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1. — TUTANAK ÖZETİ 

İlgili Başkanlık tezkeresi okunarak sayın mil
letvekillerinden bâzılarına izin verilmesi kabul 
olundu. 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Türkiye'
nin genel dış meseleler karşısında güttüğü politi
ka ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsiyu
mu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra Anlaşmaları
nın tatbikatı konularında bir Genel Görüşme açıl
masına dair önergesinin gündeme alınması kabul 
edildi ve parti grupları başkanvekillerinin ver
dikleri önerge üzerine genel görüşmenin 9 Ocak 
1963 Çarşamba gününe bırakılması kararlaştı
rıldı. 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun 
tasarısı, yapılan ikinci oylaması sonunda, kabul 
edildi. 

Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, bâzı fi
kir ve sanat kişilerinin, pasaport alma işinde uğ
radıkları güçlüklerin düzeltilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna, İçişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm, kamu 
hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin dev-
letlşştirilebileceğine dair Anayasa maddesinin ha
fifletilmesi için bir çare düşünülüp düşünülme-
4iğine dair sorusuna, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Ekrem Alican, 

Amasya Milletvekili M. Kemal Karan'm, me-
metod hastalığı ile mücadele yapılıp yapılmadı
ğına ve 

İskenderun Superfosfat Fabrikasının 1962 yı
lında ne kadar gübre imal ettiğine dair soruları
na, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş, 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Güney -
Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın önlenmesi 
için mayınlama ve istimlâk işine ne zaman baş
landığına ve, 

1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suri
ye uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bu
lunmadığı ve bunların yeniden Türk vatandaş
lığına alınıp almmıyacağı hakkında neler düşü
nüldüğüne dair sorularına, İçişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata, 

Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarrufu kredi
lerindeki şekil değişikliğinin sebebine dair soru

suna, İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gö-
kay, 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, kadrosuz
luk sebebiyle terfi edemiyen nahiye müdürleri, 
tahrirat kâtipleri ve nüfus memurlarının adedi
ne, 

Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, 
Kastamonu'nun Araç ilçesi Mergüze ve Taşpmar 
karakollarında vatandaşların dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına, 

Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, ağır to
najlı kamyonlara fabrika tonajından çok daha 
düşük ruhsat ve plâka verilmesi hakkındaki tutu
mun düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorularına da İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be
kata cevap verdiler. 

426, 428, 437, 439, 441, 442, 447,, 451, 457, 
461, 465, 466, 468, 470, 474 sayılı sorular, ilgili 
Bakanlar, 

469 sayılı soru, soru sahibi, Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından, , 

446 sayılı soru da, soru sahibinin komisyonda 
görevli olmasından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Kastamonu, Milletvekili Osman Oktay'ın, 
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mergüze bu
cağı Jandarma Karakolunda Ali Tmık ve arka
daşlarına kanunsuz işlem yapıldığının doğru olup 
olmadığına, 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 
Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı illerde henüz 
yakalanmamış bulunan gıyabi mevkufların adedi
ne ve bunların yakalanmaları içîh özel surette ted
bir alınıp alınmadığına, 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, ka
çakçılığın meni ve takibi maksadiyle istimlâkine 
karar verilen Güney - Doğu'daki arazilerin istim
lâkinden vazgeçme yoluna gidilip gidilmiyeceğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü soruları, soru sa
hipleri ikinci defadır Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından, düştü. 

4 Ocak 1963 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Nurettin Ok Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

/ Nurettin Akyurt 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 

örtülü ödenekten partilere yardım yapıldığı riva
yetinin doğru olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/505) 

2. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolunda haf
ta tatili yapmaksızın günde 12 saat çalıştırılan 

işçi bulunup bulunmadığına dair sözlü soru öner
gesi Çalışma ve Ulaştırma Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/506) 

Yazılı soru 
1. — Bolu Milletvekili Kâmil İnal'in, açık bu

lunan veya yeniden ihdas edilen noterliklere kim
lerin tâyin edildiğine dair yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/229) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Damga Resmi Kanununun bâzı madde

lerine ilâveler, yapılmasına ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/364) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Uçuş hizmetleri tazminat kanunu tasarısı 

ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine ve 12 arkadaşının Uçuş hizmetleri taz
minat kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/322, 2/174) (S. Sayısı : 
30) (Gündeme) [Dağıtma tarihi : 4 .1.1963] 



BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KATİPLER : Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Uşak milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

1. — Çarşamba günleri yapılan toplantıların 
veya her toplantı günündeki saat 14 ten 15 e 
kadar olan sürelerin sorulara ayrılması hakkın
daki önergeler. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, iki takrir 
var. Bu iki takrir Riyaset Divanınca da incelen
miş ve Riyaset Divanının bu husustaki ögrüşü 
de tesbit edilmiştir. Evvelemirde takrirleri 
okutacağım, daha sonra, Riyaset Divanının gö
rüşünü açıklıyacağım. Takdir Yüce Heyetini
zindir. 

Milet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı müstacel kanunların konuşulması öne 

alınmasiyle aylardan beri sözlü sorular konuşu-
lamamakta bu sebeple icranın murakabesi Mec
lisçe yapılamadığı gibi sözlü sorular da aktüali
tesini kaybetmektedir. 

Ayrıca sözlü soruya mulhatabolan Balkanlar 
da cevap vermek için sıra beklediklerinden ken
di Bakanlıklarından uzkta kalmaktadır ve Hü
kümet işleri de aksamaktadır. 

Bu mahzurları önlemeye matuf olmak üzere 
her haftanın Çarşamba •günlerinin sözlü sorula
ra tahsis edilmesini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine i 
Bugünkü gündemimizde görüşülmesi icabe-

den 52 sözlü soru, 40 kanun tasarısı ve teklifi, 

BAŞKAN •— Yeter çoğunluk vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

bir oylama ve ayrıca Başkanlık sunuşları yer 
almaktadır. 

Şimdiye kadar İçtüzüğün hazırlanmamış ol
ması dolayısiyle gündemde mevcut maddeler
den hangilerinin görüşüleceği hususu tesadüfe 
kalmaktadır. 

Bugüne kadar olan tatbikat göz önünde bu
lundurulacak olursa, Bütçe Kanunu müzakere
lerinin başlıyacağı tarihe kadar Meclise gele
cek yeni sözlü sorular ve kanun tasarı ve tek
lifleri şöyle dursun, bugünkü gündemin dahi o 
zamana kadar görüşülüp tamamlanmasının 
mümkün olacağı şüpheli görülmektedir. 

Bu itibarla aşağıdaki tekliflerimin Yüksek 
Meclisin tasvibine sunulmasını arz ve istirham 
ederim: 

Teklif : 
1. Bütçe Kanunu müzakerelerinin başlıya

cağı tarihe kadar Meclisin mûtat toplantı gün
lerinde müzakerelere saat 15 yerine saat 14 te 
başlanmasını, 

2. Her toplantı günü saat 14 ten 15 e ka
dar sözlü soruların ve 15 ten itibaren de gün
demdeki sıraya göre kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşülmesini 

Yüksek Meclisin tasviplerine arz ederim. 
Aydın 

Reşat özarda 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yüksek ma
lumlarınızdır ki, İçtüzüğün 78 nci maddesine 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 
göre gündemi tesbit eden Riyaset Divanı, Di
van sunuşlarından sonra sözlü sorular ve genso
ruları her birleşimde sıraya koymaya, bir tek
lif bulunmadığı için, mecbur kalmakta idi. An
cak yine aynı İçtüzüğün 78 nci maddesinin 5 nci 
bendine göre Meclis bu bapta ayrıca bir karar 
da ittihaz edebilir hükmüne istinaden, meseleyi 
inceliyen Riyaset Divanımız Çarşamba günleri
nin sözlü sorulara tahsisinde, (ancak fevkalâde 
hâdiselerin zuhurunda veya görüşülmesi çok 
müstacel bir durum arz eden kanunların Yüce 
Heyetiniz kararı ile görüşülebilmesi kaydiyle) 
bir mahzur görmemiştir. 

Takririn lehinde konuşmak istiyen, Sayın 
Akbıyıkoğlu. 

ASIM EREN (Niğde) — Ben de aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akbıyıkoğlu. 
ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Muh

terem arkadaşlarım; aylardan beri her oturum
da bir önerge verilmek suretiyle kanunların söz
lü sorulardan evvel görüşülmesi istenmekte ve 
bu talep de kabul edilmektedir. 

Bâzı sayın milletvekili arkadaşlarımız tara
fından da, sözlü soruların konuşulduğu oturum
da bu önergelerin kabul edilmesi ileri sürülmek
tedir. 

Bu bakımdan, icrayı, Hükümeti murakabe 
edecek müesseselerden birisi olan sözlü sorular 
hakikaten, hemen hemen hiç konuşulmamakta 
ve dolayısiyle İcra murakabe edilememekte ve 
birçok işler de aktüalitesini kaybetmektedir-. 

Ayrıca, muhterem arkadaşlarım ; Hükümetin 
birer âzası olan Sayın Bakanlar da saatlerce 
burada beklemekte ve dolayısiyle de Hükümet 
işleri aksamaktadır. Bu sebeple vermiş olduğum 
önergenin kabulünü saygı ile arz ediyorum. 

BAŞKAN —Sayın Eren, buyurunuz. Aleyh
te konuşacaksınız. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Meclisin kıymetli zamanını gün
dem dışı konuşmalar işgal ediyor. Biz asıl on
dan müştekiyiz. Gündeme girmiş olan kanunlar
dan bâzılarının çok ivedilikle müzakere ve in-
tacedilmesi, milletin bâzı önemli işlerini salim 
yola sokmak için bir zarurettir. Yalnız sayın 
takrir sahibi ile farkımız, onun gündemin için
deki kanunlara soru ve gensoruların haftada 
bir defa, tercih etmesinden ibarettir. Bendeniz 
buna muarız değilim. Fakat bugün, meselâ 

> 4 . 1 . 1963 0 : 1 
Uçuş Tazminat Kanunu tasarısı, bütün hava 
kuvvetlerini ilgilendiren ve büyük bir adalet
sizliği, hava kuvvetleri mensupları arasında, 
bertaraf edecek olan bir kanun tasarısı olarak 
gündeme girmiş, komisyon da ivedilik ve ön
celikle görüşülmesi isteğiyle Başkanlığa arz et
miştir ve Millî Savunma temsilcileri de burada 
hazırdırlar. 

Şimdi sayın arkadaşımızın bu prensibi ka
bul edilecek olursa, tahmin ediyorum ki, bugün, 
bu kanunun görüşülmesine mâni bir vaziyet 
hâsıl olacaktır. Hiç olmazsa bu kanun tasa-, 
rısı bugün görüşülsün, faydaları malûm. On
dan sonra gündem haricinde söz almaktan vaz
geçerek, gündemdeki sözlü soruları takdim ede
ceklerin, aynı takdimi, aynı usulü asıl tutarak, 
takdim etmesini, bu şekilde bir yolu doğru .bu
luyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, çok sayın Eren'e şu 
npktayı hatırlatmak isterim; buyurdukları ka
nun teklifinin ivedilik ve öncelikle görüşülme
sine dair takrir mevcuttur. Biraz sonra Yüce 
Heyetinize bunu arz edeceğim. Bu bakımdan, 
söz konusu olan takririn Uçuş Tazminatı ka
nun teklifi ile bir ilgisi olmıyacaktır. 

Şimdi, leh ve aleyhte ikişer kişiye söz veri
lir dendiğine göre içtüzükte, başka söz istiyen 
arkadaşımız var mı efendim? Birer arkadaşı
mız daha konuşmak isterler mi? 

Buyurun, Sayın özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Arkadaşlar, 

bendeniz vermiş olduğum takririmin lehinde 
konuşacağım. 

Kış günleri kısadır. Her gün saat 15 te top
lanılması bir saatlik kayıptır. Bu kısa günlerde 
fazla çalışmak, daha fazla iş çıkarmak mecbu
riyetindeyiz. Her gün gündemde 40 küsur ka
nun tasarısı ve teklifi, 50 küsur sözlü .soru bu
lunmaktadır. Bakanlar buraya geliyorlar. O gün 
sözlü sorular mı konuşulacak, kanunlar mı gö
rüşülecek, bunu bilmedikleri için onlar da şüp
he ve tereddüt içinde kalıyorlar. Bendenizin 
teklifini bugün için değildir. Bundan sonra iç
timalara saat 14 te başlanması ve 14 ten 15 e 
kadar sözlü soruların görüşülmesi, 15 ten son
ra da kanun tasarı ve tekliflerinin müzakere 
edilmesidir. O takdirde Bakanlarımız da bilir
ler ki, her içtima günü saat 14 ile 15 arasında 
sözlü sorular görüşülecektir. Gündemin baş ta
rafında bulunan sözlü sorularla, ilgili Bakan-
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M. Meclisi B : 
lar, her toplanma günü saat 14 de 'buraya gelir
ler, 15 e kadar kendi sözlü soruları görüşüldük
ten sonra Bakanlık vazifelerini yapmaya gi
derler. Aksi takdirde, her gün kanunların ve
ya sözlü soruların görüşülmesini bir tesadüfe 
bırakmak, gerek kanunların gerek sözlü soru
ların bir prensip dâhilinde müzakereye alınma
ması, işlerin uzamasını ve sürüncemede kalma
sından başka bir fayda temin etmemesi demek 
olur. 

'Bundan başka, gayret gösterip, daha fazla
sını yapmak için saat 14 ten 15 e kadar sözlü 
soruları görüşmeyi, 15 ten itibaren de kanun 
tasarı ve tekliflerini müzakere etmeyi teklif 
ediyorum. 

Hürmetlerimle, efendim. 

BAŞKAN — BaŞka söz istiyen var mı efen
dim? («Yok yok» sesleri) 

Sayın arkadaşlar, Riyaset Divanının, bun
dan böyle gündemin tanziminde esas olmak 
üzere Yüce Heyetinizin kararını alması gereke
cektir. Bu kararı almak için karşımızda iki 
takrir, iki teklif vardır. Bunlardan birisi, Sa
yın Akbıyıkoğlu'nun, haftanın Çarşamba gün
lerinin münhasıran sözlü sorulara tahsisini mu-
tazammm takriri, diğeri ise Saym özarda'nm, 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 14 ten 
15 e kadar her toplantıda muntazaman sözlü 
soruların görüşülmesine dairdir. Bunlar hak
kında lehte ve aleyhte konuşulanları dinlemiş 
bulunuyoruz. 

Şimdi takrirleri birer defa daha okutaca
ğım. Daha sonra Reşat özarda arkadaşımızın 
takriri, daha aykırı görüldüğü için, evvelâ onu 
oyunuza arz edeceğim. Ondan sonra da Akbı
yıkoğlu'nun takririni oyunuza arz edeceğim. 

Şimdi takrirleri tekrar okutuyorum : 
(Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu'

nun Önergesi tekrar okundu.) 

4.1.1963 "O :İ 
(Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın özarda'nm bütçe müza

kerelerinin ibaşlıyacağı güne kadar müzakerele
rin 'saa't 14 te başlaması ve 1'5 e feadar sözlü so
ruların görüşülmesine mütedair takririni oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... 

Efendim, anlaşılamadı, lütfen ayağa kalka
rak oyunuzu kullanın, sayacağım. Kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler 
lütfen ayağa .kalksınlar... 88 redde karşı, 112 
oyla Saym özarda'nm bütçe müzakerelerinin 
başlamasına /kadar, Meclisin Pazartesi, Çarşam
ba «ve Cuma birleşim'lerini de, saat 14 ten, 15 e 
kadar münhasıran sozlu Soruların görüşülme
sini mutazammın takrir kalbul edilmiştir. Riya
set bu görüşe uyacaktır. Velevki yüce Meclis 
aksini kararlaştırmaya. 

Şimdi Sayın arkadaşlar, iki takrir daha var, 
bunları da okuyarak yüksek 'oylarınıza sunaca
ğım efendim. 

Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına 
Kanun, teklif ve taşanlarının sözlü sorular

dan önce müzakeresini arz ve teklif ederim. 
Çorum 

îhsan Tıomhuş 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan önce ıgörüşıülmesini arz ve 'teklif ederim. 
Sakarya 

Burhan Akdağ , 

BAŞKAN —• Kanun teklif ve tasarılarının 
sözlü sorulardan önce görüşülmesini teklif eden 
iki takrir de iaynı mahiyettedir. Şimdi oyunuza ' 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Kanun teklif ve tasarıları gö
rüşülecektir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i. — Uçuş hizmetleri tazminat kanunu tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Rı
fat öztürkçine ve 12 arkadaşının Uçuş hizmet
leri tazminat kanun teklifi ve Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları, (1/322, 2/174) 
(S. Sayısı: 30) (1) 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yeni malî yıldan önce kanunlaşması gerek

tiğinden Uçuş hizmetleri tazminat kanunu ta-
' sarısının, dağıtılmasından itibaren 48 saat geç
memiş olmakla beraber, bugünkü gündeme alı
narak ..müzakere edilmesini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu Y. T. P. Grupu 
Adına Adına 

C. H. P. Grup Y. T. P. Grup 
Başkanvekili Başkanı 

Bursa Erzincan 
Dr. İbrahim öktem Sadık Perinçek 
G K. M. P. Grupu 

Adına 
C. K. M. P. Grup A. P. Grupu 

Başkanvekili Adına 
Kütahya Maraş 

Sadrettin T'osbi Adnan Karaküçük 
M. P. Grupu 

Adına 
M. P. Grup Başkanvekili 

İstanbul Kastamonu 
Zekâi Dorman Fethi Doğançay 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen 'kâğıtların raporlar kısmında bulu

nan Uçuş hizmetleri 'tazminat kanunu tasarısı
nın ehemmiyetine binaen bir an efvvel kanun
laşması için gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve rica ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
llhami Sancar 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Usul hakkında 

(BAŞKAN — Buyurun. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

iMuhterem arkadaşlarım, biraz önce bir takrir 

(1) 30 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

okundu. Bu takrire parti grupları adına ve 
müstakiller adına birer arkadaşımızın imza koy
muş tokluklarını gördük. İçtüzüğümüze ve Ana
yasamıza ıgöre Meclisimizde müstakiller diye 
bir ıgrupun bahismevzuu olmaması lâzımgelir. 
Müstakil milletvekili .arkadaşlarımızın Meclis 
içinde bir grup teşkil etmelerine imkân yoktur, 
müstakil milletvekili arkadaşlarımızın aynı ka
naat e'trafmda birleş titkierini iddia etmeye de 
imkân yoktur. Yanlış teamüllere, .yanlış anla
malara meydan vermemek için, badema, takrire 
imza koyan arkadaşlarımızın, «müstakiller adı
na» tâbirini kullanmamaları usul icabıdır. Say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güler arkadaşımızın 
hakkı vardır, ancak burada mevcudolan takrir
de, «Müstakiller grupu adına» imza yoktur. 
Müstakil milletvekili diye Sayın Fethi Doğan? 
çay imzalamış; takrir buradadır, .okuyabilirsi
niz. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Efendim, «'Müstakiller adına» diye okundu. 

BAŞKAN — Hakkınız var Sayın Güler, talk-
riri okumuş lOİian arkadaşımız yanlış .okumuş 
lOİac aklar. 

Sayın arkadaşlarım, isimdi takrirlerin her 
ikisi de .aynı mahiyette olduğu için, Uçuş hiz
metleri tazminatı kanun tasarlısının bugünkü 
gündeme alınması tasvibinizi almamı gerektire
cektir. Takrirleri kabul edenler, lütfen işaret. 
buyursunlar... Kabul etmiyenler işaret buyur
sunlar... Uçuş hizmetleri kanun tasarısının bu
günkü 'gündeme alınması kabul 'edilmiştir. Yine 
basılması ve dağıtılmasından itibaren 48 saat 
.geçmediğinden derhal görüşülmesi için tasvi-
'binizi almam gerekecektir. 48 saat geçmemiş ol
masına rağmen derhal 'görüşülmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede öncelik ve ivedilik teklifi vardır. 
öncelikle .görüşülmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istlyenler, lütfen işaret 
buyursunlar. Buyurun, Sayın Odyakmaz. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh
terem arkadaşlarımı C. K. M. P« olarak Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bir an evvel 
yüce huzurunuzda görülşülmeye başlamasın-
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dan dolayı büyük bir kıvanç duymaktayız, 
Çünkü, kahramıan ordumuzun Hava Kuvvet
lerine mensup uçucularının çok ağır şartlar 
altında görmekte oldukları vazife kendileri
nin her bakımdan terfihlerini icabettirmekte-
dir. Bilhassa bâzı uçucular arasında kanun
ların ve tatbikatın yaratmış olduğu adaletsiz
liklerin bu kanunla giderilmiş bulunmasını 
her bakımdan tasvibetmekteyiz. 

Şûrasını bilhassa arz etmek isterim ki, bütün 
modern dünya devletleri ordularında uçucula
rın uçuş hitfmetleri dolayısiyle ve uçuş hizmet
lerine yardımcı personelin çalışmaları münase
betiyle kendilerine farklı tazminatlar verilmesi 
ptfensip itiburiyle kabul edilmiştir. Esasen 
tatbikat bizde uzun senelerden beri devam ede-
gelmektedir. Ancak yeni kanun bilhassa son 
zamanlardaki fevkalâde uçuş şartlarına uy
gunluğu temin etmesi bakımından kabulünüze 
mazhar olacaktır kanaatindeyiz. 

Temennimiz, bir an evvel kanun tasarısının 
kabulüyle mevcudolan adaletsizliklerin gideril
mesi ve uçucularımıza hakları bulunan tazmi
natın verilmesidir. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Dorman. 
ZEKÂÎ DORMAN (İstanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Yeni kanunun taşıdığı vuzuh ve icazla. 

mütenasibolarak bende gayet kısa konuşaca-
ğım. 

Hükümetçe huzurunuza getirilmiş bulunun 
bu kanun pervaneli uçucularla jet uçucuları
nın almakta oldukları hizmet tazminatmdaki 
adaletsizliği ve jet uçucuları aleyhine «mevcut 
hüküm ve tatbikatı ortadan kaldırmak bakı
mından mühim ve âcil bir mahiyet taşımakta
dır. Yeni kanunun 1963 bütçesi içinde malî 
bir porte teşkil etmediği ve zira tahmil eyle
diği 2 milyon liralık bir fazlalığın esasen Millî 
Savunma Bakanlığı 'bütçesi içinden harcana
cağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla kanunun 
yüksek tasvibinize mazhar olması için, ihti
yaç olan bütün hukuki ve malî şartlur mevcut 
ve müsait bulunmaktadır. 

Kanunun kabul edilmesini Muhterem He
yetinizden arz ve istirham ederim. 

J3AŞKAN — Buyurun Sayın Çanga. 
S A D E T T İ N ÇANGA (Bursa) - Mühte-

rettt arkudaşîanm, getirilmiş bulunan kanun 
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tasarısı bu konuda bugüne kadar süregelmiş 
olan bir boşluğu dolduracaktır. Havacılığın 
dev adımlarla geliştiği şu sıralarda askerî 
havacılık konuşundu hizmeti geçen personelin 
her türlü tehlikelerle karşı - karşıya bulunduk
ları malûmdur. Bu meslekte çalışan ve bu mes
lekle ilgisi olanların maddi ve mânevi ihtiyaç
larını temin eden bu kanunun Yüksek Mecli
sinizin oylariyle kanunlaşarak havucılarraııza 
bir yılbaşı hediyesi olacağını ümidediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bertan. 
MAHMUT RIZA BERTAN (istanbul) — 

Sayın milletvekilleri; Hükümetin sevk etmiş 
olduğu uçucular ve uçuş eğitim tazminatlarının 
birleştirilmesi ve geçmiş kısa zurnana ait hak
sızlığın giderilmesini sağlıyan kanun tasarı
sını Adalet Partisi Meclis Grupu olarak des
tekliyoruz. Bu kanun tasarısının esbabı mu-
cibesi haddizatında çok uzun yıllara dayanır. 
Karşınızdaki arkadaşınız bundan otuz yıl ev
vel tayyareciydi. O vakitler uçuculara verilen 
zam rütbeye göre değil, uçtuğu yıla göre he
saplanırdı. Esas da bu olmalıydı. 

Bugünkü sistem aynı faydayı, sağlamakta
dır. Aynı zamandu pervaneli uçakları kulla
nan pilotlar ile, jet pilotlarının arasında, iste-
miyerek hâsıl olmuş olun, büyük farkı izale 
etmektedir. Bu bakımdan bu kanunu, yeniden 
arz ediyorum, A. P. olarak destekliyoruz ve rey
lerimiz de bu yolda olacaktır. Cümlenizi say
gıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Uçuş hizmetleri tazminat kanun 
tasarısının tümü üzerinde başka söz istiyen vur 
mı? 

Başka söz istiyen olmadığına göre "madde
lere geçilmesini tasvibinize arz edeceğim. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. Kanunun ivedilikle 
görüşülmesi için tasvinizi almam gerekecek. 
ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmi
yor! lor... ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Uçuş hizmetleri ta.zminat Kanunu 

MADDE 1. — Tarifler : 
Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşa

ğıdaki gibidir : 
a) Pilot ve pilot aday! : Türk Silâhlı 
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Kuvvetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya j 
yabancı bir Devlet uçuş okul veya kursların- i 
dan pilotluk diploması olan ve diploması usulüne t 
göre onaylanan kimseye pilot; ve pilot olmak için 
sayılan yerlerde fiilen uçuşa başhyan askerî per
sonele de pilot adayı denir. 

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

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

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

BAŞKAN — Birinci "madde üzerinde söz 
istiyen var mı? Birinci madde üzerinde söz 
istiyen olmadığına göre maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

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

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

b) Pilot adaylarına; uçuşa başladıkları ta
rihi takibeden ay başından itibaren, uçtuk
ları müddetçe, cetvelin birinci uçuş hizmet 
yılına tekabül eden miktar üzerinden tazminat 
ödenir. 

c) Uçuş ekibi personeline (Kara Ordusu 
uçak makinistleri ve harita sınıfı uçuş ekibi 
dâhil); ilişik cetvelin ikinci sütununa göre 
uçuş tazminatı ödenir. Bu tazminat uçuş ekibi 
personelinin uçuşa başladığı tarihi takibeden 
ay başından itibaren cetvelin birinci uçuş kı
dem yılma tekabül eden miktarı üzerinden 
ödenmeye başlanır. Ve uçuş hizmet süresince 
devam eder. 

d) Yirmiüç yıl ve daha yukarı uçucu
luk müddeti olan bilûmum pilot ve uçuş ekibi 
personeline yirmiüçüncü uçuş yılı karşısındaki 
tazminat ödenir. 
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e) Uçuş tazminatının üçüncü ve mütaakıp 

uçuculuk yıllarına artışı ilk iki yılı takibeden 
takvim yılı iptidasından başlar. Bu yılların he-
sabnıda altı ay ve daha fazlası tam yıla iblâğ 
edilir, noksanı nazara alınmaz. 

f) Uçuş ekibine dâhil olmayıp da muvak
kat vazife ile uçuş esnasında tayyare içinde 
vazife alanlara, her uçuş saati başına Albay 
maaşının yüzde yarımı verilir. Ancak, bu su
retle bir ay zarfında verilecek para Albay 
maaşının yüzde beşini geçemez. 

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

g) Paraşüt birliklerinde veya kurslarında 
bulunan ve uçan hava vasıtasından bilfiil pa
raşütle atlayış yapan -subay ve assubaylara 'be
her atlayış başına Albay maaşının yüzde 4 ü, 
erbaş ve erlere albay maaşının yüzde 3 ü at
layış tazminatı olarak ödenir. Ancak bir yüda 
30 atlayıştan fazlası nazara alınmaz. Bu tazmi
nat atlayışın yapıldığı ayın sonunda ödenir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz 
istiyen var mı? ikinci madde üzerinde söz is
tiyen olmadığına göre maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler lütfen işaret versinler... 
Etmiyenler... İkinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hava Harb Okulu, hava okul
ları, djğer uçuş okul ve kursları öğrencilerini 
aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak suretiyle 
yetiştiren uçuş öğretmenleri ile kıtalarda, çift 
kumandalı hava vasıtalarında atış, alet ve inti
bak ve standardizasyon uçuş öğretmenliği yapan
ların, almakta oldukları uçuş tazminatından ayrı 
olarak, öğretmenlik uçuş saati başına albay maa
şının binde ikisi yetiştirme ikramiyesi olarak ve
rilir. Bu ikramiye öğretmenlik uçuşlarının yapıl
dığı ay sonunda ödenir. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi dinlemiş bulu
nuyorsunuz. Üzerinde konuşmak istiyen var mı? 
Olmadığına göre üçüncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Üçüncü 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Pilot ve uçuş ekibi personeli
nin uçuş tazminatı alabilmeleri için takvim yılı 
ile başhyan 12 ayda altmış saat uçuş yapmaları 
şarttır. Ancak, bu şartı yerine getirmiyenlerin 
uçuş tazminatlarının yüzde ellisi mütaakıp tak
vim yılı îmşıradan itibaren kesiMr ve bu kesiliş 
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uçucunun geçen yıldan noksan kalan uçuşunu I 
tamamlayıncaya kadar devam eder. Normal taz
minat, noksan kalan uçuş saatinin tamamlanma
sını takibeden ay başından itibaren ödenmeye 
başlanır. 

Silâhlı Kuvvetlerde; pilotların uçuş hizmetle
rini yapacakları tayyare tipi, görev ve ihtiyaca 
göre Silâhlı Kuvvetler komutanlıklarmca tâyin 
edilir. Yirmiiki (Kara ve Deniz için onyedi) uçuş 
yılını tamamlamış bulunan pilotların teşkilât, 
kadro ve materyal durumuna göre, hazırlanacak 
talimatname esasları içinde Uçuculuk Statüsü 
baki kalmak şartı ile uçuş mecburiyeti aranma
yabilir. 

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

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyen var mı? Bulunmadığına göre maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Dördüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Pilot ve uçuş ekibi personeli
nin aylık tazminatlarını alabilmeleri için vazife 
ve hizmetlerle ilgili istekleri lâyıkı ile yerine 
getirmedikleri yolunda bir yıl içinde emrinde 
çalıştığı en yakın iki üst derece âmirlerinin im
zasını havi yazılı iki ihtar veya aylık bir fena 
faaliyet raporu almamış olmaları şarttır. Bu 
şartı yerine getirmiyenlerin tazminatlarının 
yüzde ellisi tebliğ tarihini takibeden ay başın
dan itibaren kesilir. Bu kesiliş durumunu düzelt
tiğine dair en yakın iki üst derece âmirlerinden 
müspet kanaat raporu alıncaya kadar devam 
eder. Normal tazminat, müspet kanaat raporunu 
aldığı tarihi takibeden ay başından itibaren öden
meye başlanır. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Madde üzerinde söz istiyen bulun
madığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Beşinci madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Uçuş yıpranma hizmetinin he
sabı : 

Disiplinsizlikten gayrı sebeplerle uçuştan 
gayrı hizmetlere nakledilen uçuş personeline yıp- | 
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ranma tazminatı ödenir ve bu tazminatın hesa^ 
bmda aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur. 

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

a) Uçuş Kıymetlendirme Kurulu kararla-
rının tasdik tarihi, 

b) Hava Sıhhi Heyet raporunun tasdik ta
rihi, 

c) • Arzuları ile ayrılanların dilekçe tarihi
dir. 

Başlangıç ve uçuştan ayrılma tarihi arasın
daki süre, uçuş hizmet süresidir. Altı ay ve da
ha yukarı müddetler tam yıla iblâğ edilir, nok
sanı nazara alınmaz. 

Sekiz yıllık uçuş hizmetini tamamlıyan ve 
disiplinsizlikten gayrı bir sebeple uçuştan ayrı
lan pilotlara albay maaşının yüzde onikisi aylık 
yıpranma tazminatı olarak verilir. Ve her fazla 
uçuş yılı için albay maaşının yüzde ikisi ilâve 
olunur. 

Onbeş yıllık uçuş hizmetini tamamlıyan uçuş 
ekibine (Harita uçuş ekibi için bu süre oniki yıl
dır.) Albay maaşının yüzde onüçü (oniki yıllık 
harita uçuş ekibi için yüzde onu) aylık yıpran
ma tazminatı olarak ödenir. Ve her fazla uçuş 
yılı için albay maaşının yüzde biri ilâve olunur. 

BAŞAKN — Altıncı madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Altıncı madde üzerinde söz isti
yen bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Altıncı 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kaza ve sıhhi sebeplerle ay
rılanlara ödenecek yıpranma tazminatı : 

a ) . Uçuş 'hizmetine ait 'vazifeler •esnasında-
>ki kaza veya diğer sı'h'hi vse'beplier neticesinde 
haıva değişimi veya muvakkaten uçuştan gayrı 
hizmetlere nakledilen pilotlara ve uçuş ekibi 
personelinden kaza ve diğer sebepler neticesi 
hava değişimi ajanlara iki yıl müddetle bu 
kanundaki aylık uçuş hizmet tazminatı öde
nir. 'Bu -süreler uçuş hizmetinden sayılır. ' İki 
seneden fazlası için dördüncü maddenin birin
ci paragrafı uygulanır. Bunlar tekrar vazife
ye (başladıklarında diğer .şartları haiz iseler, 
tazminatları ertesi aybaşından itibaren öden
meye devam olunur. 
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b) Beş uçuş yılı içinde uçuş hizmetine ait 

vazifeler esnasındaki 'kazalarda veya diğer sıh
hi sebeplerle, hava sılhhi heyet raporuna müs
teniden daimî olarak: yer hizmetine nakledilen 
pilotlara albay maaşının yüzde onikisi, ve uçuş 
ekibi personeline lallbay maaşının yüzde sekizi 
aylık yıpranma tazminatı olarak ödenir. Beş 
uçuş yılını mütaakıp yıllarda 'pilotlara her uçuş 
(hizmet yılı için albay maaşının yüzde ikisi, 
uçuş ekibi için yüzde biri ilâve edilir. 

BAŞKAN — Yedinici madde üzerinde söz 
istiyen var mı? Söz istiyen olmadığına göre 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde Ikaibul edilmiştir. 

