henürdsi saygı ile selâmlarım, 

"BAŞKAN"— Say-n Gümoytrak. 

SUPHİ G-ÜHSOYTE.AK (Tabiî Üye) — S?.-
vın Balkan, değerli senatörler: çümün mm BC-
aülmmde sileri daim fas>la yormadan me^ele
nin anahatlarmı izah etmeye oakşaeağım. 

Sözlerimi kanun metni içerisine girmeden 
ence Sayın Ealpaklıoğlubıun biraz ene s dil o 
A''f.tiî"dis''i bâzı konulara tsmas etmekten kendi
mi alamıyaca^m. G-ercckt-a Sayın Kai'paklıo1^-
lu'nun sözlerinin bir kısmı ile beraber olmamak 

Sayr: Kalnakb.a.S'lu'iiun şikayetçi ckdıığıı ko-
'-v î'̂ Tn r̂'sT'sArr! movoudokm dür?-" bozb'kb"£T?-
üur, O dilden boT.'iklım*ım.un meydana: .'retırdi^i 
sosyal yaralardır, Bu sosyal yaraların hükü
metçe kısa zamanda ele abnarak dile getirile-
rokten haHedilırm; cimasıır. istemmü. arayet ye-
rindo ve hakikaten görüşlerini paylaştığımız 

1965 yühmüa yürürlüğe giren 657 savdı Ka
rma 5 yıl gaoiktkiln-emeli idi. Kendisi ile bera
beriz, Haküm-ren adedleri sekiz yüz bini bulan 
memur arkadaşlarımız bugünün yaşanan liberal 
ekonomi rsolitikpsı netmam. a'üan fiyatlar kamı-
a-müa son derece ezünü", mnsmrip obnu« ve yer, 
3?er bâzı boykotlara, kaçlar gidecek terhinlere gir
mek. zaruretim duTT':"*ıs bm" "^m°k"'~r""""''~~'' Fk-
ym Kalpaklıoğln mmu dile îretirdiği için k/m-
dileri ile beraberiz, ^?e temenni ediyoruz ki bu. 
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sosyal haksızlıkları giderici yeni tedbirleri, bil
hassa A. P. nin bir üyesi olması dolayısı ile ön
celikle ele alır getirir ve biz de kendilerine 
yardımcı oluruz ve burada bir an önce gerçek
leştirmeye çalışırız. 

Ancak, görüşlerinin ikinci kısmı ile beraber 
olmak pek mümkün olamamakta, bizim için. 
Silâhlı Kuvvetler hakikaten, gerçekte pahalı bir 
kuvvettir. Bir millet ordu beslemek istiyorsa: 
ordusu için lâzım gelen bütün fedakârlıkları, 
mâkul ölçüler içerisinde, normal karşılaması 
düşünmesi ve onların ihtiyaçlarını zamanında, 
karşîlıyabilmek için yalnız maddi yönden değil, 
bilhassa kullanacakları araçlar itibari ile de za
manında lâzım gelen tedbirleri alması gerekli
dir, yerindedir. 

Sistemler ne olursa olsun, bugün Amerikaya 
da baksak. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğine de baksak daima ağır rizikolu vazife
ler gören Silâhlı Kuvvetler için uygulanan ge
nel personel rejiminin dışında, onları tatmin 
edici yıpranmalarının ve sık, sık karşılaştıkları 
riziko! ar?nm karşılığını giderecek, karsıhyacak 
munzam birtakım tedbirleri düşünmüşlerdir. 

Nitekim, huzurunuza gelmiş bulunan Uçuş 
Tazminat Konunu da bu maksatla ele alınmıştır. 
Binaenaleyh bu kanunun 657 sayılı Devlet Per
sonel Kanunu ile her hangi bir ilgisi yoktur. 
Onun dışındadır ve hükümet te bunu müdrik 
olduğu, bildiği için, her ikisini de kendisi hazır
ladığı ipin, bu kanunu getirmiştir. Ve kanaati 
mizce yerinde bir harekette bulunmuştur. 

Bu tazminatlar mevzuunda, uçuş tazminat
ları mevzuunda yeniden gelme diye her hangi 
bir konu mevzubahis değildir. Bu huzurunuzda 
bulunan kanunla bir elastikiyetle getirilmiştir, 
Hayat pahalılığının gereği. Askerî Personel Ka
nununda yapılacak değişiklikleri takiben uçuş 
tazminatları da gerekli elastikiyeti kendilisin
den kamıbyamleaek nitelikte dm. O balomdan 
Hükümetin tekrar yüce meclislere böyle, bir 
t-azmbmt i^ead ile a'elaceaine hiçbir ihtimal. s*ör-
müvoruz y 3 bunun da bertaraf edilmiş olduğu
na bu şekilr-e işaret etmiş bulunuyorum. 

Saym Kalpaklıoy-îu ile bir noktada beraber 
olurduk. Şayet .Avukatlık Kamunu oreldmi za
man; avukatlar/m izi kınamıyoruz, kar^ı dem-
!i.z - onlara sosyal P'iiverbk tedbirleri getiren. 
Sosyal Sigortalardan faydalanma, hakkı sağlıyan 

http://I~1~.vetl3rin.in
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kanun geldiği zaman ona karşı çıkmış olsa idi, 
kendi görüşlerini... 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak bir dakika
nızı rica edebilir miyim? 

Sayın Kalpaklıoğlu'nun görüşlerine cevap 
vermeyin. Siz metin, tasarı üzerinde görüşüyor
sunuz. Onun için Sayın Kalpaklıoğlu'nun tek
rar size cevap verme gibi bir duruma düşmesini 
teşvik etmeyin rica ediyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sa
yın Başkan, tamamen mevzuun üzerinde olarak 
konuştuğumu zannediyorum. 

BAŞKAN — Mevzuun dışın dasınız demedim. 
Sayın Kalpaklıoğlu'na cevap vermeyin. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Muh
terem senatörler, huzurunuzda bulunan kanun 
tasarısının, ki - biraz evvel sehven yapılan bir 
değişiklik unutulmuş idi, Onu düzelttirerek hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. F- :ı kanun tasa
rısının olduğu gibi kabul edilmesini sizlerden 
istirham edeceğim. Millet Meclisinden gelen 
metne nazaran iki noktada değişiklik yapmış bu
lunuyoruz. Bir tanesi ki - en önemli olan husus -
kanunun her hangi bir şekilde gecikmesi ihti
maline karşı, bu kanunu büyük bir merakla 
bekliyen uçucu arkadaşlarımızın her hangi bir 
gecikmeden dolayı endişeye düşmemeleri için, 
kanunun yürürlük maddesi bulunan 7 nci mad
desini «bir Mayıstan itibaren yürürlükte ola
caktır» şeklinde komisyon bir değişiklik yap
mıştır. 

O halde, Millet Meclisinin divinda bir me-
tin kabul edilirse «Bu. metin tekrar Millet Mec
lisine geri gidecek, zaman kaybedilecek, doîe • 
yısı ile haklar zayi olacaktır diye» şayet be-
hangi bir sayın üye çıkarda burada boy!o bir 
görüşü müdafaa etmek isterse, onu şimdiden 
çürütmek icüı bu hususu açıklamak istiyorum. 
Böyle bir şey mevzubahis değildir. Aslında esas 
metinde de, gelen metinde de esas kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğine 
dair idi. Biz muhtemel bir gecikmeden Sena
toda olabilirdi, yahut geri gittiği zaman ela 
olabilirdi - dolayı her hangi bir haksız durum 
doğmaması için kanunun yürürlük maddesi
ni «1 Mayıs 1970 ten itibaren olmak üzere şek
linde komisyon, haklı olarak, değiştirmiş idi. 
Bunu gayet yerinde ve uygun mütalâa ediyo
ruz. 

ikincisi değişiklik sayın senatörler, ikinci 
maddenin (0) fıkrasında oldu. (C) fıkrasın
daki değişiklik, aslında buna her hangi bir ar
kadaşımın karşı çıkacağını zannetmiyorum. 
Gerçekte genel temayülü ele ifade etmektedir. 
Zaten kanunun ismi Uçuş Tazminatı Kanunu 

| olduğuna göreı fiilen uçan insanların uçug 
paralarını muntazaman almasını tazammun edi
ci şekilde bir değişikliktir. Bu değişikliğe ni
çin zaruret doğdu, bunu ifade etmek istiyo
rum. 

Sayın senatörler, böyle bir değişiklik yapıl
ması zarureti bugün Hava Kuvvetleri ile, Ka
ra Ordusu havacılığı ve halen gelişmekte bu
lunan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesi
nin kendisine has birtakım özellikler ihtiva 
etmesinden dolayıdır. Hava Kuvvetleri kendii 
uçucu personelinin dışındaki elemanlara, uçuş
larla ilgili olan elemanlara uçuş tazminatı ve
rebilmek için, uçuş ekibi tâbirini kullanmakta
dır. Bu uçuş ekibinin kimlerden ve ne şekilde 
meydana geleceği Eava Kuvvetlerince kulla
nılan bir yönetmelik tarafından tesbit edilmek
tedir ve atanmalar buna göre yapılmaktadır. 
Uçuş ekibine dâhil bulunan insanlar uçtukları 
için uçuş tazminatı almaktadırlar. Fakat, bugün
kü mevzuatımıza gere, ve hali hazır duruma 
göre aynı şekilde meUıi bnakacak olursak, 
Kara Ordusu eçak makinistleri talimatname
lerine gere pilotları ile beraber uçmak mec
buriyetlerinde oldukları halde, bu şekilde bir 
r^anmaren yapılmaması mecburiyetinden do
layı. bugün almakta bulundukları uçuş tazmi-
:-?:tîr.rırj aîamrruar. Kanun eğer Hiilet Mecli
sinde e. geldiği şekilde çıkacak olursa, luızu-

y i >M.:.I L„±, 

teeminatrea müstahak bulunan bu insanlar 
uçuş tazminatını alma haklarını kaybedecek
lerdir. Hasıl bîr işleme gideceklerdir? Uçuş
la ilgisi olmıyan, geçici bir görevle vazifelen
dirilmiş bir askerî personelin muvakkaten 
uemcik suretiyle aldığı yevmiye ne ise, onun kar-
şilîğmda bir tazminat alacaklardır. Oysa ki, 
Kara Ordusu uçak makinistleri, Hava Kuvvet
lerinin bünyesine hiç benzemez, miktarları az
dır, Kara Ordusu havacılığı taburların bün
yesine kadar girmiştir. Çoğunlukla toprak 
meydanlar üzerindedir. Sık sık yer değktlrir ve 
makinistleri pilotları ile beraber devamlı bu-
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lunmak mecburiyetindedir. (Avadanlıkları her i 
zaman yanında olmak mecburiyetindedir, iık-
si halde uçaklarını revizyon edemezler. 

Yine bilinen bir hakikattir ki, revizyonlar
dan çıkan uçakların bakımlarının normal ta-
rifnamelere göre uygun yapılıp yapılmadı
ğının kesin olarak belli elması için, uçak 
makinistleri bakımı yaptıktan sonra, o uçakla J 
uçmak mecburiyetindedir. Şayet, kanunu Millet 
Meclisinden geldiği şekilde çıkaracak olursak, 
bundan boyla Kara Ordusunu takibetmekie so
rumlu bulunan bu uçak makinistlerini uçmaya 
mecbur Mamayız, ihtiyari bir durum mey
dana gelir. Bu ise Eara Ordusunu uçaklarından 
beklenen randımanı almak imkânından Kara 
Kuvvetlerini mahrum bırakır. 