MADDE 8. — 'Sakatlık ve şehitlik tazmi
natı : 

Pilot ve uçuş -e'kibi personeli ile hangi mes
lek ve sınıftan olursa olsun vazifeli olarak uçuş/ 
hiz'met faaliyetlerinden veya paraşüt atlayış
larından mütevellit sakat kalanlara ve 'bu se
bepten görevlerinden ayrılma mecburiyetinde-
kilere albay maaşının beş katı, (hizmetten dai
mî -olarak ayrılanlara yedi katı ve şehit olan
ların maaşa müstahak dul ve yetimlerine, yok
sa 'kanuni mirasçılarına oniki katı bir defa
ya mahsus 'olmak üzere tazminat olarak Verilir. 

BAŞKAN — (Sekizinci madde üzerinde söz 
söz istiyen var mı? Madde üzerinde söz istiyen 
olmadığına göre maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... Sekizinci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Sefer ve fevkalâde hallerde 
uçucu ihtiyaçlarını karşılamak üzere celp ve 
temin edilen subay ve ^subaylar uçuşla ilgili 
kurs ve okullarda eğitime tabi tutulur. Bu es
nada ilgili cetvelddki birinci uçuş yılma ait 
uçuş tazminatını alırlar. Kurslardan ve okul
lardan mezuniyeti mütaakıp Silâhlı Kuvvetler 
içinde veya, dışında geçmiş, uçuculuk hizmet 
yılları da nazarı itibara (alınarak uçuş tazmi
natı ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

MÎLLÎ (SAVUNMA (KÖMÎSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Niğde) — Komisyon adına 
'konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu mesele hakkında Ibir tak
rir var; Sayın Eren, bu takrirden .başka 'bir 
mevzuu hakkında mı konuşacaksınız? 

25 4 . 1 . 1963 O : 1 
MÎLLÎ SAVUNMA KÖMÎSYONU SÖZCÜ

SÜ ASIM EREN (Niğde) — Evet 'efendim. 
BAŞKAN — Bu takriri okutturduktan son

ra, size söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu madde metnindeki (assubay) kelime

sinin (^astsubay) olarak düzeltilmesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

M. S. Kom. Baş. 
Erzurum 

Şerafettin Konuray 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Eren. 
MÎLLÎ SAVUNMA KÖMÎSYONU SÖZCÜ

SÜ ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka* 
daşlarcm, dilimizin fonetiğinde «astsubay» ke
limesi «astsubay» şeklinde, yani sonuna «t»( 

harfi belli edilmeden 'konuşulmaktadır. 

îç Hizmet Kanununda eskiden «gedikli» nin 
mukabili olan «astsubay» kelimesi «A, s, t»< 
(harfleriyle başlamaktadır. Bu «Astsubay» keli
mesi (Ast) ve (ISubay) dan bileşik bir kelime
dir. (T) 'harfi olmaksızın (Assubay) kelimesi
nin ise Türk Dil Kurumu Lûgatmdaki mâna
sı: asteğmen'den yüzbaşıya kadar olan subay 
sınıfını ifade etmektedir. Eskiden (zabit) de
nen ve (Ümera) haricinde olan rütbeleri içine 
almaktadır. Şu halde burada (Assubay) yeri
ne (Astsubay) olarak değiştirmek icabeder. 
Burada kastedilen askerî gedikli aday hazırla
ma orta okullarında yetişen ve kendileri özel 
kanunlarla Silâhlı Kuvvetlerde' bir askerî sta
tü ile vazife gören ve erlerle erbaşlardan ayrı 
olan çavuştan başçavuşa kadar rütbeleri taşı
yan askerî şahıslara taallûk etmektedir. Tashi-
han arz ederim. 

BAŞKAN — 9 ncu maddede mevcut (as
subay) kelimesinin (astsubay) olarak değiş
tirilmesine mütedair takriri ve Sayın Asım 
Eren'in bu konudaki mütalâasını dinlemiş bu
lunuyorsunuz. 

(Assubay) teriminin (astsubay) olarak 
değiştirilmesini istiyen önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmiş ve terim ^Astsubay olarak de
ğiştirilmiştir. 

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde bu deği
şiklik ile kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Bu kanunla verilen tazmi

natlara; 7244 sayılı Kanunun 3 neü ve 4 neü 
maddeleri ile 24 . 2 . 1961 tarih ve 263 sa
yılı Kanunun aynı maddelere mütedair hüküm-
•leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 10 neu madde üzerinde söz 
istiyen var mı? 10 neu madde üzerinde söz 
istiyen olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
10 neu madde kabul edilmiştir. 

MADDE 1.1. — Bu kanuna ek cetvele gö
re ödenen aylık tazminatlar aylıklarla birlik
te ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

/ MADDE 12. — 9 Haziran 1962 tarih ve 
5950 sayılı Uçuş Tazminat Kanunu ile bu ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren ve iki mu
vakkat madde eklenmesine dair 7345 sayılı Ka
nun ve 6725 sayılı Jet Uçuş Hizmetleri Taz
minat Kanunu (1 nei (c) fıkrası hariç) yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

minatı, pilotların ilk uçuşa başlama tarih
leri ile bu kanunun yürürlüğe girişine kadar 
geçen uçuş hizmet yılları hesabedilerek pi
lotun uçuş hizmeti cetveldeki yüzde nisbeti-
ne intibak ettirilmek sureti ile ödenir. 

b) Uçuş ekibinin almakta oldukları uçuş 
tazminatı, ilk uçuşa başlama tarihi ile bu ka
nunun yürürlüğe girişine kadar geçen uçuş 
hizmet seneleri hesabedilerek cetveldeki yüz
de nisbetlerine intibak ettirilmek suretiyle 
ödenir. 

c) Bu hesaplamada altı ay ve daha faz
lası bir yıla iblâğ edilir. Noksanı nazara alın
maz. 

BAŞKAN — Geçici 1 ncd madde üzerinde 
söz istiyen var mı? Yok. Geçici 1 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Geçici 1 nci madde kabul 
edilmiştir. 

£5 4 .1 .1963 O :İ 
I GEÇİCİ MADDE 2. — 

a) Bu kanunun yürürlüğe giriş tarihin
de 6725 sayılı Kanunun 3 neü maddesi ve 
4 neü maddesinin (b) fıkrasına ve 7345 sa
yılı Kanunun 3 neü maddesi ve bu maddenin 
(a) ve (b) fıkralarına ve muvakkat 4 neü 
maddelerine göre tazminat alanların bu taz
minatları aynen ödenmeye devam olunur. 

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

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
I söz istiyen var mı? Söz istiyen olmadığına 

göre maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Geçidi 2 nci madde 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 
5950 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rih ile 7345 sayılı Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihler arasında tayyare kazaları netice
sinde : 

Sakat kalarak diğer hizmetlere nakledil
miş pilot ve uçuş ekibi personelinden 6725 
sayılı Kanunun 4 neü maddesi (c) fıkra-
smca ve 7345 sayılı Kanunla değiştirilen 5950 
sayılı Kanunun 9 neu ve 7345 sayılı Kanunun 

I muvakkat 5 ve 6 nci maddelerine göre tazmi
nat almamış olanlara on bin lira tazminat ve-

I rilir. 
I Şehidolan pilot ve uçuş ekibi- personelinin 
I dul ve yetimlerinin, yoksa kanuni mirasçıla-
I rmın almış oldukları şehit tazminatı yirmi 

bin liradan az ise, bu tazminat yirmli bin li-
I raya iblâğ edilerek verilir. 
I . BAŞKAN — Geçici 3 neü madde üzerinde 
j söz istiyen var mı? 

İSMAİL SARIGÖZ (Amasya) — Söz istiyo-
I rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL SARIGÖZ (Amasya) — Muhterem 

I arkadaşlar, geçici 3 neü maddede istihdaf edilen 
I gaye kanunun neşri tarihinden daha gerilere, do-
I layısiyle 1952 tarihine uzanmakta ve 5950 sayılı 
I Kanunun yürürlük tarihini almaktadır. 
I Kanunun gayesi; bu tarihlere kadar olan müd-
I det içerisinde şehit olanların dul ve yetimlerine, 
I yoksa, kanuni mirasçılarının almış oldukları şe-
I hit tazminatı yirmi bin liradan az ise bu tazminat 
I yirmi bin liraya iblâğ edilerek verilmesidir. 
| Burada 5950 sayılı Kanun mebde olarak na-
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zan itibara alınmak suretiyle yapılacak muamele
nin haksız olacağı kanaatindeyim. Zira 5950 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
veya bu tarihten az evvel malûl kalmış veya şe-
hidolmuş olanların dul ve yetimlerinin bu tazmi
natı alamamalarının mucip sebeplerini anlıyama-
dım. Bu itibarla maddenin komisyonca tekrar 
gözden geçirilerek, hiç olmazsa 1950 yılından son
ra uçak kazalarında şehit olanların ailelerinin 
veya malûl kalanların bu maddenin hükmünden 
istifade ettirilmesi yoluna gidilmesi daha adilâne 
olur kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 
istiyen var mı?. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Asım Eren. 
Sayın Sarıgöz, bu hususta bir takririniz var 

mı?. 
İSMAİL SARIGÖZ (Amasya) — Şimdi, ha

zırlayıp vereceğim efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında mâ
ruzâtta bulunacağım,. Sayın İsmail Sarıgöz ar
kadaşımız, teklifini yazılı olarak yaptığı takdirde, 
usulüne göre cevap hakkımızı mahfuz tutuyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöz, yazılı bir takrir 
veya teklif verecek misiniz? ( «Verecek» sesleri). 
Sayın Sarıgöz, lütfen biraz acele ediniz, bekliyo
ruz. 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Yazana 
kadar, komisyon mütalâasını versin bari. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon sayın ismail 
Sarıgöz'ün teklifinden sonra cevap vereceğini 
dermeyan etti. 

Efendim, sayın İsmail Sarıgöz tarafından ve
rilmiş olan takriri okutturuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici üçüncü maddeden istifade edeceklerin 

1950 yılma kadar teşmilini arz ve teklif ederim. 
* Amasya 

İsmail Sarıgöz 

MÎLLİ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Eren, komisyon adına mı, 
efendim? 

25 4 . 1 . 1963 O : 1 
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ ASIM ERİEN (Niğde) — Evet, efendim. 
Pek muhterem arkadaşlarım, muhterem İsmail 

Sarıgöz arkadşımın teklifi bu kanunun esprisi 
haricinde başka bir kanuna taallûk etmektedir. 
Bu konu; vazife malûllerine, onların şehitlerinin 
dul ve yetimlerine aidolan hakları veren başka 
bir kanunun konusu içine girmiştir. Kanunun ge
rekçeleri mütalâa edildiği zaman görülecektir ki; 
1952 de başlıyan jet tayyareciliği dolayısiyle du
yulmaya başlıyan ihtiyaç, 1956 da tedvin edilen 
bir kanunla ilk uçuş hizmeti tatbikatı yüzde yüz 
artırılarak bu yol açılmış, daha sonra pervaneli 
uçak pilotlarına uçuş tazminatı mevzuu hakkın
da verilen bir kanunla bir ikilik ve adaletsizlik 
meydana getirilmiş ve bugün de üç seneden beri 
devam eden adaletsizliğin bertaraf edilmesi için 
huzuru âlinize 1952 de başlangıcını, hareket nok
tasını bulan bu espri dairesinde ihkakı hak yolu^ 
na gidilmiştir. Şimdi, Sayın İsmail Sarıgöz ar
kadaşımıza sormak lâzımdır : Niçin 1950 yi esâs 
tutuyorlar da 1940, 1935, hattâ 1930 yıllarını 
esas tutmuyorlar? Maziye rücu ancak, vazife ma
lûlü şehitlerin aile, dul ve yetimlerin hepsine bir
den taallûk ederse burada mevzuubahsedilebilir. 
Bizde jet tayyareciliğinin ihdasından sonra, per
vaneli uçak pilotlarına daha fazla tazminat veril
mesi dolayısiyle meydana gelen adaletsizlik, yani 
pervaneli pilotlar lehine ihdas edilmiş olan ada
letsizlik bertaraf edilmek için bu kanun getiril
miştir. Yoksa alelıtlak, uçuş tazminatlarını mazi
ye uzatmak için değil... Bizde jet tayyareciliğinin 
ihdası tarihi olan 1952 yılı, bu kanun tasarısında 
kanun vâzımın nöktai nazarını teşkil etmiştir. Da
ha maziye gitmekte esaslı hiçbir fayda yoktur. Bu 
itibarla, muhterem İsmail Sarıgöz arkadaşımızın 
teklifinin kabul edilmemesi mütalâasında olduğu
muzu arz ederim. 

Hürmetlerimizle... 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın İsmail Sarıgöz. 

İSMAİL SARIGÖZ (Amasya) — Efendim; 
muhterem Komisyon Sözcüsü arkadaşımız, jet 
pilotlariyle pervaneli tayyare pilotlarının bir 
seviyeye çıkarılmasından bahsettiler ve bu taz
minattan münhasıran jet pilotlarının istifade 
edecekleri kanaatini izhar ettiler. Halbuki ka
nun gerek jet pilotları ve gerekse pervaneli 
tayyare pilotlarına aynı şekilde tatbik edilecek
tir. Hepsini içine almaktadır. Binaenaleyh, jçt 
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pilotlarına munhasırmış gibi anlamak ve kabul I 
etmek uygun değildir. 

Bundan bir süre evvel, 5434 sayılı Kanunun 
64 ncü maddesine bir (Ç) fıkrası eklenmek su
retiyle ve 6306 sayılı Kanunla, Hava kazaların
da, hangi sınıftan olursa olsun, vazifeli olarak 
tayyare içinde bulunulduğu sırada şehit veya 
malûl kalanlar, 5434 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesinden istifade ile harb malûlü veya şe
hit olarak kabul edilmişlerdir. Bu seviyeye yük
seltildikten sonra, 1950 den beri 5434 sayılı 
Kanunun tedvininden evvel hava kazalarında 
şehit veya malûl olanların - ki, adedleri mah
duttur - 5434 sayılı Kanuna 6306 sayılı Kanun
la eklenen (Ç) fıkrasından istifade ettirilmesi 
için bir kanun tasarısı getirilmiş ve komisyon
ca bu da kabul olunarak 1950 yılından evvel 
hava kazalarında malûl veya şehit olanların ai
lelerine 64 ncü maddenin (Ç) fıkrasının tatbiki 
uygun bulunmuştur. Komisyon Sözcüsü diyor 
ki, 1950 yılını kabul ettik, 1950 den evveline I 
gitmiyoruz. Kendilerine soruyorum, neden 1950 
yılını kabul ediyorlar; buna lüzum hissediyor
lar da, hiç kabul etmemeyi veya daha aşağılara I 
doğru inmeyi düşünmüyorlar? I 

1950 de bu hususun kabul edilmesi; 1950 ile 
1952 arasında mahdut vatandaşların istifade et
mesini temin etmek bakımından daha âdilâne 
olacağı düşüncesindeyim. 

BAŞKAN — Asım Eren. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım; kanunun esas tedvin gayesi gerek
çede yedi sebepte hulâsa edilmiştir. Bunları kı
saca arz edeyim: Böylece Sayın İsmail Sarıgöz 
arkadaşımızın noktainazarının, bu kanun tasarı- I 
sına taallûk etmiyen bir konu üzerinde olduğu
nu da tekrar tavzih etmiş olacağım: 

Bu kanun tasarısı, birinci sebep olarak, jet 
pilotları aleyhine üç senedir devam eden ve per
vaneli pilotların % 62 fazla uçuş tazminatı 
almasını sağlıyan bir kanun dolayısiyle perva
neli pilotların almakta olduğu tazminatı esas 
tutulmak suretiyle, bunu kıstas olarak ele alıp, I 
jet pilotlarına da bu hakkı getiren bir espriden 
ibarettir. O itibarla bu espri ile ve birinci se
bep olarak, bu kanun tanzim edilmiştir. Yani 
jet pilotları ile pervaneli tayyare pilotları bir 
hizaya getiriliyor. Her ikisi de hava hizmetidir. 
Qnu ilgilendiriyor. | 

4 . 1 . 1963 O : 1 
Diğer sebepler, uçuş hizmeti müddetinin esas 

tutulmasından doğan mahzurlar telâfi edilecek
tir. 

Üçüncü sebep, Jet personeli ile pervaneli 
tayyare personeli arasında mübadele ve nakil
leri gereken personelin muamelâtından, gerek 
malî gerekse idari sebeplerle doğan farklar bu 
suretle önlenmiş oluyor 

Dördüncü sebep, tecrübeli pilotlara, aynı 
hakları tanımakla geri hizmetlerde eğitim ve 
teşkilât işlerinde kendi tecrübelerinden fayda
lanmak için bırakılmak imkânı hâsıl oluyor. 
Ve aynı hakkı vermek suretiyle de bunların, 
bu sınıfın teşvikine gidiliyor ve nihayet yapıl
mış olan hesaplarla verilmiş olan bu yeni hak
lar Maliye Bakanlığına bir külfet bunun için 
yüklenmemiştir. Zira, Hava Kuvvetleri kendi 
bütçesinden bu imkânı sağlıyacaktır. 

Geçici üçüncü maddede 1952 nin esas tutul
ması, 1950 nin esas tutulmaması sebebi: Bu ka
nun ; Türkiye'de jetlerin inkişafa başladığı 1952 
nin ele alınması, ondan evvelki tarihlerde mağ
dur olmuşların yani bundan evvelki mevcut ka
nun maddesi hükmüne göre bu vazifede malûl 
olanlarla, şehit düşenlerin aileleri haklarını al
mışlardır. Kendilerine o haklar verilmiş, yeni
den verilmesi gereken bir hak değildir, bu şe
kilde tedvin yoluna gidilmiştir. 

Sayın İsmail Sarıgöz arkadaşımızın talebi, 
esasen verilmekte olan hakka yeniden hak ilâ
vesi mahiyetindedir, bu ise hakikatte yeni bir 
adaletsizliği doğuracaktır. Komisyon bu itibar
la buna taraftar değildir. Kendileri de komis
yonumuzun üyesidir; bu noktaya kendileri de 
harb malûlü oldukları için komisyonda itiraz 
etmişlerdi. Mamafih, karar Yüksek Heyetinizin
dir. Muhterem heyet ne arzu ederse bu karar 
şüphesiz ki en iyi karardır... 

Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — İsmail Sarıgöz. 
İSMAİL SARIGÖZ (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlar; Komisyon Sözcüsü şimdiki beyanın
da münhasıran jet pilotlarına yine bu taz
minatın verilmekte olduğunu ifade ettiler ve 
bizde jet tayyareciliğinin 1952 yılında başladı
ğını söyliyerek bunu gerekçe olarak gösterdi
ler.. Eğer maksat şehit olan uçucuların aileleri
ne, dul ve yetimlerine bir tazminat verilmesi 
ise, jet tayyareciliğinin başlamadığı bir devrede, 
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Kore'de, Türk Silâhlı Kuvvetlerini temsilen [ 
Birleşmiş Milletler safında çarpışıp şehidolan 
arkadaşlarımız, ki bunlardan Muzaffer Erdön-
mez jet tayyaresiyle şehidolduğu halde bu tazmi
nat hükmünden istifade edemiyecektir. Ben şim
di Sayın Komisyon Sözcüsü ve Sayın Bakandan 
soruyorum; Muzaffer Erdönmez'in ailesinin bu 
kanun hükümlerinden istifade etmemesi için na
sıl bir sebep vardır? Veya alacağı tazminat 1952 
yılından sonra verilen tazminat mevzuu içinde I 
inidir? Katiyen değildir. 

ikinci husus şudur : 1952 yılında jet tayya
reciliği başlamıştır. Fakat 1953 - 1954, hattâ I 
1I965 yılma kadar pervaneli tayyarelerde ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadrosu jet kadro
suna intikal etmiştir. Bugün, de hava kuvvetleri
mizin kadrosunda pervaneli pilot vardır. 1952 
de 5950 sayılı Kanunun ısdar tarihi olan 1950 
de şehit ve malûl olan tayyare pilotlarına tazmi
nat verecek, ondan evvel şehit ve malûl olanla
ra tazminat verilmıyecektir. Kanaatimce bu 
husus adalete aykırıdır, bendeniz bu bakımdan 
aleyhinde bulundum. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ 

SANCAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu tarih, mebdein 1©'52 olarak kabulünün tek 
sebebi; 7345 sayılı Kanunla tamamına tanınan 
bu hak 1952 yılma kadar gittiği içindir ki, Ge
çici madde 1952 yılma kadar gitmektedir. Aksi 
takdirde 7345 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı mad
delerinin de değiştirilmesi gerekecektir. Biz, 
mevcut bir kanuni statüyü esas alarak yeni bir 
keşmekeşe meydan vermemek için bunlar arasın
da bir muadelet teminine çalışmaktayız. Komis
yonun teklifini aynen kabul etmenizi rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; daha evvel uçucular hakkında 1956 
da çıkan 6726, daha sonra çıkan 7244 ve 7345 
sayılı kanunlar dolayısiyle uçucular arasında 
farklı ödenek almaktan doğan bir adaletsizliği. 
ortadan kaldırmak maksadiyle bu kanunlar ara
sında bir koordinasyon yapmak maksadiyle bu 
kanun tedvin edilmiştir ve 1952 nin mebde ola
rak alınmasında yeni bir şey getirmiyen bu ka
nun eski kanunlarda mebde olarak kabul olu-
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nan '1952 tarihini kabul etmiştir. Zira, Sayın 
Bakanın da ifade ettiği gibi, şayet Sayın îsmail 
Sarıgöz arkadaşımızın teklifleri kabul olunacak 
olursa, bu değişiklik diğer kanunlara da sâri ola
caktır. Bunun üzerine 7345 sayılı Kanunun bâ
zı hükümleri de değiştirilmesi zarureti hâsıl ola
caktır. ismail Sarıgöz arkadaşımızın bu 1950 
den sonraki pilotların da bu tazminattan istifa
desini istiyorlarsa bu ayrıca kabul olunacak bir 
kanunla - ki bu da 7345 sayılı Kanunda bir deği
şiklik mevzuudur - yapılabilir. Bu bakımlardan 
komisyon maddesinin aynen kabul edilmesini ve 
muhterem arkadaşımızın takrirlerinin reddini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar; kanunun 1952 yi nıebde al
ması ; 1952 de tazminat prensibinin konulma-' 
ısından ileri geliyor. Fakat geriye rücu ederek, 
hizmetin özelliğinden doğan tazminatı özıel 
'hizmette şehidolan insanların dul ve yetimleri
ne de teşmil etmek haklı değildir. Çünkü bu 
gördüğümüz memleketteki huzursuzluk; içti
mai, siyasi veya askerî dhliyet noktasından ay
nı şartlar içerisinde bulunup da ayrı ayrı re
jimler tatbik edilen vatandaşlardan ileri gel
mektedir. 

Her meseleyi münferidolarak ele aldığımız 
için daima özel * kanunlar çıkardık, özel ka
nunlar cemiyette huzursuzluk meydana getirir. 
Aynı içtimai mevkide bulunan, aynı mahiyet
teki hizmetleri yerinle getiren insanların veya 
yetimlerinin ayrı ayrı rejime talbi tutulması 
sakattır. Onun için şunu rica edeceğim : îzah 
ettiler, dediler iki biz yeni bir şey getirmiyo
ruz, 1952 senesinde pervaneli uçaklarla, jet 
uçakları arasımda hâsıl olan vaziyeti birleştiri
yoruz, tazminat prensibini1 aynı esasa göre 
tâyin ve teıslbit ediyoruz. Ne olursa olsun arka
daşlar, vatandaşlar tarafından beklenilen ka
nun Ibu kanun değildir. Ben de, bir vatandaş 
da aynı uçak kazasında, uçak hizmetinde her 
hangi bir âkılbete uğradıysa, komşumun tay
yareci çocuklarının, yetimlerinin haklarına sa-
hilbolma'sını beklemek tabiîdir arkadaşlar. 

Onun için sosyal sigorta vaziyetinden do
ğan haklar bakımından ayrı ayrı neticeler mey
dana getiren kanunlardan sakınmak yerinde 
olur. Bakanın (bu noktada bizi tenvir etmesini 
rica ederim. 
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BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde ve bu 

Ihususta verilmiş tadil teklifi hakkında bagka 
konuşacak var 'mı? Yok. Sayın, İsmail Sarı
göz tarafından verilmiş olan önergeyi yeniden 
okutup (oylarınıza arz edeceğim. 

(Amasya Milletvekili ismail Sarıgöz'ün önet--
gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöz arkadaşımla! 
tarafından verilmiş 'olan önergeyi oyunuza arz 
ediyorum, önergeyi kabul edenler... Kalbul et
miyenler... Efendim, anlaşi'lmaımıştır. Lütfen 
ayağa kalkmak suretiyle işaret buyurunuz. 

önergeyi kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Geçici üçüncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Maddeyi aynen kalbul edenler... Kalbul etmiyen-
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. . 

MADDE 13. — Bu kanun yaynmını takib-
eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf 
Olmaduğuna göre 13 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen1? 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Kaibul ediLmiişıtir. 

Efendim, biraz evvel kalbul ettiğiniz 9 ncu 
maddede «assubay» yerine «astsubay» terimi bu 
'kanunun ikinci maddesinin «g» fıkrasında geç
miş bulunduğu1 için Millî Savunma Komisyo
nunca bir (takrir gönderilmiştir. Bumu okutup 
oyunuza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
ibare ve üslûp bakımından 9 ncu maddede; 

(Assubay) kelimesi için kabul edilen değiştirge
nin, 2 nci maddenin (g) fıkrasındaki aynı keli
me için de kabulünü saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Erzurum 

Şeraf ettin Konuray 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyenl. 
Olmadığına göre takriri oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddenin (C) fıkrasındaki (Assubay) 
(Astsubay) olarak değiştirilecektir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mit . 
Söz istiyen olmadığına göre, oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... Kanunun tümü kabıil edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-

HAR (İstanbul) — Sayın milletvekilleri, muhte
rem mesai arkadaşlarım; 

Uçucu arkadaşlarımızın uçuş hizmetleri taz
minatı arasında öteden beri devam edegelen bü
yük bir adaletsizliği, milletvekili arkadaşlarımın 
ve Hükümet arkadaşlarımın müşterek teşebbüs
leri, komisyonun devamlı gayreti ve Yüksek 
Meclisin büyük anlayışiyle halletmiş ve bir mua-

, delet tesis etmiş bulunmaktayız. 
Bu suretle Büyük Millet Meclisine, Türk Si

lâhlı Kuvvetleri adına teşekkür ve minnetlerimi 
arz etmeyi vazife bilirim. Hürmetlerimle (Al
kışlar) 

2. — Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe komis
yonları raporları (1/90) (S. Sayısı: 242) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münde 2 nci görüşülmesi yapılacak olan taşan
ların 1 nci sırasında bulunan Silâhlı Kuvvetler 
yakacak kanunu tasarısının 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girmesine imkân bahşetmek üze
re öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Millî Savunma Kom. Millî Savunma Kom. 

Başkanı Sözcüsü 
Erzurum Niğde 

Şerafettin Konuray Asım Eren 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu ta
rafından Silâhlı Kuvvetler yakacak kanun tasa
rısının öncelikle görüşülmesi istenmektedir. Bu 
hususta söz istiyenl.. Yok. Olmadığına göre ka
nunun öncelikle görüşülmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kanunun öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

(1) 242 S. Sayılı basmayazı 19 . 12 . 1962 
tarihli 19 ncu Birleşim tutanağı sonundadtr. 

- 570 — 



M. Meclisi B : 25 
Tasarının ikinci gorüşülmesidir. Birinci m ad- i 

deyi okutuyorum : 
Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri hiz

metine tahsis edilmiş bulunan askerî bina, ku
rum, ordu evi, gemi, askerî gazino ve içinde va
zife görülen bilûmum yerlerin hizmet, vazife ve 
fennî icaplar göz önüne alınarak aydınlatılma
ları ve icabında soğutulmaları ve kış aylarında 
ısıtılmaları ile fırın, mutfak, hamam, çamaşır
hane, bulaşıkhane, kiler, depo gibi yerlerle so- I 
ğutma araç ve tesisleri için her türlü yakacak 
sarfiyatı (Millî Savunma Bakanlığınca tesbit I 
edilecek yakacak maddelerinin cins ve hadleri I 
aşılmamak şartiyle ve hakiki ihtiyacı karşılamak I 
üzere) birlik ve kurumlarca tanzim ve üst ikmal I 
kademelerince onaylanacak esaslara göre yapı- I 
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge ol- I 
madığma göre maddeyi oyunuza sunuyorum : I 
Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında I 
kış ayları 1 Kasımdan başlamak ve 31 Martta I 
bitmek üzere beş ay olarak hesabedilir. Ancak I 
sıcak veya soğuk bölgelerde sıhhi ve fennî bir I 
mahzur görülmediği takdirde bu müddetin baş- I 
langıç veya bitiş tarihleri Millî Savunma Bakan- I 
lığı tarafından değiştirilerek uzatılıp kısaltıl a- I 
bilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde değiştirge ol- I 
madığma göre maddeyi oyunuza sunuyorum : I 
Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. / I 

MADDE 3. — 12 Eylül 1330 tarihli Askerî I 
tayinat ve yem Kanununun 8, 9 ve 10 ucu, 2247 I 
sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri ile 6305 I 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. I 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : I 
Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etini- I 
yenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 4. — Bu kanım 1 Mart 1962 tari- I 
hinden itibaren yürürlüğe girer. I 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : I 
Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE .5. — Bu kanunun hükümlerini I 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yü- I 
rütür. | 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifleri ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair d. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 2/356, 2/367 C. Senatom 2/40) (S. Sa
yısı : 29) 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler 

meyanmda bulunan 2 nci maddenin bütçede 
geciktirilmesi imkânı olmıyan masraflara taal
lûku bakımından öncelikle konuşulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Manisa 
Hurrem Kubat 

BAŞKAN — Sayın Kubat tarafından veril-. 
miş olan ve bir defa görüşülecek işler meyanm
da bulunan ikinci maddenin öncelikle görüşül
mesini derpiş eden takririni okutmuş bulunuyo
ruz. Ancak öncelik teklifi Hükümet veya encü
men adına yapılabilir. Sayın arkadaşımız en
cümen tarafından yetkili kılınmadığına göre 
ve bir milletvekilinin öncelik teklifi yapmak 
yetkisine sahib olmam ası dolayısiyle teklifi 
maalesef oyunuza sunmak imkânından mahru
mum. , 

öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işlere 
geçiyoruz. 

i. — 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 nci maddesine fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı ve, Çalışma Komisyonu 
raporu (1/275) (S. Sayısı : 24.8)1, 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu mevcut 
mu? Yok. Çalışma Komisyonunun raporu da 
gelmediğine göre bu kısmı geçiyoruz, 

5. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen 
re 9 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu ra
poru (2/77) (8. Sayısı : 8 e 2 nci ek) 

Geçici Komisyon burada mil (Yok sesleri) 
Sayın Alp Doğan Şen arkadaşımızın teklifi

ni inceliyen komisyon burada mı? (Soldan : 
Ekseriyet yok sesleri) 

BAŞKAN — Beş milletvekilinin ayağa kal
kıp yoklama talebetmesi lâzımdır. 

4 . 1 . 1963 O : 1 
OSpldan : Beş milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Şu halde yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Maalesef yapılan yoklama so

nucunda müzakereye devam için gerekli çoğun
luk mevcut görülmemiştir. Bu yönden Yüce He
yetinizin bu birleşimde almış olduğu karar ge
reğince Birleşimi 7 Ocak 1963 Pazartesi günü 
saat 14,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

tmmm 

6. — DÜZELTÎŞLER 

4 . 1 . 1963 tarihli 25 nci Birleşim tutanağı sonuna ekli 30 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki 
düzeltişler yapılmıştır : 

Sayfa Sütun Satır 

16 

18 
18 

. 20 
21 
21 
21 
22 
24 

2 
o 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

Son 

13 
31 
14 
9 

37 
39 

Sondan 2 
Madde 10 
safrn • 3 te 

Yanlış 

Balıkesir 
Kemal Bulut 
pilot, ve pilot olmak 
kurslarındaki ilk 
«ift kumandanlı hava 
I en uçucular ve "Örevleri 
minat müsbet 
den itibaren ödemeye 
hava tebdili 
yılı Kanunim 3 ve 4 ncü 

Doğru 

Raporda ismi yoktur. 

pilot; ve pilot olmak 
kurslarında ilk 
çift kumandalı hava 
len uçucular bu görevleri 
minat, müsbet. 
den itibaren ödenmeye 
hava değişimi 
vıJı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü 
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Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü U 
Uçuş hizmetleri tazminat kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Rifat Oztürkçine ve 12 arkadaşının Uçuş hizmetleri 
tazminat kanunu teklifi ve Millî Savunma ve Plân komisyonları 

raporları (1/322, 2/174) 

Uçuş hizmetleri tazminat kanunu tasarısı (1/322) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1881/3674 

MÎLLEIT MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 15.11.1962 tarihinde kararlaştırılan «Uçuş hizmetleri tazminat kanunu tasarısı» ile gerek
çesi ve eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

GEREKÇE 

1. Hava Kuvvetlerinin asrın tekâmül icaplarına göre 1952.yılında jet tayyareciliğine intikali 
ile 'bu sınıfın pervaneli tayyare uçuş hizmetine nazaran daha yıpratıcı olması, Uçuş Tazminat Kanu
nunda bâzı değişiklikleri zaruri kılmıştı. Böylece gerek mesleki teşvik ve gerek uçu§ hîametiı yıpran
masını (karşılamak maksadiiyle 1956 yılında 6725 sayılı Kanunla jet tayyareciliği uçuş hizmetleri taz
minatı, maaşların % 100 nisbetine yükseltilmiş, bu suretle 5950 sayılı pervaneli tayyare pilotluğu 
Uçuş hizmeti' tazminat Kamımı ile hizmetle mütenasip uçuş tazminatları ayarlanmış bulunmakta 
idi. 

1959 yılında 7244 sayılı Kanunla bütün aylıklar birer misli artırılmış olduğu halde uçuş tazmi
natlarının da otomatikman maaşa nisbetle artması gerekirken dondurularak eski maaşlara göre aynen 
bırakılmıştır. 