Komisyonda yapıldığı için bir nebze buradaı 
da dokunmak istiyorum. Kara Kuvvetleri de bir 
uçuş ekibi yönetmeliği çıkartır, buna göre ata
maları yapar ve bu kara orduusu uçak maki. 
nistlermin uçtukları zaman tazminatlarını al
malarını mümkün kılar denmektedir. 

Sayın senatörler 1952 yılından beri faaliyet
te bulunan bu uçaklar tipleri itibariyle iki 
kişilik uçaklar olduğu için, Hava Kuvvetlerin- j 
da bildiğimiz ve bugün kısmen Türk Hava Yol
larında da kullanılan çok motorlu uçakla" gi- j 
bi değillerdir. Çek motorlu uçaklar gibi olma- j 
dığı. için, onlara ekipman tbyini gcklir.de bir j 
tâyin yapmak mümkün oîaır-fs, Nitekim, Iv33 
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sebebiyet verilmiyeeektir. Bilhassa Kara or
dusunu kasdediyorum. Kara ordusu içerisin
de lüzumsuz yere huzursuz bir ortamın yara
tılmasına fırsat ve imkân verilmemiş olacaktır. 

Sayın senatörler, huturunuza getirilen ka
nun tasarısını ve komisyonun yaptığı değişikliği 
benimsiyoruz. Gerek Hava Kuvvetlerinde, ge
rekse Kara Kuvvetlerinde, Deniz Kuvvetlerinde 
ve Jandarma Genel Komutanlığında ve gerek
se Harita Genel Müdürlüğünde bilfiil uçuşla il
gili bulunan insanların katlandıkları riziko
ların ve yıpranmalarının karşılığı olan bu uçuş 
tazminatına müstehak olacakları ve bihakkın 
almaları ancak bu şekilde mümkün olacaktır. 
Şayet, komisyonun yaptığı değişiklik kabul 
edilmez, Millet Meclisinin yaptığı metne itibar 
edilecek olursa, başlangıçtan beri ifade etme
ye çalıştığım aksaklıklar, haksızlıklar ve mük
tesep hakların ihlâli neticesi doğacaktır ve bu
rada da yine Hükümet birtakım sorunlarla kar
gı karşıya gelecektir. Benim buradaki çabam, 
hem muhtemel haksızlıkları önlemek ve hem 
de Hükümete yardımcı olmaktır. 

Kanun tasarısının Komisyondan geldiği şe
kilde kabul edilmesine, itibar edilmesini hepi
nizden teker teker rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Eor. 

OBEAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonunu değerli üyeleri; müzakere et-
mc-k's olduğumuz 14A sayılı Uçuş Hizmetleri 
Tazminat Kanununun bası maddelerinin değiş-
tiril meşine dair kanun tasarısının kabulü ile, 
Ka-?a, Danis. Hava Kuvvetleri ile-, Harita Ge-
::.c! Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlı
ğında görevli bulunan pilotlarla, uçuş ekib. 
personeline bugünün şartlarına uygun bir ha
yat seviyesi sağlamış olacağız. 

144 -ayık Kanun 1 Şubat 1983 yılında ka
bul edilmiştir. 7 yıl içinde değir.en hayat sari
leri bu fuiuitlo kanunun esas gayelini bir de
receye kadar kaybettirmiştir. Silâhlı Kuvvetlerin 
rb-uıda bulunan bâzı müesseseleri uçak ilaçla
ma şirketleri, Devlet Havayolları ve diğer bâzı 
ese! pilot kullanan müssseselordc pilot ihtiya
cını bugünün seviyesinin çok üstüne çıkar
ın: stır,. Daha az yıpratıcı olan bu uçak şirket
lerinin pilotlarına, bu şirketler daha yüksek 
ücretler ödemektedirler. Bu da Türk Silâhlı 
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Kuvvetlerinin pilotlarının bu müesseselere kay
masına ve Silâhlı Kuvvetlerimizin zayıflama
sına sebehomnıgtur ve olmaktadır. Çok güç 
ve pahalıya mal olan, her biri 3 - 4 milyona mal 
olan pilotlarım:î. bugün 20 noi .asrın tail;:k stra
tejik, teknik ve teknolojik gelişmesi ile mey
dana getirilen supersonik üstün jet tayyare
leri ile ve hattâ fesa uçuşları dahi askerî hava sili
ği diğer silâhlı kuvvetlerin üstüne çıkarmış-
tir. Bugün var olmak için sıtlhte ve harbde 
harbe hazır olan gûc bütün clüyada hava gü-
cüdiL'. Artık safer piyadesine lüngü ucundan, 
pilotun maharetine, kabiliyetine ve ustalığına 
bağlıdır ve pilotların maharetine dev;, olmuş
tur. Pilotlara ne isterlerse veriniz. Onlara, yurt 
savunmasının mümtaz bekçileri olduklarından, 
daima selâm veriniz. Onlardan hiçbir şeyi sa
kınmayınız. Sn müessir, en kudretli silâhla düş--
manı bekliyen, çelik hava gemileri ile havaları
mızı koruyan hava pilotlarımızın haklı olan 
ücretin dûnunda olan bu kanundaki zammı 
kabul edeceğinize inanıyorum, ikinci Dünya 
Harbini kazanan güç hava gücüdür. Bidayette 
kara kuvvetlerine önem verilmiş, biîâhara Ame
rika'da Deniz Kuvvetlerine daha çok önem 
verilmiş ve nihayet bu da Kara Kuvvetlerinin 
birinci derecede oluşu, biîâhara Deniz Kuvvet
lerinin birinci derecede oluşu münakaşaları ile 
İkinci Dünya Harbi fuzuli olarak 6 yıl uza
mıştır. Biîâhara hava kuvvetlerine büyük önem: 
verilmesi ile ikinci Dünya Harbi de daha ça
buk bitirilmiştir. 

Birleşik Amerika'da, deniz kuvvetleri hava 
gücünden daha üstün, dendiği zamanlarda - ikin
ci Dünya harbi içinde - Birleşik Amerika'nın 
denizlerdeki büyük gemilerinin safı harp zırhlı
larının kayfoı ile Birleşik Amerika Devletleri 
500 milyon dolarlık bir zarara uğramıştır, bir 
masrafa uğramıştır. 

Biîâhara havacılığın üstün olduğunu müda
faa edenlerin galip gelmesi ile yeni bir hava 
gücü meydana getirilmiş ve bu hava gücü ile 
okyanuslardaki, adalardaki meydan inşaatları 
da dâhil olmak üzere, 5 milyar dolar ile Japon
ya çökmüştür. Deniz Kuvvetlerine Amerika 
500 milyar dolar harcamış Japonya'yı çöker-
tememiş, 5 milyar dolar harcamış, Hava Kuv
vetlerini üstün (bir duruma getirerek Japonya'
yı çökertmiştir. 
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] Pilotlarımıza bu kanun ile verilen tazminat 
I gayet cüzidir. Şu anda bir pilotumuz almakta 
| olduğu ücrete ilâve olarak bu kanun ile ancak 
| 729 lira bir fark almaktadır. Uçuş ekiplerine 

de ancak bu 729 liranın yarısı verilecektir. 

î Sivil havacılık pilotları bunların çok üs-
] tünde ücret almaktadırlar. Son 8 yılda her 

biri 3 - 4 milyona mal olan değerli pilotlarımı-
j zın şehitlik, malûllük, istifa, emekli v. s. se

beplerle 360 değerli pilotumuzun ve onun iki 
misli miktarındaki uçuş ekibinin de Hava 
Kuvvetlerinden ayrıldığım görürüz. Bunun se
bebi de onları tatmin edememiş olmamızdır. 
Dünya havacılığında en ileri milletlerin pilot
ları ile her zaman boy ölçüşen, müsabakalar
da göğsümüzü kabartan pilotlarımıza kanunun 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, kanunu 
Meclisten geldiği şekilde kabul buyurmanızı 
istirham edeceğim. Bu kanunu Meclisten gel
diği şekilde kabul etmeyip de değişik önerge
sinde ve değişiklik istiyen şekliyle kabul eder
sek uçmıyanlara da, bir hava meydanında bir 
kumandanın şoförüne de uçuş tazminatı ver
mek icabedecektir. Bu kanun Hava Kuvvetleri
mizin 15 bin yer personelinin, makinist, ekip
man, telsizci gibi kıymetli teknik elemanları
nın ancak binine vermekte. O bin de münave
be ile 250, 250 almaktadır. Ancak Hava Kuv
vetlerinde bu kanun birkaç yüz pilot ile birkaç 
yüz uçuş ekibine para vermektedir ve eğer 
değişikliği kabul edersek bütün pilotların dı
şında olan yer ekiplerinin tamamını, 15 bin 
Hava Kuvvetlerinin yer ekibine ve hattâ şo
förlere ve meydanda çalışan diğer sivillere de... 
Çünkü uçaklara hizmet ediyoruz diyeceklerdir. 
Türk Hava Kuvvetlerine yardım ediyoruz. 
Uçakları hazırlıyoruz. Uçakların hazırlanma
sında bizim de hizmetlerimiz geçiyor, diye her 
arzu eden bu Uçuş Kanunundan bir istekte bu
lunacaktır. Onun için ben de bu kanunun 
aynen Meclisten geldiği şekilde kabulünü istir
ham ediyorum ve bu mealde de bir önergemi 
sayın Başkanlığa takdim ediyorum. 

744 sayılı kanun ile pilotlara, pilot adayları
na, uçuş ekibine ve askerî paraşütçülere ve Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde vazife gördükleri müddet
çe bu kanun hükümlerine göre tazminat ödenir. 
Bu 744 sayılı Kanunun 2 nci maddesidir. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri tâbiri de ic Hizmet Kanunu-
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muzun 1 nci maddesinde su şekilde tarif edil
mektedir : «Türk Silâhlı Kuvvetleri Kara, Jan
darma dâhil, Deniz ve Hava Kuvvetleri subay, 
'askeri memur, astsubay, erbaş ve erleri ile as
keri öğrencilerden teşekkül eden vs seferde ih
tiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla 
teşkilâtı gösterilen silâhlı Devlet kuvvetidir» 
denilmektedir ki, bu kanunun kapsadığı mâ
nada bütün puntlara vs bir tayyarenin, teker
lekleri yerden kesilen tayyarenin içinde bulun
ması mecburi olan bütün şahıslara, yani, o 
tayyarenin ekibinde o adam bulunmazsa, o 
tayyare* vazife göremez. Onun için erbom dedi
ğimiz tayyarenin her iki tekerleği yerden ke
sildiği anda içinde bulunan ve vazifeli bulunan 
uçuş ekibi elemanına ve pilotlara yeni bir öde
nekle onların maneviyatını artıracak, gücünü 
artıracak, Hava Kuvvetlerimizden bunların ay
rılmalarını önliyeeektir. 

Türk Kava Kuvvetleri pilotları bunların 
çok daha üstündeki ücretlere hak kazanmış du
rumdadırlar. Bu kanun ancak cüzi bir miktar 
ilâve verebilmektedir. Keşke malî kudretimiz 
daha yüksek olsa-da bunlara daha iyi verebil
sek. Çünkü pilot daima izinde olmalıdır, daima 
kudretli olmalıdır. Moral bakımından tatmin 
edilmiş olmalıdır. Evini, çoluğunu, çocuğunu 
arkasında bıraktığını düşünmemelidir. Eğer bir 
pilot arkasında çcîhığunu, çocuğunu, ailesini 
düşünecek durumda olursa onun ne eğitimin
den fayda görülür ve ne de onun katılacağı 
harbten bir faydalı netice alınabilir. Onun için 
pilot her şeyi arkada bırakmış, moreli yüksek, 
kudretli ola.rak vazife görmelidir. Hem bu se
bilde ıısrn.şa başladığı anda üstün eğitime sahi-
bcCar. Vurduğunu hakiki hedefinde yerine otur
tur. Bombasını, raketini, her türlü uçak silâh
larını hedefine noktası noktasına vurur ve iyi 
bir eğitim görmüş olur. Havalarımızın bekçisi 
pilotlardır. Zaferin bekçisi de onlardır. Onlar-
aaaı hiçbir rey eBİrgamiysoeğmize ve kanunu 
Millet Meclisinden geldiği şekilde kabul edece
ğinize inanarak hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Sskşehir) — Sayın Baş
kan, dağarli arkadaşlarım; Yüce Meclisler ken
disine gelen kanun tasarı ve tekliflerini Türk 
Milletinin ber türlü ihiiyaemı karşılayacak 
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§ ikilde ele alır ve o yönde inceleyip bir ka
rara bağlar. Huzurumuza- gelen her mesele üze
rinde bir başka hâdiseyi ele alıp burada yeni 
bir meselle yaratmanın faydasız olduğu ka
naatindeyim. 

Bu kürsüye hangi mesele gelir müzakere 
•edilirce, arlık kulaklarımız alıştı, mütemadiyen 
bir cümle: Düsen bozukuluğu, düzen değişikli
ği talebi. 

Sevgili arkadaşlarım, görüş ve kanaatleri 
Yüce Meclisin, Yüce Senatonun içinde bulu
nan arkadaşları bir noktaya getirmez, ayrı fi
kirde olabilirler. Mesele, burada yapılan mü
zakereler sonunda alınacak kararın ne derece 
faydalı yönü olduğunu düşünerek bir karara 
varmak lâzımdır. 

Bir değerli arkadaşım çıktı, hiç alâkası bu-
lunmıyan, Sayın Bakanın da beyan buyurduk
ları gibi, 657 sayılı Kanunu ele alıp, Silâhlı 
Kuvevtler Personel Kanununu birbirine ka
rıştırdılar. Ve konuşmaları da böyle devam etti. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda müzake
resini yaptığımız kanun tasarısı, 7 yıl evvel 
çıkarılmış olan bir uçuş tazminatının 7 yıldan 
beri geçen devre içerisinde hak sahiplerini tat
min etmediğin, aslında Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin kendilerine tazminat verdiği şahıslara bü
yük ihtiyacı bulunduğu nazara alarak, bu ihti
yacı karşılamak için de, Devletin bütçedeki 
imkânını araştırmış, 144 sayılı Kanunda geti
rilen ücreti bir miktar artırmanın çaresini ara
mış, ayrıca 7 yıl içerisinde tatbikattan doğan 
birtakım hâdiseleri kanuni sekile sokmanın im
kânını sağlamıştır. Hakikaten 144 sayılı Kanun
da bir tazminat hakkı tanınmıştı. Ama, bu mâ-
îiavi yönden değildi. Elimizdeki tasarıyı tet
kik buyur;l;:ğ'.îmı^da görüyorsunuz ki, yeni bir 
esasta getirmiş, bir mânevi tazminat hakkı da 
tanımış tır. 

Pimdi garak Hava Kuvvetleri bünyesinde, 
garek Kara, gerek Deniz Kuvvetleri bünyesin
de. Jardarma Ganel Komutanlığı emrinde ve 
Harita umum Müdürlüğü emrinde çalışan uçu
cu ekibe devletin büyük ihtiyacı var 'arkadaş
lar. ihtiyacımız var ama, bu ihtiyacı temin et
mek için de bâzı külfetlere katlanacağız. Çün
kü mütemadiyen iktisadi hayatta olduğu gibi, 
cemiyet hayatında da değerler daima emeği-
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rin karşılığını alma yönünden birtakım yerlere 
kayar. Elimizde bir cetvel var, orada görüyo
ruz, 7 yılda 4 vefata mukabil, 97 şehit vermi
şiz. 7 yılda 4 vefata karşılık 74 istifa olmuş. 
Şehit rakamı büyük bir rakam, bu uçucunun 
riskini gösteriyor bize değerli arkadaşlarım, is
tifa 74 rakamına ulaşmış, bu da bir yerden bir 
yer 3 kaymayı gösteriyor. O halde, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde uçucu şahısları elde tutabilmek 
için imkânımız ne ise onu esirgemeden vermek 
mecburiyetindeyiz. Vermeliyiz ki, hem şehit 
rdedini azaltmayı sağlıyaOım, hem istifa adedi
ni azaltmayı mümkün kılalım. Ben, değerli ar
kadaşlarımdan öğrendim şimdi, şu tasarının 
144 sayılı Kanuna nazaran getirdiği külfet, Ha
va Kuvvetlerimizde senelik 14 milyona yakın 
bir rakam. Diğer birliklerimizle bir araya ge
tirirsek rakamları 18 - 20 milyon civarında 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarını, şu 97 şehidin şaha
deti sırasında hasara uğrıyan uçağın bedelini 
hesabedersek, her halde milyarlara yaklaşı
yor. Şimdi milyonları kendisine teslim ettiği
miz insanlara ayda vereceğimiz 300 - 500 veya 
1 000 liraya yakın bir tazminatı gelin falan ka
nunda şu esaslar geliyor, filân konunda şu esas
lar geliyor, şu bu yolda bir mukayeseye tabi 
tutarak, bu değerli insanlardan esirgemeyelim. 
Aslında zaten bizi seçip buraya gönderen va
tandaşın da buna gönlü razı olmaz. 

Yine bir mukayeseli cetvele bakıyoruz, bir 
pilot yüzbaşının maaş, tazminat, tâyin bedeli 
gibi rakamların bir araya gelerek ayda brüt 
alacağı 2 862 liraya mukabil, bizim Hava Yol
larında çalışan, belki o derecede de ihtisası 
bulunmıyan pilotlar 5 633 lira gibi bir rakam
la her ay maaş almaktalar. Bir binbaşımız 3 357 
lira alırken, yine Hava Yollarında birinci sınıf 
bir kaptan 6 260 üra üzerinden maaş almakta
dır. Görülüyor ki, sadece modern, motoru daha 
kuvvetli veya motor sayısı daha fazla, riski da
la az, daha itina ile inşa edilmiş bir uçakta 
uçan pilot, gece gündüz demeden, kendisini va
tana hasretmiş Hava Kuvvetlerinde vazife alan 
pilotlarımızdan iki misli fazla ücret almakta
dır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu bakımdan tasarı 
gerek âdil ücret yönünü, gerekse ordu bünye

linde değerli elemanları tutmanın çaresini ara
dığı gibi kaderin icâbı göçüp giden veya kade
rin icabı ııçamaz hale gelip de vazife gören 
arkadaşlara verilecek tazminat nisbetini de 
artırması yönünden hakikaten âdil ölçülere da
yanan bir tasarıdır. Keşke devlerin, milletin im
kânı müsait olaydı da biz de başka ülkelerde 
olduğu gibi hizmetleri daha fazla maddi im
kânını balaydık. 

Bu bakımdan sözümü daha fazla uzatmıya-
cağım. Tasarı bütün yönü ile âdil ölçülere da
yanmakta ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uçucu 
bismıet yapan değerli Türk evlâtlarına, az da 
oîi-a, bir imkân sağladığı bakımından ben tasa
lıya nıüsbet oy vereceğim. 

Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Mete, 
•MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Baıkan, saygı değer arkadaşlarım, 
bir bozuk düşenin tezahürü olduğa için bu ka
nuna karşıyım. Türkiyeie personel rejimini 
bir türlü halledemiyen Hükümet... 

ÖMER U-CUZAL (Eskişehir) — Sizden gel
di, biz düzeltiyoruz. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Evet senin gibiler böyle düşündüğü için böy
le gidiyor zaten bu işler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko-
İ nuşmaym. Sayın Ucuzal istirham ediyorum. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Personel rejimini bir türlü düzeltmeye Hü
kümet, bası bakanları sayesinde, ban bakanları 
aracılığı ile osşitli konuları buraya getirip tek 
tek çıkarıyor. Onun için karsıyız, Yck^a TLÇUCU-
1-jra tazminat verilmelinin karamda hiç kim-

| ,sj olamaz. Hakikaten hayatlarını tehlikeye atıp, 
! T ark Milletinin güvenliği için çok önemdi so

rumluluklar yüklenen bu şahıslara tazminat ve-
rbnıesmîn karşısında hiç kimse olamaz. Bunun 
ayrıntıları iiserinde duracağım. Fakat Türki-
yode y'ûz binlerce nısmurun geçimini sağlaya
madığı şu günlerde; bir gün bakıyorsunuz 
doktorlara tazminat, bir gün bakıyorsunuz 
subaylara tazminat, bir gün bakıyorsunuz 
uçuculara tazminat. Dert bu değil arkadaşla
rım. Kökünden halledilmesi gerekirken böyle 
-'•ek tek ele alınması hakikaten bozuk düze-
Tı'.-'A, bir bozuk idarenin tezahürü oluyor bun
lar. Bunun için.. 
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ÖMEE UCÜZAL (Eskişehir) — Sizden gel
di biz düzeltiyoruz. 

MÜSLÎHİTTİN YILMAZ MBTE (Devamla) 
— Ömer Bey otur yerinde sen bozuk idareciler
den... 

BAŞKAN — Lütfen cevap vermeyin Sayın 
Meta. 

Sizden de istirham ediyorum söz atmayın. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Arkadaşlarım; şu kanunda bizi sarahata 
kavuşturmıyan bir nokta var. O da Kara Kuv
vetlerine ait, Jandarmaya ait Harita Genel 
Komutanlığına ait uçucuların ve uçuş perso
nelinin bu tazminatlardan istifade edip etmi-
yeoeği biraz şüpheli ifade edilmiş. Birtakım 
takrirler verilmiş, geri alınmış falan. Komis
yon tekrar topdanmış, Zannediyorum ki, bun
lar da alacaktır. Eğer bunu Hükümet veya ko
misyon ifade ederse, benim kanuna muhalefet 
edeceğim hiçbir nokta kalmıyor. Yani Hava 
Kuvvelerine mensup bir pilotun, Kava Kuv
vetlerine mensup bir makinistin tazminat al-
d.;.ğı yerde «sen bu Hava Kuvvetlerine mensup 
ö eğilsin, sen pırpır tâbir ediEen uçakla uçuyor
dun ve biz sana tazminat vermiyoruz» demek 
biraz abes olur. Böyle bir şey olduğunu tahmin 
etmiyorum. Yalnız sarahatan ifade edilmesi ge
rekir. Kanun uygulanırken biraz da burada ko
nuşulan sözlerin metne etkisi olacaktır. Bu 
ifada edildiği takdirde ben katiyen sözümü 
uzatmıyacağım. Eğer yanlış anlamışsam başka 
türlü bir ifade olursa tekrar söz alıp, huzuru
nuzu işgal edeceğim. 

Anladığım anlamda ise mutlaka müspet oy 
vereceğim. Bu kanunun kıymetli uçucu perso
nele hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar, buyurun efen
dim. 

İBEAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, Senatonun kıymetli üyeleri; 
hQiı bu konuda söz almak istemiyordum. Es-
kişehirde vazife vermem dolayısiyle şahidoldu
ğum bâzı hâdiseler, beni söz almak mecburiye
tinde ve hakikati dile getirmek zorunda bı
raktı. Onun için kısaca birkaç cümle ile fikir-
i":::mi arz edeceğim. 

Türk Silâhlı Kuvvelerinde uçucuların bü
yük bir mevkii vardır. Gönül arzu ederdi ki, 
bu kanun bütün uçuculara teşmil edilmiş ol
sun. Bununla beraber bu kanunun Büyük Mu
it t Meclisinden geldiği gibi kabul edilmesini 
ve bundan sonra da uçucular arasında, dâhil 
edilmiyenler varsa, ek bir kanunla bunun telâfi 
edilmesini bilhassa istirham ediyorum. 

Niçin uçucular böyle bir tazminata miiste-
b aktır. Personel Kanunu ile bunun hiçbir ilgisi 
yoktur. 657 sayılı Personel Kanununun malî 
hükümlerinin uygulanması en yakın bir za
rı anda Meclise tasarı halinde gelecek, parlâ
mentodan çıkacaktır ve bunun zaten malî hü
kümlerinin de bir Mattan itibaren yürürlü ol
duğu tasarıda açıklanmış bulunmaktadır. Uçu
cular, bu memleketin korunmasında büyük ye
ri olan bir kütledir. Her gün uçucu bir aile 
sabahleyin acı bir ayrılık, akşam üzerleri bü
yük. bir ıstırapla intizar... ondan sonra yine 
göz yaşartıcı bir kavuşmaya şahidolduğum 
için ve hemen hemen ayda bir kaç de
poda büyük risklerle o şehitlerimizi me
zarlıklarına tevdi ettiğimize şahidolduğum için 
mz aidim. Bu bakımdan yurt hizmetinde yurt 
korunmasında büyük payı olan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin uçucularına bu tazminatın ve-
rilınösins bütün gönlümle katılıyor ve bunu 
ak.rJara helâl olmasını temenni ediyor, hepinizi 
hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer... Yok. 
Başka söz istiyen sayın üye? Yok. Tenkit

ler tamamlanmıştır. Şimdi tenkitlere Sayın 
Kili Savunma Bakanı cevap verecektir. 

Sayın Topaloğlu Millî Savunma Bakanı bu
yurun efendim. 

MÎILÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; konuşmacı arkadaşlarımın 
büyük bir çoğunluğu bu kanunun lehinde ko
nuşmuşlar ve hakikaten Hükümetin bu kanu
nu getiriş maksadmdaki, isabeti takdirle karşı
lamışlardır. Kendilerine teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Ancak bu kanunun müzakeresi sırasında 
kanunun sevk maksadı ile hiçte ilgisi olnııyan 
ve biras evvel cevapladığım bir husustan son
ra yine bir arkadaşım, bu gibi kanunların gel-
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meşini bozuk düzen, bozuk personel düzenine 
bağlama gibi garip konuşmalar yine devam 
etti. 

Çok sayın arkadaşlarım, biz daima iktidar 
olarak aldığımız bozuk düzeni ıslâh ederek ye
niden getirmekteyiz. Bu kanun devralman bo
zuk bir düzenin hatalarının tashihi, tanzimi ta
sarısıdır. O halde bizi bozuk bir düzenin sahibi 
olarak değil, bizi bozuk bir düzeni düzelten 
bir iktidar olarak karşılamanızı bekleriz. 

Yine 657 sayılı Devlet Personeli Kanunu 
bizim zamanımızda hazırlanmamış ve ancak bu 
kanunun tatbik kaabiliyeti olmıyan ve Anaya
sanın iptalinden sonra yeni gelişmeleri, yeni de
ğişiklikler yapılması icabetmiş, buna ait çalış
malar Hükümetimizce tamamlanmış, 2 milyar 
liradan fazla yeni bir personel hizmetini karşı
lamak için bir külfeti Hükümet olarak göze al
mış ve bu bütçe ile, yakında huzurunuza gele
cek bütçe ile bunu tertiplemiş bulunuyoruz. 
Bu kanun ne 657 sayılı Kanunla ilgili, ne de 
Devlet personeli ile ilgili bir kanun değildir. 
Demin izahatımda Devlet Personel Kanunu dı
şarısında bâzı istisnai kanunların olacağını, bu 
arada Uçuş tazminatı Kanunu, Denizaltı hiz
metlileri Kanunu, dalgıçlara vereceğimiz taz
minatlar ve er tayın zammı gibi zamların, Dev
let personeli veya tazminat kanunları dışında 
Hükümetçe mütalâa edildiğini de arz etmiştim. 
O halde bu bozuk düzen diye tavsif edilen, şey 
Devlet personeli düzeni, 657 sayılı Karan dışın
da özellikleri itibariyle getirilen kanunlardır. 
Bu kanunun müzakeresi sırasında bu hususa te
mas edilmesini ve getirdiğimiz kanunun politi
kası, ruhu dışında bir politika yapmaya gayret 
sarf edilmesini üzüntü ile karşıladığımız: da ifa
de etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarımız, kanunun tümü üzerin
de yaptıkları konuşmalarda umumiyetle kanu
nu tasvibettiklerini ve bu tasarının kanunlaş
ması lehinde olduklarını ifade ettiler. Yalnız 
bir tereddütleri oldu, Bu tereddütlerini izale 
etmek isterim. 

Bu kanun, 144 sayılı Uçuş Tazminatı Kanu
nunu tümü ile değiştiren bir kanun değildir, 
Bâzı hükümlerini değiştiren ve yeni ihtiyaçlara 
göre, bâzı maddelerinde değişiklik yapan bir 
kanundur. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Uçuş Kanunu, yani 
144 sayılı Kanun; uçucuyu, uçucu ekibini, t arif-

lorini koymuştur ve bu tarifler bakidir, yani 
tarifler meridir, mevcuttur. Bu kanun, sadece 
uçuş yıpranması ve uçucu rizikosu göze alına
rak, münhasıran uçan pilot ve uçağın uçuşu 
için yardımcı makinist ve ekibe tazminat ver
meyi hedef tutan bir kanundur. Uçuş hizmetle
rini geniş mikyasta için alan bir kanun idi, 144 
sayılı Kanun, Bu kanun sadece uçuş yıpranma
sı YO uçuş rizikosunu ele alan bir kanundur. O 
halde bir uçağın uçması için, bakımı için yerde 
çalışan bir makiniste tazminat getiren bir ka
nun değildir. Ancak, uçuş ekibine dahil, yani 
u;*s.cak ekibe dahil, Kara, Deniz, Hava Kuvvet
leri ve Jandarma Genel Komutanlığı makinist ve 
pilotları da bu kanunun şümulü dahilindedir. 
sanıyorum ki, arkadaşlarımın tereddütleri bura
dadır. 

Jandarma Genel Komutanlığının, Harita 
Umum Müdürlüğünün, Deniz Kuvvetlerinin, ki, 
Kara Kuvvetlerinin pırpır uçakları yok, daha 
büyük uçakları var, helikopterleri var ve bun
ların da makinistleri pilotla beraber uçmakta, 
elbette ki, Kara Kuvvetlerinin pilotla beraber 
uçan makinisti de bu kanundan istifade ede
cektir. 

Jandarma Genel Komutanlığının da, Harita 
Umum Müdürlüğünün de, (Deniz Kuvvetleri 
için de helikopter almayı düşünmekteyiz, De
niz Kuvvetlerinin de uçağı ve helikopteri olabi
lecektir.) Deniz Kuvvetlerinin M de aynı ka
nundan istifade edecektir. Çünkü bu kanunun 
adı; Türk Silâhlı Kuvvetleri Uçuş Tazminatı 
Kanunudur. Demin burada konuşan bir arkada
şım, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tarifini bura
da yaptı. Bu tarifin içine giren bütün personel 
bu kanundan istifade edecektir. Arkadaşlarım, 
bundan müsterih olsunlar. Bu kanun biraz ev
vel arz ettiğim gibi, yeni personel rejiminin hiz
met müessiriyetini göz önüne alarak yerde hiz
metiyle uçuşa yardımcı olanları içine almamış 
ancak uçmak suretiyle yıpranma ve rizikoyu 
içine almıştır. Ve bundan da Kara Kuvvetlerin
de olsun, Deniz de olsun hepsi bu kanundan is
tifade edecektir. 

Senato Komisyonun sevk ettiğimiz bu kanu
nun 2 nci madde (C) fıkrasında, yaptığı deği
şikliğe zaruret yoktur. Çünkü arz ettiğim gibi, 
144 sayılı Kanunun birinci maddesindeki uçuş 
ekibi içerisinde bulunduğu için, Kara Kuvvet-
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lerinin ve diğer kuvvetlerin makinist ve pilot
ları da bu kanundan istifade edeceklerdir. Yal
nız Sayın Gürsoytrak arkadaşım, Kara Kuvvet
lerinde ve diğer kuvvetlerde, Hava Kuvvetle
rindeki gibi uçuş ekibi teşkili ve tâyini olmadı
ğı için istifade edemiyeceklerini söylediler ve 
bunlar bir talimatla yapılmalıdır, dediler. Bu 
kanun hazırlanırken, Askerî Şûrada konuşul
muş ve o zaman bu husus görüşülmüş; Kara 
Kuvvetlerinin ve bu kanundan istifade edecek 
diğer Jandarma ve Harita Umum Müdürlüğü
nün de bu kanun kapsamına girecek şekilde, ta
limatlarını hazırlamaları, tâyinlerini yapmaları 
direktifi kendilerine verilmiştir. Bu kanun ge
nel mahiyette ve 144 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin yaptığı tarife uygun olarak çıka
rılmıştır ve arkadaşlarım müsterih olsunlar, el
bette M, Bakanlık olarak aynı rizikoya, aynı 
uçuş yıpranmasına mâruz bulunan diğer kuv
vetlerimizin personelini de korumak bizim de 
vazifemizdir ve onlar da bu tazminattan istifa
de edecektir. Hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
17 Ocak 1983 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 (c) fıkraları aşağıda göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir. 

a) Pilot ve pilot adayı : Türk Silâhlı Kuv
vetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya yabancı 
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 başlıyan askerî personele 
(askerî lise öğrencileri hariç) de pilot adayı de
nir. 

c) 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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi sayın üyeler 2 nci maddeyi değiştiril
miş şekliyle bir defa okutup, komisyonla muta
bakatımız hâsıl olduktan sonra müzakereye bas
ılacağız. 

Şimdi komisyondan gelen tezkereyi ve mad
denin yeni şeklini okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca geri alınan (1404) sıra sa

yılı kanun tasarı, yeniden tetkik ve müzakere 
olun muşve tanzim edilen rapor ilişikte sunul
muştur. 

Tasarının gündeme alınarak, gündemdeki 
diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Yiğit Köker 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz tarafından incelenmek üze

re geri alınan «144 sayılı Uçuş Hizmetleri Taz
minat Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair ikamın tasarısı» bu tasarıyı tetkik 
için toplanan komisyonumuz tarafından incele
nerek, tasarı ile değiştirilen 144 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin (c) bendi; aşağıdaki şe
kilde kabul edilmiştir. 

Tasarının müzakeresinde aşağıda yazılı met
nin esas alınmasını arz ve teklif ederiz. 

(c) Uçuş ekibi personeline (Kara Deniz 
Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı 
uçak makinistleri ile Harita Genel Müdürlüğü 
uçuş ekibi dâhil) bu kanunla değiştirilen ilişik 
cetvelin 2 nci sütununa göre uçuş tazminatı 
Ödenir. 