Bilâhara 10 Haziran 1959 tarihinde 7345 sayılı Kanunla pervaneli tayyare pilotlarının uçuş taz* 
minatları yüzde elliden yüzde seksene, pervaneli tayyare uçuş ekibinin tazminatları ise yüzde otuzdan 
yüzde altmış nisbetine yükseltilmiştir. Bu kanunda 7244 sayılı Kanuna bir 'atıf bulunmamakla bera
ber, 7244 sayılı Kanun bütün tazminatları dondurduğundan 7345 sayılı'KanunJdaki tazminatların da 
aynı esaslar dâhilinde, yani 7244 sayılı Kanundan evvelki maaş hadleri üzerinden ödenmesi gereki
yordu. Fakat Danıştaym takarrür eden içtihatları muvacehesinde bütün pervaneli tayyare pilotları
na 7345 sayılı Kanunla yükseltilen hadler üzerinden tazminat ödemek mecburiyetinde kalınmıştır. 
Neticede pervaneli tayyare pilotları jet pilotlarına nazaran yüzde altmış iki nisbetinde fazla uçuş taz
minatı almaya başlamışlardır. Bu hal iki hizmet sınıfı arasında, hizmetin aleyhine olarak büyük fark
lar meydana getirmiş ve dolayısiyle jet pilotları arasında haklı olarak moral kırıklığına sebebolmuş-
tur. 
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Bu adaletsizlik aşağıdaki misalde açıkça görülecektir. 

Pervaneli tayyare pilot Pervaneli uçuş 
Rütbe 'Jet, piiıloitu uçuş (tazminatı uçuş tazminatı ekibi tazminatı 

Teğmen 225 360 270 
Binbaşı 550 880 660 
Albay 875 1 400 1 050 

Yukarda umumi olarak belirtilen ve Hava Kuvvetleri uçucularının büyük bir kısmını teşkil eden 
jet pilotlarının üç yıldan beri mağduriyetlerini tovlideden sebeplerin giderilmesi müstaceliyet ve 
zaruret kesbettiğinden bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

2. Uçuş tazminatı, uçuş hizmetine matuf olduğuna göre en fazla uçuş hizmet senesine sahib-
ollaını ve dolayi'si'yle o nisbette yıpranıam bir uçucunun en yüksek tazminatı alması icabeder. Halbu
ki halen meriyette bulunan 6725 ve 7345 sayılı kanunlarla uçucu personelin aldığı tazminat, hiz
met senesi karşılığı olarak değil rütbe maaşlarının yüzdelerine bağlı olarak •verilmektedir. Tatbi
katta, çeşitli ihtisas okullarını bitiren personel, aldıkları kıdemlerle 'emsallerinden erkeni terfi etmek 
suretiyle üst derece maaş ve netice olarak daha fazla uçuş tazminatı almaktadırlar. Bu durum, 
kıtada fiilen uçan diğer subayların ve bilhassa assubaylarm aleyhine tecelli etmektedir ki, bu da 
hizmet ve tazminat münasebetlerine aykırı düşmektedir. Bu tasarı «Uçuş tazminatı; fiilî uçuş 
yıpranmasının ve bir hayat rizikosunun karşılığıdır.» prensibine istinadettirilerek bütün uçuş per
sonelinin uçuş tazminatlarını fiilî uçuş hizmetlerine göre tanzim etmektedir. 

Tasarıya ekli, verilecek uçuş tazminat miktarlarını tesbit eden cetvel yukardaki esaslar göz 
önünde tutulmak suretiyle : 

a) Rütbe esasına göre değil; uçuculuk süresine göre ve her iki yılda bir artacak şekilde dü
zenlenmiştir. 

b) Tazminat miktarı; Danıştay kararına göre halen pervaneli pilotlara verilmekte olan mik
tarların albay maaşı yüzdelerine bağlanmış şeklidir. 

c. Uçuş ekibi tazminatları da. aynı şekilde tesbit edilmiş olup pilot tazminatlarının takriben 
yüzde altmışı seviyesindedir. 

3. Meriyette olan 5950, 6725 ve 7345 sayılı kanunlar muvacehesinde, jet pilotunu pervaneliye 
veya pervaneli tayyare pilotunu jet statüsüne nakilde birçok idari ve kanuni mahzurlarla karşı
laşılmakta ve bu hal askerî hizmetin ifasını güçleştirmektedir, ilgili kuvvetler komutanlıklarına; 
mevcut tayyare, teçhizat ve materyal durumu dikkat nazarına alınarak, hizmetin lüzum ve ihtiya
ca göre ifası bakımından bir elastikiyet ve yetki tanınması icabetmektedir. Bu cihet de, kanun 
tasarısında halledilmiş bulunmaktadır. 

4. Bugünkü uçuş hizmetleri, mütekâmil tayyare tipleri ile pilotlardan eskiye nisbetle daha 
üstün fizikî kabiliyetler talebetmektedir. 

Meslekî bilgi ve tecrübelerden elde edilen istifadenin devamını sağlamak üzere bâzı ileri mua
sır devletler hava kuvvetlerinde 20 yıl civarında uçuş hizmetine sahip pilotlardan uçuş mükellefi
yetleri kaldırılmış ve bu gibilerin uçuş melekelerinin kaybolmaksızın asgari uçurularak veya mu
ayyen bir süre için uçuş mükellefiyetlerin affolunarak yine branşlarında istihdam ile tecrübe ve 
bilgilerinden faydalanılması cihetine gidilmiştir. Sunulan Uçuş tazminat kanunu tasarısında bu 
husus da dikkate alınmış, muayyen uçuş tazminat yılma sahip tecrübeli pilotların, ihtiyaç görül
düğünde, statüleri değiştirilmeksizin geri1 hizmetlerde ve karargâhlarda istihdamları imkân dâhili
ne sokulmuştur. 

5. Paraşütle atlama; fizikî ve ruhi bakımdan personelin en yüksek seviyeye ulaşmasını iste
diğinden, bu meslekin de yıpratıcılığı ve kazaları sebebiyle sakatlık ve ölüm halleri de nazara alı
narak, bu tasarı ile askerî paraşütçülerimizin de uçuş tazminatından faydalanmaları sağlanmıştır. 

6. 7345 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi 1.7.1952 tarihi ile 1 . 4 .1956 tarihi arasında 
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uçuş hizmeti kazalarında sakat kalıp malûl gazi olarak ayrılmış 'bulunanlara 15 bin lira tazmi
nat verilmesi hükmünü vaz'etmiştir. Kanun vâzıımn aynı tarihler arasında şehidolanlarla sa
kat kalarak Hava Kuvvetlerinin, yer hizmetlerinde çalışmaya devam edenlerden bu tazminatı 
esirgemek istediği düşünülmemektedir. Bu itibarla ve aynı zamanda şehit yetimlerinin ve ma
lûllerinin sızlanmalarının önüne geçilmesi ve dolayısiyle hakkın tecellisi için bir geçici madde 
ile bu gibilerin tazminat haklarının korunması ciheti sağlanmıştır. 

7. Malî portre : Bu tasarı, bütçedeki belirli tahsisata nazaran iki milyon liralık bir fazlalık 
göstermekte ise de, gerek 1962 ve gerek 1963 malî yıllarında bütçeye bir külfet tahmil etmiyecek 
ve bu fark M. S. B. bütçesi içinden karşılanacaktır. 

Tasarının hazırlanmasındaki esas fikir, tazminatların artırılması olmayıp bir ayarlama ve 
kazai mercilerce teslim edilen hakkın. hizmet ve yıpranma ölçüleri dâhilinde âdilâne dağıtımıdır. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının Uçuş hizmetleri taz
minat kanunu teklifi (2/174) 

27 . 3 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu (gerekçesi ile beraber) arz edilmiştir. Gereken işlemin ya
pılmasını saygı ile dileriz. 

İsfanbu Senato Üyesi Kars Milletvekili Mardin Milletvekili Yozgat Senato Üyesi 
Rifat öztürkçine Bahtiyar Vural Mehmet Ali Arıkan Neşet Çetintaş 

Trabzon Senato Üyesi Ankara Milletvekili Aydm Milletvekili Samsun ıSenato Üyesi 
Yusuf Bemirdağ llyas Seçkin Reşat Özarda Cahit Tokgöz 

Kayseri Milletvekili Ordu Milletvekili İzmir Senato Üyesi İzmir Milletvekili 
Vedat Âli Özkan Ata Bodur İzzet Birand Saim Kaygan 

İzmir Milletvekili 
Mehmet Ali Aytaş 

Uçuş hizmetleri tazminat kanunu gerekçesi 

1. Hava Kuvvetlerinin asrın tekâmül icaplarına göre 1952 yılında JET tayyareciliğine inti
kali ile bu sınıfın pervaneli tayyare uçuş hizmetine nazaran daha yıpratıcı olması, Uçuş tazmi
nat Kanununda da bâzı değişiklikleri zaruri kılmıştı. Böylece gerek mesleki teşvik ve gerekse 
uçuş hizmeti yıpranmasını karşılamak maksadiyle 1956 yılında 6725 sayılı Kanunla JET 
tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminatı, maaşların % 100 nisbetine yükseltilmiş, bu suretle 5950 
sayılı Pervaneli tayyare pilotluğu uçuş hizmeti tazminat Kanunu ile hizmetle mütenasip uçuş taz
minatları ayarlanmış bulunmakta idi. "••*'• ' 

1959 yılında 7244 sayılı Kanunla bütün aylıklar birer misli artırılmış olduğu halde uçuş 
tazminatlarının da lotomatikman maaşa nisbetle'artması gerekirken dondurularak eski maaşlara gö-
ı-e aynen bırakılmıştır. 

Bilâhara (1 Temmuz 1959 tarihinde) 7345 sayılı Kanunla pefvaneli tayyare pilotlarının 
uçuş tazminatları !% 50 den % 80 ne pervaneli tayyare uçuş ekibinin tazminatları ise '% 30 dan 
% 60 nisbetine yükseltilmiştir. Bu kanun 7244 sayılı Maaş Kanunundan sonra yürürlüğe girdi
ğinden ve mezkûr kanuna atıf yapılmadığından pervaneli tayyare pilotları ve uçuş ekibine 
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zamlı aylıklarına göre tazminat verilmesi ^cabetmiş ve fakat JET tayyareciliği uçuş hizmetleri 
tazminatlarına nisbetle daha yüksek olması dolayısiyle gayriâdil bulunması ve husule getire
ceği menfi tepki dikkate alınarak JET tayyareciliği uçuş tazminatlarını geçmemesi için bu da 
eski hali ile yani zamsız maaşlarına göre bırakılmış ve artmış olan tazminatlar ödenmemiş
tir. Pervaneli tayyare pilotlarının Yüksek Danıştaya müracaatleri ve dâvayı kazanmaları neti
cesinde pervaneli tayyare pilotları J E T pilotlarına nazaran '% 62 nisbetinde fazla uçuş tazminatı al
maya başlamıştır. Bu hal iki hizmet sınıfı arasında hizmetin aleyhine olarak büyük farklar meydana 
getirmiş ve dolayısiyle JET pilotları arasında moral kırılklığına sebebolmuştur. 

Bu adaletsizlik aşağıdaki misalde açıkça görülecekti.. 

Pervaneli. tayyare pilot Pervaneli 
Uçuş tazminatı uçuş ekibi 

Rütbe Jet pilotu uçuş tazminatı tazminatı 

Tgm. 225 360 270 
Bnb. 550 880 660 
Alb. 875 1 400 1 050 

Bu aksaklık ve adaletsizliğin bir an evvel giderilmesini sağlamak maksadiyle 1960 yılında 
mevcut kanunlar günün şartları ve hizmet icapları da pilotlar arasında zararlı tefrik yap
maksızın bütün pilotlara şâmil ve bir seviyede tutmak maksadiyle bir kanun teklifi Kuru
cu Meclise sevk edilmiş idi. Ancak bir kısım encümenlerden geçmesine ve tasvibedilmesine 
rağmen Kurucu Meclisin yeni Anayasaya göre vazifesinin sona ermesi neticesinde kanuniyet 
kesbetmesine imkân hâsıl olamamıştır. ' 

Yukarda umumi olarak belirtilen Hava Kuvvetleri uçucularının büyük kısmını teşkil eden 
Jet pilotlarının iki yıldan beri mağduriyetlerini tevlideden sebeplerin giderilmesi müstaceli
yet ve zaruret kesbettiğinden yeni hazırlanan Uçuş hizmetleri tazminat Kanununun ivedilikle 
Büyük Meclise şevkine lüzum görülmüştür. 

2. Uçuş tazminatı uçuş hizmetine matuf olduğuna göre en fazla uçuş hizmet senesine 
sahibolan dolayısiyle o nisbette yıpranan bir uçucunun en yüksek tazminatı alması icabeder. 
Halbuki halen meriyette bulunan 6725 ve 7345 sayılı kanunlarda uçucu personelin hizmet kar
şılıkları aldıkları tazminatlar seneler karşılığı olarak almmıyarak rütbe maaşlarının % delerine 
bağlanmıştır. Tatbikatta, çeşitli ihtisas okullarını bitiren personel aldıkları kıdemlerle em
sallerinden erken terfi etmek suretiyle üst derece maaş ve binnetice daha fazla uçuş tazmi
natına hak kazanmaktadırlar. Bu durum kıtada fiilen uçan diğer subayların ve bilhassa 
assubayların aleyhine tecelli etmektedir ki, bu da hizmet ve tazminat münasebetlerine 'aykırı 
düşmektedir. Yeni tasan (Uçuş tazminatı fiilî uçuş hizmet yıpranmasının ve bir hayat riziko
sunun karşılığıdır.) Prensibine istinadettirilecek bütün uçuş personelinin uçuş tazminatlarını 
fiilî uçuş hizmetlerine göre tanzim etmiş ve böylece hakkın tecellisini sağlamıştır. 

3. Meriyette olan 5950, 6725 ve 7345 sayılı kanunlar muvacehesinde muayyen tip 
tayyarelerle uçan pilotların diğer bir tipe nakline imkân görülmemekte ve askerî hizme
tin ifasına engel teşkil etmekte olduğundan ilgili kuvvetler komutanlıklarına mevcut tayyare, 
teçhizat ve ımateriyal durumu nazarı dikkate alarak hizmetin lüzum ve ihtiyaca göre ifa etti
rilmesi bakımından bir elastikiyet ve yetki tanınması ieabetmektedir. Hazırlanan yeni kanun 
tasarısında bu cihet de halledilmiş bulunmaktadır. 

4. Bugünkü uçuş hizmetleri mütekâmil tayyare tipleri ile pilotlardan eskiye nisbetle daha 
üstün fiziki kabiliyetler talebetmektedir. 

Meslekî bilgi ve tecrübelerden .elde edilen istifadenin devamını sağlamak üzere bâzı ileri mua
sır devletler hava kuvvetlerinde 20 yıl civarında uçuş hizmetine sahip pilotlardan uçuş mü-
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kellefiyetleri kaldırılmış ve bu gibilerin uçuş melekelerinin kaybolmaksızın asgari uçurularak 
veya muayyen bir süre için uçuş mükellefiyetlerinden affolunarak, yine branşlarında istih
dam ile tecrübe ve bilgilerinden faydalanümrsı cihetine gidilmiştir. Sunulan Uçuş tazminat 
kanun tasarısında bu husus da dikkate alınmış, muayyen uçuş hizmet yılına sahip tecrübeli 
pilotların kuvvet komutanlıklarmca ihtiyaç görüldüğünde statülerinin değiştirilmeksizin geri 
hizmetlerde ve karargâhlarda istihdamları imkân dâhiline sokulmuştur. 

5. Bu tasarı ile yeni bir meslek olan askerî paraşütçülerimizin de uçuş tazminatından 
faydalandırılmaları düşünülmüştür. 

Paraşüt birlikleri İkinci Dünya Savaşında ehemmiyetli rol oynamış ve bir bölgeden di
ğer bölgeye en seri vasıta ile en kısa zamanda kuvvet indirmeleri ile temayüz etmişlerdir. 

Bu hususiyetleri ile de coğrafi durumu memleketimize müşabih memleketlerde devletleri bu 
birlikleri teşkile zorlamıştır. Memlektimiz için de ehemmiyeti kavranan ve lüzumlu olduğu 
anlaşılan askerî paraşüt birlikleri 1955 yılında kurulmuş ve Silâhlı Kuvvetlerimiz için para
şütçü yetiştirmeye devam edegelmiştir. 

•Paraşütle atlama fiziki ve ruhi bakımdan personelin en yüksek seviyeye ulaşmasını istedi
ğinden bu meslekin' de yıpratıcılığı ve kazaları sebebiyle sakatlık ve ölüm halleri nazara alına
rak paraşütçülerimize de malî takatimiz dâhilinde tazminat ödenmesi uygun mütalâa olunmuş
tu?. 

6 6725 sayılı Kanunla JET tayyarelerinin harekât, bakım, muhabere sağlık ve saire hiz
metlerinde çalışan yer personeline maaşlarının % 40 ı tazminat olarak ödenmekte idi. An
cak gerek kanunun her branştaki personeli kapsamaması gerekse tahsisat azlığı dolayısiyle 
aynı birlikte aynı işi gören personelden bir kısım mezkûr kanuna istinaden yayınlanan ta
limatname gereğince faydalanmış, mütebakisi ise mutazarrır olmuştur. Yeni tasarı bu gibi 
personeli ve vazife yerlerini çevrelemek suretiyle bir ayarlama yaparak malî takat nisbetin-
de adaletin ve müsavatın tecellisini sağlamıştır. 

7. 7345 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi 1 . 7 . 1952 tarihi ile 1 . 3 . 1956 tarihi arasın
da uçuş hizmeti kazalarında sakat kalıp malûl gazi olarak ayrılmış bulunanlar 15 bin lira taz
minat verilmesi hükmünü vaz'etmiştir. Kanun vizinin aynı tarihler arasında şehidolanlarla sa
kat kalarak Hava Kuvvetlerinin yer hizmetlerinde çalışmaya devam edenlerden bu tazminat! 
esirgemek istediği düşünülmemektedir. Bu itibar'a ve aynı zamanda şehit ve yetimlerinin ve mâ« 
lûllerinin sızlanmalarının önüne geçilmesi ve dolayısiyle hakkın tecellisi için bir geçici madde 
ile bu gibilerin tazminat haklarının korunması ciheti sağlanmıştır. 

8. Malî 'gerekçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; bu tasarı 196'2 malî yılı için bütçe
ye taJhmil edeceği' yük dolayısiyle malî yıl sonuna kadar her hangi bir ek tahsisat talebi
ne mahal vermemektedir. Kanunun hazırlanmasındaki esas fikir tazminatların artırılması ol
mayıp bir ayarlama ve kazai mercilere teslim edilen hakkın hizmet ve yıpranma ölçüleri dâhi
linde âdilâne dağıtımdır. 
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UOUŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU TASARISI MALÎ GEREKÇESİ 

1. Yeni, Uçuş hizmetleri tazminat kanunu tasarısı ile ilgili personele verilecek olan tazmi
natlar, bu 'kanunun malî portresi, genel olarak sağlanacak faydalar1 ilişik cetvellerde arz edil
miştir. 

2. Birinci cetvel Silâhlı Kuvvetlerde subay, assubay pil'olt ve uçuş elkibi personeline veril
mesi teklif edilen uçuş tazminatlarını göstermektedir. Bu cetvelin hazırlanmasında aşağıdaki 
hususlar ıgöz önünde tutulmuştur. 

a)! Silâhlı Kuvvetlerde uçuculuk müddeti uçuş tazminatı için esas tutulmuştur. 
b) Danıştay kararınca pervaneli pilotlara tanınmış'olan uçuş tazminat miktarlarına mümkün 

olduğu ikadar bağlı 'kalınmış ve yeni miktarlar bu husus göiz önünde tutularak 'hesap ve bütün 
pilotlara teşmil edilmiştir. 

c)< Uçuş ekibinin tazminatları pilotların tazminatlarının takriben % '60 ı seviyesinde tesbit 
edilmiştir. 

d) Uçuş tazminatlarının rütbeye göre değil her iki uçuş hizmet yılında bir artması sağlanmıştır. 
e) Danıştay'ca pervaneli pilotlar ve uçuş ekibine tanınmış bulunan uçuş tazminatları muka

yeseyi mümkün kılmak maksadiyle cetvele dâhil edilmiştir. 
3. ikinci cetvel Hava Kuvvetlerinde mevcut subay, assubay pilot ve uçuş elkibi personelinin 

uçuculuk müddetlerine göre dökümü dle bunlara verilecek olan tazminat miktarlarını toplam ola
rak ihtiva ^etmektedir. 

4. 3 No. lı cetvel bu konun teklifinin malî portresini ihtiva etmektedir. 1962 yılı bütçesin
de bu yeni (kanun tasarısının meydana 'getireceği artış ve tasarruflar aşağıda izah edilmiştir : 

a)' 1902 Hava Kuvvetleri bütçesine 

Pilotlar için 4 717 980 
Uçuş eıki'bi için . ^ 514 260 
öğrenci pilotlar için 243 360 

Toplam 5 479 600 lira tahsisat konulmuş
tur. Yeni Ikanun tasarısı için ihtiyaç 

Pilotlar için 7 494 336 
Uçuş ekibi için 982 656 
öğrenci pilotlar için 288 576 

Toplam 8 765 568 liradır. 

Yeni kanun tasarısını tahakkuk ettirmek için ilâ've olarak 8 765 668 — 5 475 600 = 3 289 968 
lira tahsisata ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak halen pervaneli tayyare pilotları ve uçuş elkibi Da
nıştay nezdinde açtıkları dâvayı kazanmış bulunduklarından Hazine bu personelin artan uçuş 
tazminatlarını karşılayabilmek için esasen 1 004 340 lira (490 080 lira pilotlar + '514 260 lira 
uçuş ekibi için) ödemek mecbu riyetindedir. Bu itibarla bu hususta mütebaki tahsisat ihtiyacı 
2 285 628 liradır. 

b) Tasarı gerelkçesinin 7 nci maddesinde açıklandığı şekilde, evvelki kanunlardaki aksaklık
lar yüzünden, bâzı şelhit aileleri ve sakat (kalanlara ödenen değişik tazminatlar dolayısiyle mâ
ruz kaldıkları bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için bir defaya mahsus olmaik üzere 790 000 
liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

c)! Yeni teşkil edilmiş olan IRB1M ('2 nci Je t Füze) Üssü personelini % 40 tazminatlarından 
istifade ettirebilmek ve bu hususta bâzı ayarlamalar yapabilmek için Hava Kuvvetlerinin 
2 000 000 lira ilâve tahsisata ihtiyacı vardır. 
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d) Yekûn olarak yeni Uçuş tazminat Kanununun Hava Kuvvetleri 1962 bütçesinde meydana 

getireceği artışlar : 
2 285 628 
790 000 

2 000 000 

5 075 628 liradır. 

e) 'Bu uçuş hizmetleri tazminat kanunu teklifi 'bütçede artışların yanında bâzı sahalarda da 
tasarruflar sağlamaktadır. Bunlar : 

Üsttün başarı 528 485 : 
Öğrenci assubaylar 201 495 
Geçici görev yolluğu 295 260 
fhtısas yevmiyesi 130 000 

Toplam 1 15'5 240 liradır. 

f) Artışlardan »tasarruflar düşülünce bulunan 3 920 388 lira bu kanun teklifi için Hava Kuv
vetleri "hakiki ihtiyacıdır. Bu miktara Danıştay kararma göre ödeme mecburiyetinde bulunulan 
1 004 340 lira ilâve edilirse Hava Kuvvetleri için bürüt ihtiyaç 4 924 728 lira eder. Binaenaleyh: 

Hava Kuvvetleri ihtiyacı 4 924 728 
Kara Kuvvetleri ihtiyacı 814 640 
Harita 'Genel Müdürlüğü ihtiyacı 18 144 

M. S. B. genel ihtiyacı 5 757 512 liradır. 

5. Bu miktar M. S. B. 1962 malî yılı inşaat eksiltmeleri farkından yatırımları haleldar et
meden karşılanabilir. Şöyle ki ; Ihali 'hazırda eksiltmeler % 25 ilâ % 30 arasında değişmektedir. 
Bunu en aleyhte % 15 Ikabul etsek dahi 9 ilâ 10 milyon liralık bir meblâğ elde edilir ki bu ra
kam istenilen miktarın üstündedir. 
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Hizmetin nev'ı 

Pilotlar 
Uçuş ekibi 
Uçuş hizmetleri personeli 

% 40 
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5950 sayılı Kanuna göre 
tazminat alanlar 
Sakat ve şehit ailelerine 
öğrenci pilotlar 
Üstün basan 
öğrenci assubaylar 
Geçici görev yolluk 
İhtisas yevmiyesi 

Hava K. K. 1962 malî yılı için tahsisat ihtiyaç cetveli 
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C. S. İSTANBUL ÜYESİ RİFAT ÖZTÜRKÇt-

NE VE 12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

TJçuş hizmetleri tazminat Kanunu 

MADDE 1. — Tarifler : 
Bu kanunda zikredilen terimlerin tarifleri 

aşağıdaki gibidir : 
a) Pilot : Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş 

eğitimi teşkillerinden veya yabancı bir Devlet 
uçuş okul veya kurslarından pilotluk diploması 
alarak Türk Silâhlı Kuvvetlerine onaylatan 
kimsedir. 

b) Uçuş ekibi : Uçmakta olan bir hava va
sıtasının içinde pilot ile beraber bulunarak uçuş 
vazifelerinin yapılmasına iştirak eden kimsedir. 

c) ÎRBM : Her türlü rakım ve iklim şart
larında, sabit ve seyyar rampalardan orta men
zilli, atomik, güdümlü, satıhtan satha atılabi
len balestik füze birlikleridir. 

d) Albay maaşı : Bu kanunda bahsedilen 
albay maaşından kasıt, 3 senesini bitirmiş bir 
üst derece maaşı alan albay zamlı aylık tuta
rıdır. 

e) Uçuş hizmet yılı: Uçucu olarak vasıflan
dırılan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri uçucu
larının okul veya uçuş kurslarında ilk uçuşa 
başlama tarihinden itibaren uçuculuktan ay
rılmalarına kadar geçen uçuculuk süreleridir. 

MADDE 2. — Çeşitli uçuş eğitimini, okul 
veya kurslarını bitirip diploma veya kurs bel
gesi alan pilot uçucularla pilot olmıyan uçu
culara, pilot namzetlerine ve çeşitli eğitim mü
essese ve kurslarında yetişen uçuş hizmetleri 
personeline ve askerî paraşütçülere, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde vazife gördükleri müddet
çe bu kanun hükümlerine göre tazminat öde
nir. 

a) Pilotlara : 
(1) Pilotlu hava vasıtalarını uçurmakla 

görevli Türk Silâhlı Kuvvetleri pilotlarına ek 
cetvelin birinci sütununa göre aylık uçuş taz
minatı ödenir. 

(2) Pilotaj eğitimi gören öğrencilere uçu
şa başladıkları tarihi takibeden ay başından 
itibaren cetvelin birinci uçuş hizmet yılma 
tekabül eden miktar üzerinden tazminat öde
nir. 

b) Uçuş ekibi personeline : (Pilot olmı
yan uçucular) 

Uçuş vazifelerine pilotla beraber havada 
iştirake mecbur olan uçuş ekibi personeli ile 
harita sınıfı uçuş ekibi personeline ve alçak 
tazyik odası içerisinde vazife gören uçuş eki
bine, ilişik cetvelin ikinci sütununa göre 
uçuş tazminatı ödenir. Bu tazminat uçuş eki
bi personelinin uçuşa başladığı tarihi takib
eden ay başından itibaren cetvelin birinci uçuş 
kıdem yılına tekabül eden miktarı üzerin
den ödenmeye başlanır ve uçuş hizmet süre
since devam eder. 

c) Yirmi üç ve daha yukarı uçuculuk 
müddeti olan bilumum pilot ve uçuş ekibi per
soneline yirmi üçüncü uçuş yılı karşısındaki 
tazminat ödenir. 

d) Uçuş tazminatının üçüncü ve mütaakıp 
uçuculuk yıllarına artışı ilk iki yıll takibeden 
takvim yılı iptidasından başlar. Bu yılların 
hesabında altı ay ve daha fazlası tam yıla ib
lâğ edilir. Noksanı nazara alınmaz. 

e) Uçuş ve IRBM hizmetlerini ihtiva eden : 
(Uçuş ve IRBM birlikleri; uçuş ve IRBM 

eğitimi, ikmali ve harekâtı ile ilgili hava kuv
veti komutanlıkları, hava okulları, hava üs
leri, tayyare ve IRBM atelye ve tamir evle
ri; uçuş ve IRBM personelinin seçim ve te
davilerini yapan hava birlik sağlık tesisleri; 
hava kontrol merkezleri, radar müfrezeleri 
hava seyrüsefer kolaylıkları, radyo role istas
yonları, özel elektronik birlikleri, kara or
dusu uçuş hizmetleri tayyare yer makinistleri) 
kadrolarında tâyinen çalışarak uçuş ve IRBM 
birliklerinin sulhta ve harbde uçuş ve IRBM 
eğitim veya muharebe harekâtını temin, ida
re ve kontrol eden (havacılık, hava teknik, 
hava harekât, hava lojistiki, hava istihbarat, 
hava personel ve hava sağlık branşlarındaki) 
subay, assubay, askerî memur ve sivil perso
nele fiilen vazife gördükleri müddetçe aylık 
veya ücretleri tutarının % 10 u ilâ % 20 si nis-
betinde aylık tazminat verilir. 

Kıdemli binbaşı aylık tutarından yukarı ay
lık alanların tazminatı zamlı, kıdemli binbaşı 
aylık tutarına göre hesabedilir. Bu fıkra hü
kümlerine göre, bu tazminattan istifade ede
cek personel Hv. K. K. kğınca hazırlanacak 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 30 ) 
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ve Bakamlar Kurulunca tasdik olunacak tali
matname ile tesbit olunur. 

f) Uçuş ekibine dâhil olmayıp da muvak
kat vazife ile uçuş esnasında tayyare içinde 
vazife alanlara her uçuş saatine albay aylık tu
tarının % 1/2 si verilir. Ancak bu suretle bir 
ay zarfında verilecek para albay aylık tuta
rının % 5 ni geçemez. 

g) Paraşüt birliklerinde veya kurslarında 
bulunan ve tayyareden bilfiil paraşütle atlayış 
yapan subay ve assubaylara beher atlayış için 
albay maaşının % 3 ü, erata albay maaşının 
% 2 si atlayış tazminatı olarak ödenir. An
cak bir yılda 12 atlayıştan fazlası nazara alın
maz. Bu tazminat atlamayı yaptığı ayın so
nunda ödenir. 

MADDE 3. — Hava Harb Okulu, hava okul
ları, diğer uçuş okul ve kursları öğrencilerini 
aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak suretiyle 
yetiştiren uçuş öğretmenleri ile kıtalarda çift 
kumandalı hava vasıtalarında atış, alet ve in
tibak ve standarizasyon uçuş öğretmenliği ya
panların, almakta oldukları uçuş tazminatın
dan ayrı olarak, öğretmenlik uçuş saati başı
na albay maaşı aylık tutarının binde ikisi ye
tiştirme ikramiyesi olarak verilir. Bu ikrami
ye öğretmenlik uçuşları yaptığı ay sonunda 
ödenir. 

MADDE 4. — 
a) Uçucuların uçuş tazminatı alabilmeleri 

için takvim yılı ile başlıyan 12 ayda 60 saat uçuş 
yapmaları şarttır. Ancak bu şartı yerine ge-
tiremiyenlerin uçuş tazminatlarının % 50 si 
mütaakıp takvim yılı başından itibaren kesilir 
ve bu kesiliş uçucunun geçen yıldan noksan 
kalan uçuşunu tamamlayıncaya kadar devam 
eder. Kesilen bu tazminat, noksan kalan uçuş 
saatinin tamamlanmasını takibeden ay başın
dan itibaren ödenmiye başlanır. 

b) Silâhlı Kuvvetlerde; pilotların uçuş hiz
metlerini yapacakları tayyare tipi, görev ve 
ihtiyaca göre Silâhlı Kuvvetler komutanlıkla-
rınca tâyin edilir. 22 (Kara ve Deniz için 17) 
uçuş yılını tamamlamış bulunan pilotların teş
kilât, kadro ve materyal durumuna göre, ha
zırlanacak talimat esasları içinde uçuculuk sta
tüsü baki kalmak şartiyle uçuş mecburiyeti 
aranmıyabilir. 

c) Uçuşla ilgili olmıyan, yurt dışı daimi 
görevlere tâyin edilen uçucular bu görevleri 
müddetince yıllık uçuş saati mükellefiyetin
den muaf tutulurlar. Bu müddetler uçuş hiz
met süresinden sayılır. Ancak bu gibi personele 
yurttan ayrılma tarihini takibeden ay başın
dan itibaren uçuş tazminatlarının % 50 si öde
nir. 

SIP^r^:'':' • : ' V "• - •• 

MADDE 5. — Pilot, uçuş ekibi ve uçuş hiz
met personelinin aylık tazminatlarını alabilme
leri için vazife ve hizmetlerle ilgili istekleri lâ-
yikiyle yerine getirmedikleri yolunda bir yıl 
içinde emrinde çalıştığı en yakın iki üst dere
ce âmirlerinin imzasını havi yazılı iki ihtar 
veya aylık bir fena faaliyet raporu almamış 
olmaları şarttır. Bu şartı yerine getirmiyenle-
rin tazminatlarının % 50 si tebliğ tarihini ta
kibeden ay başından itibaren kesilir. Bu ke
siliş, durumunu düzelttiğine dair en yakın iki 
üst derece âmirlerinden müsbet kanaat raporu 
alıncaya kadar devam eder. Kesilen tazminat, 
müspet kanaat raporunu aldığı tarihi takibeden 
ay başından itibaren yeniden ödenmeye başla
nır. 

MADDE 6. — Uçuş yıpranma hizmetinin 
hesabı : 

Disiplinsizlikten gayrı sebeplerle uçuştan 
sair hizmetlere nakledilen uçuş personeline yıp
ranma tazminatı ödenir ve bu tazminatın hesa
bında aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur; 

a) Uçuş hizmet sürelerinin hesabında baş
langıç tarihi, okul veya kurslarda, ilk uçuşa 
başlanılan tarîhtir. Uçuştan ayrılman tarih ise, 
durumlarına göre : 

(1) Uçuş Kıymetlendirme Kurulu kararı
nın tasdik tarihi, 

(2) Hava sıhhi heyet raporunun tasdik 
tarihi, 

(3) Arzulan ile ayrılanların dilekçe tari
hidir. 