(c) bendinin devamı (5) sayısında yazıldı
ğı şekildedir. 

Başkan Komisyon sözcüsü 
Ankara Aydın Üyesi 

Yiğit Köker Halil Goral 
izmir Tabiî Üye 

Muhalifim söz hakkım Muhalifim söz hakkım 
bakidir. mahfuzdur. 

Orhan Kor Salâhattin özgür 
Denizli 

Ali Kemal Turgut 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş- | 
kan önerge var. I 

BAŞKAN — Burada efendim, oradan oku
dum. Müzakereye başlamadım daha müzakere bi
ter madde üzerinde önergeler ondan sonra 
efendim. 

Şimdi ikinci maddeyi değişik şekliyle oku
tuyorum. 

Madde 2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş hizmetleri tazminat Kanununun 2 nci 
maddesinin (a) ve (c), (f), (g) fıkraları aşağı
da 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 (Kara, Deniz 
Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı 
uçak makinistleri ile Harita Genel Müdürlüğü 
uçuş ekibi dâhil bu kanunla değiştirilen ilişik 
cetvelin 2 nci sütununa göre uçuş tazminatı 
ödenir. Bu tazminat uçuş ekibi personelinin 
uçuşa başladığı tarihi takibeden aybaşından 
itibaren cetvelin birinci uçuş kıdem yılma te
kabül eden miktarı üzerinden ödenmeye başla
nır. Ve uçuş hizmet süresince devam eder. 

f) Uçuş ekibine dâhil olmayıp da muvak
kat vazife ile uçuş esnasında tayyare içinde va
zife alanlara, her uçuş saati başına albay maa
şının yüzde biri verilir.. Ancak, bu suretle bir 
ay zarfında verilecek para albay maaşının yüz
de 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 vasıtala
rından bilfiil 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 iti
bara alınarak yapılır. Bu suretle yapılan eği
timlerde senede 40 atlayıştan fazlası tazminat 
yönünden nazara alınmaz. 

Bu tazminat, atlayışının yapıldığı ayın so
nunda ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Sayın Tunçkanat buyurun. 

AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 
Mesai bitiyor oylamayı yapın. 

BAŞKAN — Müzakerelerin bitimine kadar 
çalışılması hususunda iki takrir var okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
1404 sıra sayılı tasarının bitimine kadar mü

zakerelerim devamını saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Ri'fat ÖEtürkçine 

Sayın Başkanlığa 

Bugünkü, birleşimin, 1404 sıra sayılı kanun 
tasarısı üzerindeki müzakere ve oylama işlem
leri bitinceye kadar devamını arz vs -teklif «de
rim, 

Muğla 
İlyas Karaöz 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz, takrirleri 
oylarınıza ara ediyorum: Kabul edenler... Ka

il etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun 
Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu üye) — Sa
yın Başkan muhterem arkadaşlarım, mâru_a-
tım sadece bu madde üzerinde Senato Geçici 
Komisyonun yapmış olduğu değiştirme ib İlgi
li, Zannediyorum bu konu şimdiye kadar gereği 
gibi açıklanmadı. 144 sayılı Kanun 1 Ocak 1903 
tarihinde kabul edilmişti. Bu 'kanunun müza
kereleri sırasında, Millet Meclisinde 28.12.1962 
tarihli komisyon raporunda belirtildiği üzere 
şöyle denmiş. İkinci maddenin (C) bendine pa-
rent-sz içeririnde «Kara Ordusu uçak makinist
leri v'e harita sınıfı uçuş ekibi dâhil» şeklinde 
ilâveler yapılmış ilâvelerin yapılmasının gerek
çesi de komisyon raporunda, şu şekilde ifade 
edilmiştir- «Görev icabı tayyare ile devamlı ola
rak uçması gereken Kara Ordusu uçak maki
nistleri de ileride tefsire mahal kalmaması için 
maddeye ithal edilmiştir.» Yani senede, uçuş 
ekibine dâhil olup da, 60 saat uçuş mecburiyeti 
olmak kaydı ile bir sarahat verilmek isten
miş. Esasında kanun yalnız Hava Kuvvetleri
nin değil, bütün Türjk Silâhlı Kuvvetlerine teşmil 
edilmiş vaziyette. Maddeye sarahat vermesi 
için gösterilen gerekçeden yararlanarak, Kara 
Kuvvetleri makinistlerine de ayrıca tazminatın 
dışında, yer personeline uçuş parası da veril
diği müşahade edilmiş, bunun üzerine bir ada-
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letsizlik ve dengesizlik ortaya çıkmış. Hava 
Kuvvetlerinde 14 "bin makinist var, bunun 13 
bini jet makinisti, yer personeli ve bunlar jet 
tayyarslerire hizmet etf&I'sri halde bu uçuş 
tazminatını almıyorlar, sadece bin kadar kimse 
uçuş ekibine dâhil oldukları için .almaktadırlar. 
Uçuş ekibini de şöyle açıklamak icabediyor. 
Biliyorsunuz Hava Kuvvetlerinde iki türlü 
personel var. Birisi, yer ekibi; uçağı uçuşa ha-
zırlıyanlar, diğeri ise havada uçan. Bu uçan
ların içerisinde pilotlar vardır, bir de nakliye 
uçaklarının içerisinde uçuş ekibi yani pilotun 
görevine uçak içerisinde yardımcı olanlar. Bun
lara tancak uçuş esnasında devamlı pilotla be
raber oldukları için bu riske karşılıjk bir uçuş 
tazminatı veriliyor. Ama Kara Kuvvetlerine 
verilmiyecek diye bir şey yok. Onların da o şe
kilde uçuş «kipleri varsa, uçakları varsa onlar 
da bu tazminatı alabilecekler, yalnız senede 
69 saat uçmak şartı ile. 

Şimdi ne yapılmış? Yer personelinden maki
nistler küçük tayyarelerle uçuruluyor ve bun
lara bu uçuş tazminatından yararlanmak fırsa
tı veriliyor. Bu bir isuistimaMir. Bunu önle
mek üzere 144 sayılı Kanunda bir değişiklik 
yapılmış. Şimdi Millet Meclisinden gelen me
tinde bu şekilde gelmiş vaziyette. Yani, Hükü
metin teklifi aynen kabul edilmiş, fakat Sena
to Komisyonunda ıaynı mahzuru devam ettirmek 
üzere bir dengesizlik yaratılmaktadır, belki 
bilmeden oldu bu iş. Aynı hükümler konmuş 
tekrar Kara Kuvvetlerinin ve Harita G-enel Mü
dürlüğünün, yer personelinin yeniden uçuş taz
minatı alması yolunda bir hüküm konmuş. Bu 
bakımdan bu çok mahzurlu. Şimdi bunlar 
almaya devam ederse tekrar, önlemek için geti
rilmiş maddeye rağmen bu hak geri verilmiş 
oluyor. Bu sefer 14 bin tane jet makinistinin 
13 bini almıyor bunu onlara da vermek üzere 
yeni bir kanun tasarısı hazırlayıp buraya gelin
diği jgaman şaşmamak lâzım. Çünkü bir denge
sizlik husule geliyor. Mesele tundan ibarettir. 
Ben bu hususu açıklamak için huzurunuza gel
dim. Teşekkür ederim. Bu hususta bir de öner
gemiz vardır. 

BAŞKAN — Var efendim. Madde üzerin
den başka söz istiyen sayın üye... Sayın Gür-
soytralk buyuran. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan sayın senatörler, bu kanun tasarısı 

komisyona geldiği gün, 2,5 saat bu konu tar
tışıldı. Şimdide tahmin ediyorum ki, bu saat
te tekrar aynı konu üzerinde tartışma başlı-
yacak. Tahmin ediyorum ki, benden önce ko
nuşan arkadaşım kendisi kara ordusu uçucusu 
olmadığı için meseleyi yeteri kadar açıklıkla 
ortaya koyamadılar. Bütün mesele şu noktada 
toplanıyor. Kara ordusunun kullandığı uçaklar 
tip itibariyle Hava Kuvvetlerinden bugün için 
farklı. Evet, bâzı, muayyen adedde, çok mah
dut olmak üzere iki motorlu uçaklarımız var, 
jet helikopterlerimiz var. Ama, kara ordusu
nun kullandığı uçaklarının % 80 i ve hattâ da
hi fazlası tek motorlu uçaklardır, bu bir. 

ikincisi, uçuş tazminatı, devamlı uçan, uçug 
hikmetinde bulunan insana karşılık olarak 
veriliyor. Bugün Silâhlı Kuvvetlerimizde iki 
türlü uçuş yapılıyor. 

Bir, muvakkat vazife ile uçanlara uçuş taz
minatı veriliyor. 

iki, vazifesinin gereği uçmak mecburiyetin
de olan kimselere yine mezkûr kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince yılda 60 saati doldurmak 
şartı ile, yani 60 saat uçtuğu takdirde ancak; 
uçuş tazminatı hakkı doğuyor ve bu tazminatı 
alıy Oi'. 

Şimdi bütün mesele gerçekte §u nokta da dü
ğümleniyor. 926 sayılı Kanım çıkmadan önce 
Hava Kuvvetlerinde fiilen uçmıyap. kimselere 
% 40 oranında bir tazminat verilmekte idi. Bu 
tazminat, Kıta Tazminat Kanunu çaktıktan son
ra kesildi. Kesilince, Hava Kuvvetleri fiilen 
uçan elemanlarına uçuş tazminatını getirdi ve 
bunu da «Uçuş ekibi» tâbiri içerisine sokmak 
suretiyle gayet yerinde olmak üzere makûl bir 
tedbiri, bir hukukî ifadeye kavuşturdu. Fakat, 
Kara Kuvvetleri, ki, Sayın Bakan biraz önco 
açıkladılar, böyle bir yönetmelik çıkartılacak, 
bu düzeltilecek, diye; burada, fiilen uçan ele
man bu tazminat verildiğine göre halen Ha
va Kuvvetlerinde 3 unsur pilotların dışında 
uçuş tazminatı alacak, bu kanıma göre. 

Bir tanesi, doğrudan doğruya pilotlar. 
ikincisi, uçuş ekibine dâhil olan insanlar, fii

len tayyarede uçanlar. 
Üçüncüsü, tayyare fabrikalarında, jetlerin 
mim yapan mühendis ve makinistler, ba

kım kontrolünü yaptıkları için bu uçuş taz
minatını alacaklar. Fakat, bunun muadili oiuı* 
Kara Kuvvetlerinde aynı fonksiyonu gören ma 
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kinistler uçtuğu zaman bu uçuş tazminatını ala-
mryacaklar. Onların içerisinde ancak çok mo
torlu uçaklarla uçabilen miktarı bu uçuş tai* 
minatma müstahak olacaktır ve onu alabila 
cektii1. 

İşte biz diyoruz ki, fiilen uçan insanlara 
verelim, yanlış bir tatbikat olmasın, her han
gi bir mağduriyet doğurmıyakm. Onun için, 
Komisyonda kanun tasarısı müzakere edilir
ken 2 C maddesine biraz sarahat getirdik. 

Takdir Yüce Senatonundur. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkeine, bir şey mi 

söylüyorsunuz? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Mad

de üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Takririniz var, takrir muame

leye konulacak, efendim. 
Başka söz istiyen sayın üye?.. Buyurunuz 

Sayın Goral, Komisyon adına. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HALİL GORAL (Aydın) — Sayın Başkan, sa
yın senatör_ arkadaşlarım, kıymetli uçucuları
mıza vermek istediğimiz tazminat, Yüce Sena
tonun bir üyesi hariç, diğer bütün üyelerin 
tasvibi ile karşılanmıştır. Bu, memnuniyet veri
ci. bir hususdur. 