Başlangıç ve uçuştan ayrılma tarihi arasın
daki süre uçuş hizmet süresidir. 6 ay ve daha 
yukarı müddetler tam yıla iblâğ edilir. Noksa
nı nazara alınmaz. 

b) 8 yıllık uçuş hizmetini tamamlıyan ve 
disiplinsizlikten gayrı bir sebeple uçuştan ayrı
lan pilotlara albay aylık tutarının % 12 si ay
lık yıpranma tazminatı olarak verilir ve her 
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fazla uçuş yılı İçin albay aylık tutarının % 2 si 
\ ilâve olunur. 

15 yıllık uçuş hizmetini tamamlıyan uçuş 
ekibine (Harita uçuş ekibi iç/m bu süre 12 yıl
dır) albay maaş aylık tutarının % 13 ü (12 yıl
lık harita uçuş ekibi % 10 u) aylık yıpranma 
tazminatı olarak ödenir, ve her fazla uçuş yılı 
için albay maa«ı aylık tutarının % 1 i ilâve olu
nur. 

MADDE 7. — Kaza ve sıhhi sebeplerle ay
rılanlara ödenecek yıpranma tazminatı : 

a) Uçuş hizmetine ait vazifeler esnasında
ki kaza veya diğer sıhhi sebepler neticesinde 
hava tebdili ve muvakkaten uçuştan gayrı hiz
metlere nakledilen pilotlara, uçuş ekibi perso
nelinden, kaza ve diğer sıhhi sebepler neticesi 
hava değişimi alanlara 2 yıl müddetle bu ka
nundaki aylık uçuş hizmet tazminatı ödenir. Bu 
süreler uçuş hizmetinden sayılır. 2 seneden faz
lası için 4 ncü maddenin (a) fıkrası uygulanır. 
Bunlar tekrar vazifeye başladıklarında diğer 
şartları haiz iseler son aldıkları tazminatın er
tesi ay başından itibaren ödenmesine devam 
edilir. 

b) Uçuş hizmetlerinde çalışan personelden 
vazife esnasında kaza veya sıhhi sebeplerle gö
revinden ayrılan personelin bir yılı bir hizmet 
senesi olarak kabul edilir ve tazminatını ay
nen alır. Bir yıldan fazlası nazara alınmaz ve 
tazminatı kesilir. 

c) Beş uçuş yılı İçinde uçuş hizmetine ait 
vazifeler esnasındaki kazalarda veya diğer sıh
hi sebeplerle, hava sıhhi heyet raporuna müs
teniden daimî olarak yer hizmetine nakledilen 
pilotlara albay maaş aylık tutarının % 12 si, 
ve uçuş ekibi personeline almay maaşı tutarının 
% 8 1 aylık yıpranma tazminatı olarak ödenir. 
Beş uçuş yılını mütaakıp yıllarda pilotlara her 
uçuş hizmet yılı için albay maaşı tutarının % 2 
si, uçuş ekibi için % 1 i ilâve edilir. 

MADDE 8. — Sakatlık ve şehitlik tazmi
natı : 

Pilot, uçuş ekibi ve uçuş hizmetleri persone
li ile hangi meslek ve sınıftan olursa olsun va
zifeli olarak uçuş hizmet faaliyetlerinden veya 
paraşüt atlayışlarından mütevellit sakat kalan
lara ve bu sebepten görevinden ayrılma mecbu-
riyetindekilere albay maaşı tutarının 5 katı, 

M. Meri İNİ 

hizmetten daimî olarak ayrılanlara 7 katı ve şe-
, hit olanların maaşa müstahak dul ve yetimle

rine, yoksa kanuni mirasçılarına 12 katı bir de
faya mahsus olmak üzere tazminat olarak öde
nir. Bu tazminatın % 25 i ailesi efradına avans 
olarak derhal ödenir. 

MADDE 9. — Sefer ve fevkalâde hallerde 
uçucu ihtiyaçlarını karşılamak üzere celp ve 
temin edilen muvazzaf, yedek subay ve assu-
baylar uçuşla ilgili kurs ve okullarda eğitime 
tabi tutulur. Bu esnada ilgili cetveldeki birin
ci uçuş yılma ait uçuş tazminatını alırlar. Kurs
lardan ve okullardan mezuniyeti mütaakıp Si
lâhlı Kuvvetler içinde veya dışında geçmiş uçu
culuk hizmet yıllan da nazarı itibara alınarak 
uçuş tazminatı ödenir. 

MADDE 10. — Bu kanunla verilen tazmi
natlara; 7244 sayılı Kanunun dördüncü madde
si ile 24.2.1961 tarih ve 263 sayılı Kanunun ay
nı maddeye mütedair hükümleri tatbik edil
mez. 

MADDE 11. — Bu kanunla ödenen aylık 
tazminatlar aylıklarla birlikte ödenir. 

MADDE 12. — Bu kanuna göre tazminat 
alanlara 4688 sayılı Kanunla mevzuubahis İh
tisas yevmiyeleri verilmez. 

MADDE 13. — 9 Haziran 1952 tarih ve s 
5950 sayılı Uçuş tazminat Kanunu ile bu kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren ve iki muvak
kat madde eklenmesine dair 7345 sayılı Kanun 
ve 6725 sayılı Jet uçuş hizmetleri tazminat Ka
nunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

minatı, pilotların ilk uçuşa başlama tarihleri 
ile bu kanunun yürürlüğe girişine kadar geçen 
nçuş hizmet yılları hesabedilerek pilotun uçuş 
hizmsti cetveldeki % nisbetine intibak ettiril
mek suretiyle ödenir. 

b) Uçuş ekibinin almakta oldukları uçuş 
tazminatı, ilk uçuşa başlama tarihi ile bu ka
mınım yürürlüğe girişine kadar geçen uçuş 
hizmet seneleri hesabedilerek cetveldeki % nis-
betlerine intibak ettirmek suretiyle ödenir. 

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

( ü. Sayını : P.O ) 
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GEÇİCİ MADDE 2. — 
a) Bu kanunun yürürlüğe giriş tarihinde 

6725 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ve 4 
ncü maddesinin (b) fıkrasına ve 7345 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi ve (a) ve (b) fıkralarına 
ve muvakkat 4 ncü maddelerine göre tazmi
nat alanların bu (tazminatları aynen ödemeye 
devam olunur. 

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

GEÇÎOÎ MADDE 3. — 
5950 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih

le 7345 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ler arasında tayyare kazaları neticesinde : 

Sakat kalarak diğer hizmetlere nakledilmiş 
pilot ve uçuş ekibi personelinden 6725 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi (c) fıkrasına ve 7345 sa
yılı Kanunla değiştirilen 5950 sayılı Kanunun 
9 ncu ve 7345 sayılı Kanunun muvakkat 5 ve 
6 nci maddelerine göre tazminat almamış olan
lara 10 000 lira tazminat verilir. 

Şehidolan pilot ve uçuş ekibi personelinin 
dul ve yetimlerinin; yoksa kanuni mirasçılarının 
almış oldukları şehit tazminatı 20 000 liradan 
az ise; bu tazminat 20 000 liraya iblâğ edile
rek verilir. 

MADDE 14. — Bu kanun yayımını takib-
eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeye Millî Savunma ve Maliye Bakanları 
yetkilidir. 

Üç yılını doldurmuş zamlı albay 
aylık tutarının % tazminat nisbeti 

1 nci sütun 2 nci sütun 
Uçuculuk (Pilot % (Uçuş ekibi % 
müddeti nisbeti) nisbeti) 

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

6 
6 
15 
15 
20 
20 
23 
23 
27 
27 
30 
30 
33 
33 
37 
37 
42 
42 
46 
46 
50 
50 
56 

9 
9 
10 
10 
14 
14 
16 
16 
18 
18 
20 
20 
23 
23 
26 
26 
28 
28 
30 
80 
30 
30 
30 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 28 . 12 . 1962 
Esas No. : 1/322, 2/174 

Karar No. : 7 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Uçuş hizmetleri tazminat kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine ve 12 arkadaşının Uçuş hizmetleri tazminat kanunu teklifi, birleştirilerek ve Hükümet 
tasarısı müzakereye esas alınarak Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin de işti
rakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Kanun tasarısı gerekçesinde tafsilen anlatılan hususlar komisyonumuzca da aynen tasvibedil-
miş olmakla beraber; 

Birinci maddenin (b) fıkrasının son satırındaki «zaruri olan kimsedir» tâbiri uçuş ekibinde 
bir veya birkaç kişi bulunabileceği sebebi ile «zaruri olan kimse veya kimselerdir» şeklinde dü
zeltilmiştir. 

İkinci madde; jet uçakları tazminatını, Danış tayca 7345 sayılı Kanuna istinaden pervaneli 
uçak pilotlarına tanınan tazminat seviyesine çıkarmak maksadiyle hazırlanan ek cetvele göre 
tazminatın, talebelik devresi nazara alınmaksızın % 5, 3, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 6 oranında artmakta ve 
bu suretle uçuş faaliyetleri her yönden daha fasla olan genç uçucularda tazminatın artma nisbe-
ti daha az, daha ziyade karargâh ve müesseselerde vazife görüp ancak senelik uçuş mükellefiye
tini yerine getiren yüksek rütbelerde ise daha çok olduğunu müşahade eden komisyonumuz 
uçuş tazminatının fiilî uçuş hizmet yıpranmasının ve bir hayat rizikosunun karşılığı olduğu 
prensibi ve düşüncesi ile, Millî Savunma ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmaları 
ile ek cetveli tadil ve yeniden tanzim etmiştir. Buna göre; % de nisbetleri % 7, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 
2, 2, 2, olarak tesbit olunmuş böylece teğmen ile Kd. yüzbaşı rütbelerine tekabül eden uçuculuk 
sürelerinin karşısındaki yüzde miktarları ortalama yüzde 4,5 oranında artırılmış Kd. binbaşı ile 
albay rütbelerine tekabül eden yüzde miktarları ise ortalama yüzde 5 oranında eksiltilmiştir. 
Pilot adayları tazminat yüzdeleri de % 6 dan % 10 a yükseltilmiştir. Uçuş ekibi tazminatları da 
bu tadilâtla ve istinadedilen ana prensip ve kaideye uygun olarak 2 senede bir % 2 artacak şe
kilde yeniden düzenlenmiş ve âzami Ihad % 30 dan % 25 e indirilmiş böylece pilot ile uçuş ekibi 
arasında eskiden de mevcudolduğu gibi % 40 civarında bir fark meydana getirilmiştir. 

İkinci maddenin (c) fıkrası: Birinci satırdaki parantez içinde (harita sınıfı uçuş ekibi dâ
hil) tâbiri, (kara drdusu uçak makinistleri ve harita sınıfı uçuş ekibi dâhil) olarak tadilen ka
bul edilmiştir. Her ne kadar birinci madde (b) fıkrasında (uçuş ekibi) tarifi mevcut isede bir 
özellik olarak uçuş ekibinden sayılmayan ve fakat görev icabı tayyare ile devamlı olarak uçması 
gereken kara ordusu uçak mâkinistleride ileride tefsire mahal kalmaması için maddeye ithal 
edilmiştir. Bu personelin uçuş ekibine ait tazminatı alabilmeleri için 4 ncü madde gereğince yıl
da 60 saat uçma mecburiyetinde oldukları aşikârdır. 

İkinci maddenin f fıkrası: Fıkranın sonuna «bu kanun hükümlerine göre her hangi şekilde 
tazminat alanlar (paraşütçüler Ihariç) bu fıkra hükmünden faydalanamazlar.» cümlesi ilâve edil
miştir. 

Böylece muvakkat veya arızî olarak tayyare içinde vazife alıp uçan (hava vasıtası ile nakle
dilen hastaya havada nezaret eden uçuş hemşiresi, hava atışlarında hedef salan veya toplıyan 
silâhçı gibi personele verilmesi derpiş olunan munzam tazminat ancak bu kanuna göre başkaca 
tazminat almıyanlara münhasırdır. Yalnız askerî paraşütçülerin durumu hususiyet arz etmektedir, 
bilhassa öğretmen paraşütçü subay ve assubaylar eğitim maksadiyle yaptıkları her uçuşta atlama
makta ve fakat uçmaları sebebiyle bir riziko ile karşıkarşıya bulunmakta ve yıpranmakta olmaları 
göz önünde bulundurularak istisnaen uçuş saati basma da tazminat verilmesi uygun mütalâa edil
miştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 30 ) 



— 16 — 
Vazifeli olsa dahi yolcu olarak tayyareye binen personele bu fıkra hükmüne göre uçuş saati ba

şına her hangi bir tazminat verilmiyeceği esas olarak kabul edilmiştir. 
îkinci maddenin (g) fıkrası : Paraşütle atlayış yapan subay ve assubaylara beher atlayış başı

na ödenecek miktar albay maaşının yüzde 3 ünden yüzde 4 üne; erbaş ve erlerin ise yüzde 2 sinden 
yüzde 3 üne çıkarılmış ve keza yıllık atlayış adedi 24 ten 30 a yükseltilmiştir. 

Bugünkü eğitim programına göre yılda normal olarak 21 paraşüt atlayışı yapılabilmekte ise de, 
arızî haller dolayısiyle ve âtideki program değişikliklerini de kapsaması bakımından atlama adedi 
limiti artırılmış ve atlayış başına ödenecek miktarlar da diğer uçuş tazminatlan ile muvazeneli 
bir hadde çıkarılmıştır. 

Gene ikinci maddenin (g) fıkrası ikinci satırında (uçan tayyareden) tâbiri (uçan hava vasıta
sından) olarak; : 

Üçüncü satırda ise (erata) tâbiri 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanunundaki tâ
birlere uygun şekilde (erbaş ve erlere) olarak değiştirilmiştir. 

Üçüncü maddenin son cümlesindeki «Bu ikramiye öğretmenlik uçuşları yaptığı ay sonunda 
ödenir» tâbiri «Bu ikramiye öğretmenlik uçuşlarının yapıldığı ay sonunda ödenir» şeklinde değişti
rilmiştir. 

Dördüncü maddenin birinci paragrafı altıncı satırı sonunda (kesilen bu tazminat,) tâbiri (Nor
mal tazminat,) olarak; keza beşinci maddenin son cümlesinde mevcut aynı tâbir yine (normal taz
minat) olarak değiştirilmiştir. 

Kanun tasarısının 6, 7, 8, 9 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Onuncu madde : Uçuculara tazminat verilmesi sebep ve maksadı kanun tasarısının gerekçesinde 

sarih olarak gösterilmiştir. Bir zaruret olarak kabul olunan uçuş tazminatını, bütün imkân ve ihti
malleri ve özel durumları kapsıyamıyacağı tabiî bulunan umumi bir kanunla bağdaştırmaya zorla
mak, Devletin müstahak olduğuna inandığı bir hakkı bir elden verip, diğer elden geri alması neti
cesini doğuracağından komisyonumun mezkûr maddeyi «Bu kanunla verilen tazminatlara; 7244 sa
yılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri ile 24 . 2 . 1961 tarih ve 263 sayılı Kanunun aynı maddelere 
mütedair hükümleri uygulanmaz» şeklinde değiştirerek kabul etmiştir, 

Kanun tasarısının 11 ve 12 nci maddeleri ile geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Geçici ikinci ve üçüncü maddeler metinlerindeki yüzdeler ve kanun maddeleri numaralan kanun 

ifadesinde birliği sağlamak amacı ile rakamla yazılarak düzeltilmiştir. 
Kanun tasarısının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının 14 ncü maddesindeki «Bu kanun hükümlerini yürütmeye Millî Savunma ve 

Maliye Bakanları yetkilidir» ifadesi «Bu kanunu Millî Savunma ve Maliye Bakanlan yürütür» şek
linde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Oy çokluğu ile kabul edilen kanun tasarısının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle müzakeresine 
de karar verildiği arz olunur. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma 'Komisyonu 
Başkanı 
Erzurum 

Şeraf ettin Konur ay 

Ankara 
Hüseyin Ataman 

imzada bulunamadı. 

Sözcü 
Niğde Adıyaman Amasya 

Asım Eren Mehmet Özbay Muhalifim. Söz hakkım 
ıma'hfuzdur. 

İsmail Sarıgöz 

Aydın Balıkesir Edirne 
Hilmi Aydınçcr Kaya Bulut Nazmı özoğul 
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İçel 
Yahya Dermancı 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
Kadri özek 

İmzada bulunamadı. 
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İstanbul 

M. Rıza Bertan 

Kars 
Bahtiyar Vural 

İzmir. 
Mehmet Ali Aytaş 
İmzada bulunamadı. 

Kastamonu 
İhsan Şeref Dura 

Muş 
Sami öiiufh 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Kastamonu 
/. Hakkı Yılanlıoğlu 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. 1/322, 2/174 

Karar No. 13 

31,12.1962 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Uçuş hizmetleri tazminat kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine ve 12 arkadaşının aynı mahiyetteki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş ol
makla Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve 
görüşüldü. 

Millî Savunma Komisyonunda birleştirilerek müzakere ve kabul edilen kantin tasarısı ve tek
lifi gerekçelerinde de belirtildiği gibi, Hava Kuvvetlerimizin asim tekâmül icaplarına göre 1952 
yılında jet tayyareciliğine intikali ile bu hizmetin pervaneli tayyare uçuş hizmetine nazaran da
ha yıpratıcı olması Uçuş tazminat Kanununda bâzı değişiklikleri zaruri kılmış ve bu sebeple 1956 
yılında 6725 sayılı Jet tayyareleri uçuş tazminatı Kanunu çıkarılmıştı. 