Her gün başını koltuğuna alarak ölüm teh
likesiyle karşı karşıya bulunan bu mümtaz 
kişilere verilecek tazminat hiçbir parlöman-
ter tarafından kıskanılmamıştır 

Bâzı arkadaşlar haldi olarak «bozuk dü
zen» den bahsetmişlerdir. Sayın Bakan, «Bo
zuk düzen» in ıslahı için çalışıyoruz, diyor. Bu, 
memnuniyet vericidir. Hali hazır düzen kim 
tarafından bozulmuşsa bozulsun, veyahut kim 
tarafından bozdurulmuşsa bozdurulmuş olsun, 
madem ki bozuktur, düzeni değiştirmeliyiz, iş
te biz de bu düzen değişikliğini yapıyoruz. 

işte Sayın Bakan, Millî Savunma Bakanı da 
«Bozuk düzen» i değiştireceğiz, diyor. Bu, bü
yük bir aşamadır ve bu şu demektir ki,.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun, Sayın Goral. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖ.20ÜSÜ 
HALİL GORAL (Devamla) — Düzende bozuk
luk var... 

BAŞKAN — Sayın Goral, siz, Komisyon 
adına konuşuyorsunuz.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Ben, «Bo- I 
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zuk düzen» i değiştirelim, demedim; bir bozuk 
kanunu değiştirelim, dedim. 

BAŞKAN — Şimdi Bakana cevap vermek 
burumunda değilsiniz, komisyon adına konu
şuyorsunuz. 

HALİL GORAL (Devamla) — Hayır, Ba
kana cevap vermiyorum, Bakanla beraberim, 
hh\ Bakar?, cevap vermiyorum. 

HALİL GORAL (Devamla) — Bakanının bir 
beyanını ki, zabıtlara.. 

BAŞKAN — Sayın Goral, Bakana cevap ver
mek durumunda değilsiniz, Komisyon adına ko
nuşuyorsunuz. Binaenaleyh, politika yapmanız 
mümkün değil. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Bakan ko
nuşurken ses çıkarmıyordunuz. 

BAŞKAN — Komisyon adına konuşuyor, 
efendim; üye olarak konuşsa müsaade ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — «Bozuk 
düzen» i değil, bozuk kanunu.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ce
vap vermeyin,, lütfen rica ediyorum. Evet. 

HALİL GOîlAL (Devmla) — Bozuk düzeni, 
efendim, Sayın Bakan «Bozuk düzen» i düzel
tiyoruz, dediği için söylüyorum. 

Bakanın bir beyanını, id zabıtlara geçmiş
ti,', taahhüt olarak kabul ediyoruz. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — üyelere ce
vap verin, Bakana değil. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HALİL GORAL (Devamla) — Kara, Deniz, 
Jandarma.. 

BAŞKAN — Sayın Goral, müsaade buyu
run. Şimdi, ne şahsınız adına konuşuyorsunuz, 
ne de bir grup adına konuşuyorsunuz. Heyeti 
Umumiyenin mümessili olan bir Komisyon adı
na konuşuyorsunuz. 

HALİL GORAL (Devamla) — Kanunun tü
münü savunuyorum, efendim, bir dakika. 

BAŞKAN — Evet, buyurun, buyurun, sonu
nu dinliyelim, müsaade buyurun efendim. 

HALİL GORAL (Devamla) — Taahhüt et
miştir. O halde, Kara, Deniz, Jandarma ve Ha
rita Genel Müdürlüğüne uçuş ekiplerinin ku
rulması için talimat verdiğini ve uçuş ekip
lerinin kurulacağını beyan etmiştir. 
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O halde, bütün uçuculara bu tazminat öde
necektir. Bunu böylece kabul ediyorum. Bu be
yan olduktan sonra, tasarıyı Meclisten geldiği 
gibi kabul etmekte Komisyon olarak bir mah
zur görmüyoruz. 

Saygılarımı arz ederim, bütün söylemek iste
diğim bu. (C. H. F. den alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade huyuurun, Komisyona sual mi soracak
sınız? Sayın Goral, bir arkadaşımız sual sora
caklar. 

Sayın Tekin, buyurunuz edendim. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Kara Ordusun
da, topçunun yanında, muharebede ve haserde 
gözetleyici ve mermileri hedefine ulaştırmaya 
çalışan bir topçu teğmeni bu uçuş ekibine dâ
hil değildir. Gözetleyici subay da muharebe hat
tında pilotla uçar. ileri hatta, atışların yerine 
oturup oturmadığını, Hava Kuvvetîriniıı atışla
rı, topçunun atışları ve her türlü keşifler de 
dâhil olmak üzere bütün bunları bu teğmen 
yapacaktır. Bunlar, uçuş ekibine dâhil değil
dir, topçu subayıdır. Bunların tazmin ati an ne 
olacaktır? 

HALİL GOBAL (Devamla) — Sajrn 13 akan. 
dâhi1:dir, diyor; değil mi efendini? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET T:ö-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Saat ba:.-
na uçuş ücreti alacaklar. 

BAŞKAN — Uçuş ücreti alacakmış, efendim. 
Peki, Sayın Goral, teşekkür ederim, efendim. 
Bir şey mi söylüyorsunuz, Sayın Mete. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Sayın Baş
kan, bu 2 nci maddenin son cümlesinde «Bu 
tazminat atlayışının yapıldığı ayın sonunda 
ödenir.» denilmektedir. Burada bir imlâ ha
tası vardır, «Atlayışının» yerine «Atlayışın» 
elması lâzımdır. 

BAŞKAN — Millet Meclisinden geldiği şek
li ile oraya girmiş. Binaenaleyh, bu bir maddi 
hata değildir. 

Madda üzerinde başka söz istiyen sayın üye?. 
Yok. 

2 nci madde üzerinde 3 tane takrir var, oku
tuyorum, efendim. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Müzakere edilmekte olan 17 Ocak 1963 ta
rih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının 2 nci maddesinin (c) fıkra
sının Millet Meclisinden geldiği şekliyle kabu
lünü arz ve teklif ederiz. 

izmir izmir 
Mustafa Bozoklar Orhan Kor 

Niğde Muğla 
Kudret Bayhan ilyas Kaıaöz 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci madde (c) bendinin, Millet 

Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edil
miş bulunan şekliyle kabul edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Tabiî üye Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür Haydar Tunçkanat 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Sayın Başkanlığa 
2 nci rnddenin Millet Meclisinde kabul edi

len metnin müzakereye esas alınmasını arz 
ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar',, 
bu önergelerin iki tanesi aynı mahiyettedir. Bi
rinci ve ikinci okunan önerge aynı mahiyette
dir. Sayın öztürkçine'nin önergesi farklıdır. 
Aynı maksadı istihdaf etmekle beraber işi da
ha kolaylaştırmak hedefini gütmüştür. Diğer 
fıkralarda da değişiklik vardır. Bu itibarla. 
önce hangisini kabul etsek bu önergelerin ne
tice itibariyle 2 nci maddeyi toptan okuyup 
oylamamız icaedecektir. Bu itibarla Sayın Öz-
türkçme"nm takririne diğer arkadaşlar ilti
hak ederlerse 2 nci maddeyi Millet Meclisin
den gelen şekliyle okur, ona göre muameleye 
tabi tutarız. Ediyorlar mı efendim? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorlar. Şu halde 2 nci 
maddenin Millet Meclisinde kabul edilen met
nin müzakereye alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 



C. Senatosu B : 63 

Kabul edilmiştir. 2 nci maddeyi Millet Mec
lisinden gelen şekliyle okutuyorum. 

Madde 2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 
2 nci maddesinin (a) ve (c), (î), (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 esasında 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
nın yüzde 8 i, erbaş ve erlere albay maaşının 
yüzde 6 sı atlayış tazminatı olarak ödenir. 

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

Bu. tazminat atlayışının yapıldığı ayın so
nunda ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon bu şekle zaten mu
tabakatım bildirmişti. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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 ıışuştan 
gayri hizmetlere nakledilen uçuş personeline 
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yıpranma tazminatı ödenir. Ve bu tazminatın 
hesabında 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) Arzulan 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 
nazara alınmaz. Sekiz yıllık uçuş hizmetini ta-
mamhyan 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
mi üç yıldan sonraki hizmetler nazarı itibara 
alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Öztekin. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Efen
dim, bir hususun tavzihini komisyondan sor
mak istiyorum. Albay maaşının % 24 ve % 21 
şeklinde madde de beyanlar vardır. Bunlar gay-
risâfi midir? Bunların yerine barem derecele-
leri denmesi daha yerinde olur, belki ileride 
ihtilâf olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALİL GO-
RAL (Aydın) - Efendim, albay maaşı burada ya
sılmış. Birinci maddenin (C) fıkrasında «üç se
nesini bitirmiş ve bir üst derece maaşı alan al
bayın kesintisiz aylık tutarıdır». Bu aylık tu
tarına yapılacak her türlü zamlar tazminatın 
hesabında dikkate alınır. Albay maaşından ka-
eıt bu efendim. 



C. Senatosu B : 63 28 . 4 . 1970 

BAŞKAN — Evet. Madde üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — 17 Ooak 1983 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 7 noi 
maddesinin (b) fıkrası aşağıda gösterildiği şe
kilde değiştirilmiştir :. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

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, mes
lek ve sınıftan olursa olsun vazifeli olarak uçuş 
hizmet faaliyetlerinden veya paraşüt atlayışla
rından mütevellit sakat kalanlara ve bu sebep
ten görevlerinden ayrılma mechuriyetmdekilcre 
albay maaşının en katı hizmetten daimî olarak 
ayrılanlara onbeş katı ve sohidolanların ma av a 
müstahak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mi
rasçılarına ctus katı 
üzere maddi ve -mân-

defaya mahsur cin? alt 
ısnıinat olarak ver'lir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
mişti!'. 

Madde 6. — 17 Ocak 1S63 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun go-
çiei 2 nci maddesi aşağıda gösterildiği .şekildD 
değiştirilmiştir : 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
giriş tarihinde mülga 5950 saydı Kanunun ge
çici 1 nci ve 2 nci, 6725 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 4 ncü maddedrin (b) fıkrasına, 7345 sayılı 

Kanuım 3 ncü maddesi ve bu maddenin (a) ve 
(b) fıkralarına ve muvakkat 4 ncü maddelerine 
göre tazminat alanların tazminatları adı geçen
lerin bu kırana göre uçuş hizmet süreleri naza
rı itibara alınarak tesbit edilir. Uçuculuk yılı 
üzerinden 3 ncü madde esaslarına göre ödenir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kp.hul edilmiştir. 
Yedinci maddeden önce bir geçici madde tek
lifi var. 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri 
alıyorum. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mayıs 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye yok. Madde üzerinde iki tane 
takrir var, okutuyorum: : 

Sayın Başkanlığa 
1304 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci mad

desinin Millet Meclisinden geldiği şekilde ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinin Millet Meclisi 

Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş şekliyle 
kabul edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî üye Tabiî üye 
Sciâhattiı.', Özgür Haydar Tunçkauat 

Tabiî üye 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — İki takrir aynı mahiyettedir. 
Millet Meclisinden gelen metnin kabulünü ta-
lebetmektedir. Hükümet ve Komisyon? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKÜHI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Kabul edi-
yerns, iştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor. Takrirleri oylanmışa arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yedinci maddeyi Millet Meclisinden gelen sek
liye! okutuyorum efendim. 

Madde 7. — Bu kanım yayımım takibeden 
ay başından itibaen yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu kanunun hükümlerini Mil
lî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürü
tül'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlerler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

30 . 4 . 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

--— »« 

Ii) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in. Ankara Televizyonuna dair 
yazılı soru önergesi ve Başbakan adına Devlet 
Bakanı Turhan Bilgin'in cevabı (7/650) 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruya Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevap verilmesine delâletlerinizi 
saygılarımla rica öderim. 

C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem: özden' 

Soru 
1. — Ankara Televizyonunda 900 bin lira 

suiistimal olduğu haberleri gazetelerde yer al
mıştır. Bu haberler doğru mudur? Mesuller kim
lerdir? Ne gibi bir muamele yapılmıştır? 

2. — Televizyonu hangi şirket kuracaktır? 
En ucuz kuran şirket tercih edilmiş midir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 21 . 4 . 1970 
Sayı : 506/564 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
istanbul Senatörü Sayın Ekrem Özden'in 

Başbakana tevcih etmiş olduğu ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip buyurulan, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu ile ilgili 24.3.1970 
tarihli yazılı soru önergesine cevabımız aşağı
da arz edilmiştir. 

Sayın senatörün yazılı soru önergesi Ku
rum Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve 
alman cevapta, «önerge konusu yayının Sak

lambaç Gazetesinin 7 . 11 . 1969 tarihli nüs
hasında yer aldığı, Ankara Televizyonu eğitim 
tesisleri için Kurum tarafından 1 500 000 Tl. 
sarf edildiği, bu tesislerin 600 000 Tl. sına çık
masına imkân olmadığı, sarfiyatta her hangi 
bir suiistimal veya usulsüzlük bulunmadığı» 
ayrıca, «Televizyonun hangi şirket tarafından 
kurulacağı kararlaştırılmadığı gibi bunun ha
len televizyon yatırımları Devlet Plânlama Teş
kilâtınca yatırım programına alınmamış bu
lunması dolayısiyle mümkün olmadığı» bildiril
miştir. 

önerge; konunun Kurum Yönetim Kurulun
da ele alınmasını 'teminen Bakanlığımca Kurum 
Yönetim Kurulundaki hükümet temsilcilerine 
intikal eUirilmiş, ayrıca konu; yayınla yapılan 
suç ih'-p.n bakımından Adalet Bakanlığına ve 
Surum işlemlerinin denetimi bakımından da 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna bil
dirilmiştir. 

Kurum işlemlerinin Maliye Bakanlığı ve il
gili bakanlıkça teftiş ve tahkike tabi tutulamı-
yacağmın -Danıştay 1 nci Dairesinin 1.6.1967 
tarih, E. 967/4, K. 967/12 sayılı kararı ve Da
nıştay Genel Kurulunun 7 . 6 . 1935 tarih, 
S. 1965/120, K. 1965/121 sayılı karariyle tekar-
rür etmh olduğu, Kurumla ilgili suç ihbarları
nın resen savcılıklarca tahkik edildiği yüksek 
malûmlarıdır. 
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Bakanlığımca idari yoldan alınacak bütün 
tedbirlerin ittihaz olunduğunu ve sonucun iz
leneceğini saygıyla arz ederim. 

Turhan Bilgin 
Devlet Bakanı 

;3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 24 Şubat 1970 tarihli sözlü so
rusuna, dair Cumhuriyet Senatosu Başkanından 
yazdı sorusu (7/652) ile 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüııcşin, 7 Ocak ve 24 Şubat 1970 tarihli 
sözlü sorularına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanından yazıh sorusu (7/661) Ye Başkanın 
her iki soruya bir arada verdiği cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile rica ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Soru : 1 
24 Şubat 1970 tarihinde Cumhuriyet Sena

tomu Başkanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılması isteği ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına vermiş olduğum soru önergesinin bu
güne kadar gündeme alınmamasının sebebi ne 
dir? 

Soru : 2 
Yukarda sözü edilen soru önergem, ne zaman 

gündems alınacaktır? 
Soru : 3 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının galibi ile 

ilgili bir sözlü, sorunun, içtüzüğün 121 nci mad
desinin gayet açık olan hükmüne rağmen, bu 
hükmün dışında tutulmasının sebebi nedir? 
Gündemi tanzimle görevli olan. Başkanlık Diva
nının bu tutumu kaynağım içtüzüğün hang'i 
maddesinden almaktadır? 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların oıınıhuriyet Senatosu 

Başkam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
ma « m saygı ile rica ederim. 

Mehmet özgüneş 
Cumhuriyet. Senatosu Tabiî Üyesi 

Soru : 1 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılması isteği ile Baş
kanlığa vermiş olduğum, 

a) 7 Ocak 1970, 
b) 24 Şubat 1970, 

tarihli soru önergelerim, 
c) Başkanlıkça hangi tarihte alınmıştır? 
d) Gündeme hangi tarihte konulmuştur? 

Soru : 2 

Bu önergelerim gündemi tanzimle görevli 
bulunan Başkanlık Divanına hangi tarihte inti
kal ettirilmiştir-

Mehmet özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Sayın Mehmet özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 

5 . 4 . 1970 tarihli yazılı sorunuzun cevabı : 

1. — 24 Şubat 1970 tarihli sözlü sorunuz, 
Başkanın hastalığı ve Divanın o günlerde topla
namaması yüzünden gündeme geç alınmıştır. 

2. — Sorunuz gündeme alınmış ve cevaplan
dırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanına yöne
tilecek sorularda içtüzüğün 121 nci maddesinin 
değil, 12 nci maddesinin uygulanmasının yerin
de olacağı kanısındayız. 

8 . 5 . 1970 tarihli yazılı sorunuzun cevabı : 

1. — 7 Ocak 1970 tarihli sözlü sorunuz aynı 
tarihte Cumhuriyet Senatosuna gelmiş 3.3.1870 
tarihli 46 nci Birleşim gündemine alınmıştır. 

2. — 24 Şubat 1970 tarihli sözlü sorunuz, 
25 Şubat 1970 tarihinde Cumhuriyet Senatosu-
T*a gelmiş 14 . 4 . 1970 tarihli 59 ncu Birleşim 
gündemine alınmıştır, 

3. — Sorular bir önceki yazılı sorunuza ve
rilen esvaplarda bildirildiği üzere imkânsızlık
lar yüzünden Başkanlık Divanına ancak 
2 . 3 . 1970 ve 13 . 4 . 1970 tarihli toplantı-
larmda intikal ettirilmiştir. 

»>©•<< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

63 NCÜ BİRLEŞİM 

28.4.1970 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağhyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagiltin, iktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özdendin, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
'dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi Hü
seyin öztürk'ün, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyett Senatosu Çanakkale Üye

si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
labının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8,11,13,14,15,17, 54, 
56,59,60,72,73,74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

2. — Medeni Kamunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Mil
let Meclisince rteddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
pora (Millet Meclisi 2/93; Cumhuriyet Senato
su 2/289) (S. Sayısı : 1386) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 .1990 (ret) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasansınm 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/186; C.Senatosu 1/1077) (S.Sa-
yısı : 1404) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1970) 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

2 /93 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /289) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 21) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 491 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 4 . 1970 tarihli 65 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek reddolu-
ran, Medeni Kanunun 253 ncii maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rutun 3, 6 . 4 . 1970 tarihli 64 ve 65 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek reddolunmuştur. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 21) 

CUMHURİYET SENATOSU KONTENJAN ÜYESİ RAGIP ÜNER'İN TEKLİFİ 

Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

'MADDE 1. — Medeni Kanunun 253 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ıMadde 253. — Evlât edinme hakkı en az 40 yaşında olup da nesebi ısahih füruu bulunmı-
y.mlara münhasırdır. Şu kadar ki, 30 yaşını bitirmiş olup da nesebi sahih füruu olmasına im
kân bulunmadığı Sağlık Kurulu raporu ile sabit olanların evlât edinmesine hâkim kararı ile mü
saade olunabilir. Evlât .edinen kimsenin evlâtlıktan en az 'onsekiz yaş büyük olması şarttır. 

'.MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/93 
Karar No. : 14 
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Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu 

24 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ragıp Ünerin, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları hal
de Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif sahibi, kanun teklifinin gerekçesinde ileri sürmüş olduğu sebeplere istinaden, Medeni 
Kanunumuzun evlât edinme müessesesini ııizamlıyan 253 ncü maddesinin değiştirilmesini tale-
betmekte ve sonuç olarak nesebi sahih füruu olmasına imkân bulunmadığı sağlık kurulu raporu 
ile sabit olanların 30 yaşını bitirmiş olmaları kaydı ile evlât edinme imkânına sahibolunmasını 
istemektedir. 

Medeni Kanunumuzun 253 ncü maddesinde evlât edinmenin şartları ve yaş hadleri çeşitli cep
heleri ile tesbit edilmiş, gerek tatbikatta ve gerekse naaariyatta, bu konuda, bu yolda her hangi 
bir itiraz ve şikâyetle karşılaşılmamıştır. 

Teklifte ileri sürüldüğü gibi evlât edinme müessesesi sadece çocuğu olmıyan kimselere ana ba
ba olma saadetini tattırmak ve ana baba ihtiman ve terbiyesinden mahrum olan kimsesiz çocuk
lara bir aile yuvası temin etmek amacı ile tesis edilmiş bir müessese değildir. Bu müessesenin 
tanziminde şahsiyetin himayesi bahis konusu olduğu gibi, miras ve mülkiyet haklarına ait ana-
prensiplerin göz önünde tutulması lâzımgeldiğinin unutulmaması icabetmektedir. Kaldı ki, bugünkü 
medeniyet ölçüleri içinde, istikbale muzaf olarak, nesebi sahih füruu olmasına imkân bulun
madığı hususunun da ayrıca teemmül edilmesi lâzımgelmektedir. 

Teklif sahibinin geçen dönem içinde yapmış olduğu aynı teklif, sabık Adalet Komisyonunda, 
20 . 12 . 1966 gün, (2/346) esas ve 20 karar numaralı raporu ile ve aynı gerekçe ile reddedilmiş
tir. 

44 yıllık tatbikatını idrak etmiş bulunduğumuz Medeni Kanun gibi anakanunlarımızm mün
ferit olay ve duygularla ele alınıp değiştirilmesmde prensip bakımından Komisyonumuzca bir 
fayda mülâhaza olunmamıştır. 

Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de iştirak etmiş oldukları, yukarda tadadolunan gerekçeler
le kanun teklifinin reddi Komisyonumuzca ittifaken kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İ. Hakkı Tekinel 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
Hakkı Gökçe 

Sözcü 
İçel 

Mazhar Arıkan 

İsparta 
Yusuf Uysal 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
Orhan Vural 

Kâtip 
Diyarbakır 

Behzat Eğitti 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Sivas 
Tevfik Kor alt an 

Çorum 
A. Nâki TJlusoy 

Erzurum 
Easim Cinisli 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
Vahit Bozatlı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/289 
Karar No. 37 

15 . 4 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 Nisan 1970 tarihli Birleşiminde öncelikle görüşülecek reddolunan, Medeni 
Kamumun 253 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Bıaşkanlığınm 
7 Nisan 1970 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisince reddolumaın teklif, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin değiştirilmesiyle, 
30 yaşını bitirmiş olup da nesebi sahih füruu olmasına imkân bulunmadığı Sağlık Kurulu raporu 
ile sabit olanların hakim kararı ile evlât edinebilmelerini öngörmektedir. 

Evlât edinime müessesesinin, sadece çocuğu olmıyam kimselere ana baba olma saadetini tattır
mak ve ana baJba ihtimam ve terbiyesinden yoksun kimsesiz çocuklara bir aile yuvası temin edici 
olmadığı bu müessesenin düzenlenmesinde şahsiyetin himayesi söz konusu olduğu kadar miras ve 
mülkiyet gibi haklara ait ana prensiplerinde gözetilmek gerektiği ve nihayet Medeni Kanun gibi 
temel kanunların münferid olay ve duygularla ele alınıp değişikliğe tabi tutulmasından yarar de
ğil hattâ mahzur doğabileceği mülâhazaları ile Millet Meclisinin teklifin reddine dair olan gö
rüşü Komisyonumuzca da benimsenmiş ve teklifin reddi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Rize 
0. M. Agun 

Sözcü 
Samsun 

R. Rendeci 

Gaziantep 
1. T. Kutlar 

Sakarya 
M. Tığlı 

Cuanhujrlb 

Kâtip 
Tokat 

Z. Betü 

İ'sitanlbul 
E. özden 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

alşikanımca S. Ü. 
Muhalifim 
H. Aydıner 

Balıkesir 
N. Demirel 

Konya 
S. Çumralı 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

>>«^< 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçi
ci Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/186; Cumhuriyet Sena

tosu : 1/1077) 

(Not : Millet Meclisi S. ISayısı : 82) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 31 . 3 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 . 3 . 1970 tarihli 62 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kaîbul edilen 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş HtemetJeri Tazminat Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 24 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 30 . 3 . 1970 tarihli 62 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 82) 

Geçici Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 16 . 4 . 1970 
Esas No. : 1/1077 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığ'a 

Mülelt Meclisinin 30 . 3 . 1970 tarihli 62 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kafimi edilen, 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizlmetlleri .Tazminat Kanununun 
bâzı maid'delerinin değiştirilmesinle dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 16 Nisan 1970 tarihli 
Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetiklik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 17 Ocak 1963 tarihli ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi suretiyle, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Harita Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığında görevli bulunan uçuş ekibi personeline tanınan hakların, günü
müzün şartlarına uygun bir düzene kavuşturulmasını öngörmektedir. 

Gerekçede de ifaSde edildiği üzere, 144 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Şubat 1963 tarihin
den bu yana geçen yedi sene içinde hayat şartlarında birçok değişmeler olmuş ve bu sebeple kanun, özel
liğini ve esas gayesini nislbeten kaybetmiştir. Filhakika, Silahlı Kuvvetlerin dışındaki bir kilsim 
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müesseselerin pilota olan ihtiyacının artması ve bu müesseselerde hizmetin daha az tehlikeli ve 
yıpratıcı olmasının yanısıra, pilotlara, 144 sayılı Kanunla mukayese kabul etmiyecek derecede 
maiddi imkân sağlanması, Türk Silâhlı Kuvvetlerini pilot ihtiyacı yönünden zayıflatacak bir un
sur olarak meydana çıkmıştır. 

Uzun yıllar her türlü imkânın kullamlnıasiyle yetiştirilmiş olan değerli pilıotlarm, özellikle en 
verimli çağlarında, bütün önleyici tedbirlere rağmen, mecburi hizmetlerimi tamamladıkları zaman, 
Silâhlı Kuvvetlerdeki görevlerinden istifa ederek ayrılmakta oldukları, bu durumun ise Silâhlı 
Kuvvetlerimizin müessiriyetini büyük ölçüde etkilediği dikkate alınarak, 144 sayılı Kanuna ek cet
velin değiştirilmesi zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bu zaruret muvacehesinde hazırlanmış olan tasan, Silâihlı Kuvvetler ile diğer kuruluşlar ara
sında hir denge kurulmasını sağhyâcak nitelikte görüldüğünden, Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - a) Millet Mecdisi metninin 1 nci, 3 neü, 4 ııcü, 5 nci, 6 ncı ve 8 nci maddeleri komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

!b) Millet Meclisli metninin 2 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen. 144 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin (c) fıkrası; «uçuş ekibi personeli» tâbirinin içinde, Kara ve Deniz Kuvvetleri 
ile Harita G-enel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup uçuş görevlilerinin de bu
lunduğunu ilgili Hükümet temsilcilerinin kesinlikle beyan etmelerine rağmen; uygulamada karşılaşı
labilecek muhtemel tereddütlere imkân bırakmamak maksadiyle değişikliğe taibi tutulmuş; Kara 
ve Deniz Kuvvetleri ile Harita Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında fiilen uçuş 
hizmetlerine katılan görevlilerin de bu tasarının kapsamında bulundukları sarahaten teyidedil-
smiştir. 

c) Tasarının yürürlük tarihine mütedair 7 nci maddesi, yapılan değişiklik dolayısiyle vâki 
olabilecek gecikmelerden ilgililerin mutazarrır olmamalarını sağlamak üzere değiştirilmiş ve işbu 
Kanunun 1 Mayıs 1970 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip îzmir 
Ankara Aydın Afyon K. Değişikliğe muhalifim 

Yiğit Köker Halil GoraJ Kemal Senocak Söz hakkım mahfuzdur 
Orhan Kor 

Çorum Tabiî Üye Gaziantep Denizli 
M. Şevket Özçetin 2 nci Madde değişikliğine Salih Tanyeri Ali Kemal Turgut 

Toplantıda bulunamadı muhalifim Toplantıda bulunamadı 
Söz hakkını mahfuz 
Selâhattin Özgür 

Ankara 
İsmail Yetiş 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1404) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

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 (c) fıkraları aşağıda göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir. 

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

c) Albay maaşı : Üç senesini bitirmiş ve 
bir üst derece maaşı alan albayın kesintisiz ay
dık 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 (e), (f), (g) fıkraları 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

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

e) Uçuş elkibi personeline bu kanunla de
ğiştirilen ilişik cetvelin ikinci sütununa göre 
uçuş tazminatı ödenir. Bu tazminat uçuş ekibi 
personelinin uçuşa başladığı tarihi takibeden 
ayibaşmdan itibaren cetvelin birinci uçuş kıdem 
yılma tekabül eden miktarı üzerinden öden-
ımeye 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» 
yüz'de biri verilir. Ancak, bu suretle bir ay 
zarfında verilecek para ailbay maaşının yüzde 
onunu geeemiyeceği gibi; istihkak sahibinin 
Ikıta 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 

C. Senatosu 
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I GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

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

ğiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci mJadde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş hizmetleri tazminat Kanununun 2 nci 
maddesinin (a) ve (c), (f), (g) fıkraları aşağı
da gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

a)' Türk Silâhlı Kuvvetleri pilotlarına; bu 
kanımla değiştirilen ek ceJtvelin birinci sütunu
na göre aylık uçuş tazminatı ödenir. 

c} Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Ha
rita Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı uçuş ekibi personeline bu kanunla 
değiştirilen ilişik cetvelin ikinci sütununa göre 
uçuş tazminatı ödenir. Bu tazminat uçuş ekibi 
personelinin uçuşa başladığı tarihi taıkibeden 
aybaşından itibaren cetvelin birinci oıçuş kıdem 
yılma tekabül eden miktarı üzerinden ödenmi-

h ye başlanır. Ve uçuş hizmeit süresince devam 
eder. 

f) LTçuş ekibine dâhil olmayıp da muvak
kat vazife ile uçuş esnasında tayyare içinde va
zife alanlara, her uçuş saati başına albay maa
şının yüzde biri verilir. Ancalk, bu suretle bir 
ay zarfında verilecek para albay maaşının yüz
de onunu geeemiyeceği gibi; istihkak sahibinin 
kıta tazminatına müstehatk personel olması, bu 

| tazminatın ödenmesine engel teşkil etmez. 

(S. Sayısı : 1404) 



— 4 

('Millet' Meclisinin kabul ettiği metin) 

astsubaylara 'beher atlayış başına albay maaşı
nın yüzde 8 i, erhaş 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 ncı 
maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 6. — Uçuş yıpranma hizmetinin he-
saibı : 

Disiplinsizlikten gayri sebeplerle uçuştan 
gayri hizmetlere nakledilen uçuş personeline 
yıpranma tazminatı ödenir. Ve bu tazmdnatm 
hesabında 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 t asilik tarihi, 

b) Hava sıhhi heyet raporunun tasldik 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 
nazara alınmaz. Sekiz yıllık uçuş hizmet/ini ta-
mamlıyan ve disiplinsizlikten gayri bir sebeple 
uçuştan ayrılan pilotlara albay maaşının yüz
de yirmidördü aylık yıpranma tazminatı ola
rak verilir. A" e her fazla uçuş yılı için albay 
maaşının yüzde ikisi ilâve olunur. 

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

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

.g) Paraşüt xe komando birliklerinde veya 
kurslarında bullunan ve uçan hava vasıtala
rından bilfiil paraşütle atlayış yapan subay ve 
astsubaylara beher atlayış basma albay maaşı
nın yüzde 8 i erbaş ve erlere albay maaşının yüz
de G sı atlayış tazminatı olarak ödenir. 

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

Bu tazminat atlayışının yapıldığı ayın so
nunda ödenir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1404) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

AncaJk, bu suretle ödenecek tazminatta yir-
miüç yıldan sonraki hizmetler nazarı itibara 
alınmaz. 

MADDE 4. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 7 nci 
ımalddeslinin (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 olaraik öde
nir. Beş uçuş yılını mütaakıp yıLlarda pilotlara 
her uçuş hizmet yılı için albay maaşının yüzde 
İkisi, uçuş ekibi içlin yüzde biri ilâve edilir. 

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

Maidide 8. — Sakatlık ve şehitlik tazminatı : 
Pilot ve uçuş elkibi personeli ile hangi mes

lek ve sınıftan olursa olsun vazlifeli olarak uçuş 
hizmet faaliyetlerinden veya paraşüt atlayışla
rından mütevellit sakat kalanlara ve bu sebep
ten görevlerinden ayrılma mecburiyetindekilere 
albay maaşının on katı hizmetten daimî olarak 
ayrılanlara onbeş katı ve şehidoüanların maaşa 
müstalhak dul ve yetimlerine, yolksa kanuni mi
rasçılarına otuz katı bir defaya mahsus olmak 
üzere maddi ve mânevi tazmuinat olaraik verilir. 

MADDE 6. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sa
yılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun ge
çici 2 nci madldesi aşağida gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştik" : 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
giriş tarihinde mülga 5950 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci ve 2 nci, 6725 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 4 ncü maddesinin (b) fıkrasına, 7345 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi ve bu maddenin (a) ve 
(ıh) fıkralarına ve nmvalkkat 4 ncü maddelerime 
göre tazminat alanların tazminatları aidi geçen
lerin bu kanuna göre uçuş hizmet süreleri naza
rı itibara alınarak tesfbit edilir. Uçuculuk yılı 
üzerinden 3 ncü madldie esaslarına göre ödenir. 

(Geçici Komisyonun kaibul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul ödilmişıtir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1404) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) I 

Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 3 ncü mad
dedeki şartları taşıyan personellin almakta ol
dukları tazminatların ödenmesine devam olu- ı 
nur. 

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

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

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mayıs 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1404) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa 
ek değiştirilmiş 

CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 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 
305 
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 

C Senatosu (S. Sayısı : 1404) 