Bu kanunla jet pilotlarına maaşlarının % 100 ü nisbetinde bir tazminat verilmiş ise de bilâ-
hara maaşlara yapılan zamlar bu tazminatın dışında bırakılmış olduğundan mezkûr tazminatlar 
kıymetsiz kalmıştır. 

Diğer taraftan daha sonra ısdar olunan 7345 sayılı Kanunla pervaneli tayyare pilotlarına ve
rilen tazminat son maaş durumları üzerinden verildiğinden jet pilotları aleyhinde bir durum 
hâsıl olmuştur. 

İşte bu bariz farkları telâfi eden, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uçuş tazminatlarını birleşti
rerek bir esasa baglıyan ve günün şartlarına göre tanzim eden kanun tasarısı komisyonumuzca 
da uygun mütalâa edilmiş ve Millî Savunma Komisyonunun tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 

önemine binaen öncelikle ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Çanakkale 
R. Sezgin 

İmzada bulunamadı 

Gümüşane 
S. Savacı 

A^dın 
Ö. Apaydın 

Diyarbakır 
R. îskenderoğl/u 

Hatay 
A. S. Hoeaoğlu 

İmzada bulunamadı 

AfÜM 
/. Setgin 

Mfccîk 
Ş. Binay 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı 

Kasta&ömı 
S. Keskin 

KırşShir 
A. Bilgin 

Çanakkale 
$. înân 

Giresun 
/. E. Küıçoğht 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sakarya 
N. R&yar M. Alicanoğlu 

Yozgat 
V. Uyar 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Uçuş hizmetleri tazminat 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — tarifler : 
Bu kanunda geçen terimlerin 

tarifleri aşağıdaki gibidir : 
a) Pilot ve pilot adayı: 

Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş 
eğitimi teşkillerinden veya ya
bancı bir devlet uçuş okul ve
ya kurslarından pilotluk dip
loması alan ve diploması usu
lüne göre onaylanan kimseye 
pilot; ve pilot olmak için sayı
lan yerlerde fiilen uçuşa başlı-
yan askerî personele de pilot 
adayı denir. 

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

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

d) Uçuş hizmet süresi: Uçu
cu olarak vasıflandırılan Hava, 
Kara ve Deniz Kuvvetleri uçu-
culannın okul veya uçuş kurs-
lannda ilk uçuşa başlama ta
rihlerinden itibaren uçuculuk
tan ayrılmalarına kadar geçen 
uçuculuk süreleridir. 

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

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

b) Pilot adaylanna; uçuşa 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYO

NUNUN DE&ÎŞTÎRÎŞÎ 

Uçu§ hizmetleri tazminat 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tarifler : 
Bu kanunda geçen terimlerin 

tarifleri aşağıdaki gibidir : 
a) Pilot ve pilot adayı : 

Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş 
eğitimi teşkillerinden veya ya
bancı bir Devlet uçuş okul ve
ya kurslarından pilotluk dip
loması alan ve diploması usu
lüne göre onaylanan kimseye 
pilot, ve pilot olmak için sayı
lan yerlerde fiilen uçuşa başlı-
yan askerî personele de pilot 
adayı denir. 

b) Uçuş ekibi: Uçmakta 
olan bir hava vasıtasının içinde 
pilot ile beraber bulunarak uçuş 
vazifelerinin yapılmasına işti
raki zaruri olan kimse veya 
kimselerdir. 

c) Albay maaşı: Üç senesi
ni bitirmiş, bir üst derece maaşı 
alan albayın zamlı aylık tutan
dır. 

d) Uçuş hizmet süresi: Uçu
cu olarak vasıflandırılan Ha
va, Kara ve Deniz Kuvvetleri 
uçuculannın okul veya uçuş 
kurslanndaki ilk uçuşa başla
ma tarihlerinden itibaren uçu
culuktan aynlmalanna kadar 
geçen uçuculuk süreleridir. 

MADDE 2. — Pilotlara, pilot 
adaylarına, uçuş ekibine ve as
kerî paraşütçülere, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde vazife gördükle
ri müddetçe, bu kanun hüküm
lerine göre tazminat ödenir. 

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

b) Pilot adaylanna; uçuşa 
başladıkları tarihi takip eden 

PLÂN KOMİSYONUNUN DE-
ĞÎŞTlRÎŞt 

Uçuş hizmetleri tazminat 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma 
Komisyonunun 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir» 
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Hü. 

başladıkları tarihi takibeden 
aybaşından itibaren, uçtukları 
müddetçe, cetvelin birinci uçuş 
hizmet yılma tekabül eden mik
tar üzerinden tazminat ödenir. 

c) Uçuş ekibi personeline 
(Harita, sınıfı uçuş ekibi dâ
hil) ; ilişik cetvelin ikinci sü
tununa göre uçuş tazminatı 
ödenir. Bu tazminat uçuş ekibi 
personelinin uçuşa başladığı 
tarihi takibeden aybaşından 
itibaren cetvelin birinci uçuş 
kıdem yılma tekabül eden mik
tarı üzerinden ödenmeye baş
lanır. Ve uçuş hizmet süresince 
devam eder. 

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

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

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

g) Paraşüt birliklerinde ve
ya kurslarında bulunan ve 
uçan tayyareden bilfiil para
şütle atlayış yapan subay ve 
assubaylara beher atlayış ba
şına albay maaşının yüzde üçü, 
erata albay maaşının yüzde 
ikisi atlayış tazminatı olarak 

Millî Sa. Ko. 

ay başından itibaren, uçtukları 
müddetçe, cetvelin birinci uçuş 
hizmet yılına tekabül eden mik
tar üzerinden tazminat ödenir. 

c) Uçuş ekibi personeline 
(Kara Ordusu uçak makinistle
ri ve Harita sınıfı uçuş ekibi 
dâhil); ilişik cetvelin ikinci sü
tununa göre uçuş tazminatı öde
nir. Bu tazminat uçuş ekibi per
sonelinin uçuşa başladığı tarihi 
takibeden ay başından itibaren 
cetvelin birinci uçuş kıdem yılı
na tekabül eden miktarı üzerin
den ödenmeye başlanır. Ve uçuş 
hizmet süresince devam eder. 

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

e) Uçuş tazminatının üçün
cü ve mütaakıp uçuculuk yılla
rına artışı ilk iki yılı takibeden 
takvim yılı iptidasından başlar. 
Bu yılların hesabında altı ay ve 
daha fazlası tam yıla iblâğ edi
lir, noksanı nazara alınmaz. 

f) Uçuş ekibine dâhil olma
yıp da muvakkat vazife ile 
uçuş esnasında tayyare içinde 
vazife alanlara, her uçuş saati 
başına Albay maaşının yüzde 
yanmı verilir. Ancak, bu suret
le bir ay zarfında verilecek pa
ra Albay maaşımn yüzde beşini 
geçemez. 

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

g) Paraşüt birliklerinde ve
ya kurslarında bulunan ve uçan 
hava vasıtasından bilfiil para
şütle atlayış yapan subay ve 
assubaylara beher atlayış başı-
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ödenir. Ancak, bir yılda yirmi-
dört atlayıştan fazlası nazara 
alınmaz. Bu tazminat atlayışın 
yapıldığı ayın sonunda ödenir. 

MADDE 3. — Hava Harb 
Okulu, hava okulları, diğer 
uçuş okul ve kursları öğrenci
lerini aynı hava vasıtasında fi
ilen uçurmak suretiyle yetişti
ren uçuş öğretmenleri ile 
kıtalarda çift kumandalı ha
va vasıtalarında atış, alet ve 
intibak ve standardizasyon uçuş 
öğretmenliği yapanların, al
makta oldukları uçuş tazmina
tından ayrı olarak, öğretmen
lik uçuş saati başına albay ma
aşının binde ikisi yetiştirme 
ikramiyesi olarak verilir. Bu 
ikramiye öğretmenlik uçuşları 
yaptığı ay sonunda ödenir. 

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

Silâhlı Kuvvetlerde; pilotla
rın uçuş hizmetlerini yapacak
ları tayyare tipi, görev ve ih
tiyaca göre Silâhlı Kuvvetler 
komutanlıklarınca tâyin edilir. 
YirmiiM (Kara ve Deniz için 
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na Albay maaşının yüzde 4 ü, 
erbaş ve erlere albay maaşının 
yüzde 3 ü atlayış tazminatı ola
rak ödenir. Ancak bir yılda 30 
atlayıştan fazlası nasara alın
maz. Bu tazminat atlayışın ya
pıldığı ayın sonunda ödenir. 

MADDE 3. —-HavaHarb Oku
lu, hava okulları, diğer uçuş 
okul ve kursları öğrencilerini 
aynı hava vasıtasında fiilen 
uçurmak suretiyle yetiştiren 
uçuş öğretmenleri ile kıtalarda 
çift kumandanlı hava vasıtala
rında atış, alet ve intibak ve 
standardizasyon uçuş öğretmen
liği yapanların, almakta olduk
ları uçuş tazminatından ayrı 
olarak, öğretmenlik uçuş saati 
başına albay maaşının binde 
ikisi yetiştirme ikramiyesi ola
rak verilir. Bu ikramiye öğret
menlik uçuşlarının yapıldığı ay 
sonunda ödenir. 

MADDE 4. — Pilot ve uçuş 
ekibi personelinin uçuş tazmi
natı alabilmeleri için takvim yı
lı ile başlıyan 12 ayda altmış sa
at uçuş yapmaları şarttır. An
cak, bu şartı yerine getirmiyen-
lerin uçuş tazminatlarının yüz
de ellisi mütaakıp takvim yılı 
başından itibaren kesilir ve bu 
kesiliş uçucunun geçen yıldan 
noksan kalan uçuşunu tamam
layıncaya kadar devam eder. 
Normal tazminat, noksan kalan 
uçuş saatinin tamamlanmasını 
taMbeden ay başından itibaren 
ödenmeye başlanır. 

Silâhlı Kuvvetlerde; pilotla
rın uçuş hizmetlerini yapacak
ları tayyare tipi, görev ve ih
tiyaca göre Silâhlı Kuvvetler ko
mutanlıklarınca tâyin edilir. 
Yirmi iki (Kara ve Deniz için 
onyedi) uçuş yılını tamamla-

Plân Kç. 

MADDE 3. — Millî Savunma 
Komisyonunun 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma 
Komisyonunun 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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onyedi) uçuş yılını tamamlamış 
bulunan pilotların teşkilât, kad
ro ve materyal durumuna gö
re, hazırlanacak talimatname 
esaslan içinde uçuculuk sta
tüsü baki kalmak şartı ile uçuş 
mecburiyeti aranmıyabilir. 

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

MADDE 5. — Pilot ve uçuş 
ekibi personelinin aylık tazmi
natlarını alabilmeleri için va
zife ve hizmetlerle ilgili istek
leri lâyıkı ile yerine getirme
dikleri yolunda bir yıl içinde 
emrinde çalıştığı en yakın iki 
üst derece âmirlerinin imzasını 
havi yazılı iki ihtar veya aylık 
bir fena faaliyet raporu alma
mış olmaları şarttır. Bu şartı 
yerine getirmiyenlerin tazmi
natlarının yüzde ellisi tebliğ 
tarihini takibeden aybaşından 
itibaren kesilir. Bu kesiliş du
rumunu düzelttiğine dair en 
yakın iki üst derece âmirlerin
den müspet kanaat raporu alın
caya kadar devam eder. Kesi
len tazminat, müspet kanaat ra
porunu aldığı tarihi takibeden 
aybaşından itibaren yeniden 
ödenmeye başlanır. 

MADDE 6. — Uçuş yıpran
ma hizmetinin hesabı: 

Disiplinsizlikten gayrı se
beplerle uçuştan gayrı hizmet
lere nakledilen uçuş personeli
ne yıpranma tazminatı ödenir 
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mış bulunan pilotların teşkilât, 
kadro ve materyal durumuna 
göre, hazırlanacak talimatname 
esasları içinde Uçuculuk Sta
tüsü baki kalmak şartı ile uçuş 
mecburiyeti aranmıyabilir. 

Uçuşla ilgili olmıyan, yurt 
dışı daimî görevlere tâyin edi
len uçucular ve görevleri müd-
detince yıllık uçuş saati mükel
lefiyetinden muaf tutulurlar. 
Bu müddetler uçuş hizmet süre
sinden sayılır. Ancak, bu gibi 
personelin yurttan ayrılma ta
rihini takibeden ay başından 
itibaren uçuş tazminatları kesi
lir. 

MADDE 5. — Pilot ve uçuş 
ekibi personelinin aylık tazmi
natlarını alabilmeleri için vazi
fe ve hizmetlerle ilgili istekle
ri lâyıkı ile yerine getirmedik
leri yolunda bir yıl içinde em
rinde çalıştığı en yakın iki üst 
derece âmirlerinin imzasını ha
vi yazılı iki ihtar veya avlık 
bir fena faaliyet raporu alma
mış olmaları şarttır. Bu şartı 
yerine getirmiyenlerin tazmi-
na,tlarının vüzde ellisi tebliğ 
tarihini taldbeden av babından 
itibaren, kesilir. Bu kesiliş duru
munu düselttieine dair en ya
kın iki üst. derece âmirlerinden 
mnsnet kanaa,t raporu alın cava 
kadar devam eder. Normal taz
minat, mü<*r»fit, kanaat rarorunu 
aldırı tarihi takibeden av basın
dan itibaren ödemeye başlanır. 

MADDE 6. — Hükümet tasa
rısının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Plân Eo. 

MADDE 5. — Millî Savunma» 
Komisyonunun 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6- — Hükümet tasa-
rısının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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ve bu tazminatın hesabında 
aşağıdaki esaslar göz önünde 
tutulur. 

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

a) Uçuş Kıymetlendirme ku
rulu kararlarının tasdik tarihi, 

b) Hava Sıhhi Heyet rapo
runun tasdik tarihi, 

c) Arzuları ile ayrılanların 
dilekçe tarihidir. 

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

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

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

MADDE 7. — Kaza ve sıhhi 
sebeplerle ayrılanlara ödenecek 
yıpranma tazminatı: 

a) Uçuş hizmetine ait vazi
feler esnasındaki kaza veya di
ğer sıhhi sebepler neticesinde 
hava tebdili veya muvakkaten 
uçuştan gayrı hizmetlere nak-
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MADDE 7. — Hükümet tasa
rısının 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. —* Hükümet tasa
rısının 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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ledilen pilotlara ve uçuş ekibi 
personelinden kaza ve diğer 
sebepler neticesi hava değişimi 
alanlara iki yıl müddetle bu 
kanundaki aylık uçuş hizmet 
tazminatı ödenir. Bu süreler 
uçuş hizmetinden sayılır. ÎM 
seneden fazlası için dördüncü 
maddenin birinci paragrafı uy
gulanır. Bunlar tekrar vazife
ye başladıklarında diğer şart
lan haiz iseler, tazminatları er
tesi aybaşından itibaren öden
meye devam olunur. 

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

MADDE 8. -— Sakatlık ve 
şehitlik tazminatı: 

Pilot ve uçuş ekibi persone
li ile hangi meslek ve sınıftan 
olursa olsun vazifeli olarak 
uçuş hizmet faaliyetlerinden 
veya paraşüt atlayışlarından 
mütevellit sakat kalanlara ve 
bu sebepten görevlerinden ay
rılma mecburiyetindekilere al
bay maaşının beş katı, hizmet
ten daimî olarak ayrılanlara 
yedi katı ve şehit olanların 
maaşa müstahak dul ve yetim
lerine, yoksa kanuni mirasçıla
rına oniM katı bir defaya mah
sus olmak üzere tazminat ola
rak verilir, 
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MADDE 8. — Hükümet tasa
rısının 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümet tasa
rısının 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 9. — Sefer ve fev
kalâde hallerde uçucu ihtiyaç
larım karşılamak üzere celp ve 
temin edilen subay ve assu-
baylar uçuşla ilgili kurs ve 
okularda eğitime tabi tutulur. 
Bu esnada ilgili cetveldeki bi
rinci uçuş yılma ait uçuş taz
minatını alırlar. Kurslardan ve 
okullardan mezuniyeti mütaa-
kıp Silâhlı Kuvvetler içinde 
veya dışında geçmiş uçuculuk 
hizmet yıllan da nazarı itiba
ra alınarak uçuş tazminatı 
ödenir. 

MADDE 10. — Bu kanunla 
verilen tazminatlara; 7244 sa
yılı Kanunun dördüncü mad
desi ile 24 . 2 . 1961 tarih ve 
263 sayılı Kanunun aynı mad
deye mütedair hükümleri tat
bik edilmez. 

MADDE 11. — Bu kanuna 
ek cetvele göre ödenen aylık 
tazminatlar aylıklarla birlikte 
ödenir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — 
a) Pilotların almakta ol

dukları uçuş tazminatı, pilotla
rın ilk uçuşa başlama tarihleri 
ile bu kanunun yürürlüğe gi
rişine kadar geçen uçuş hizmet 
yılları hesabedilerek pilotun 
uçuş hizmeti cetveldeki yüzde 
nisbetine intibak ettirilmek 
sureti ile ödenir. 
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MADDE 9. — Hükümet tasa
rısının 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunla 
verilen tazminatlara; 7244 sa
yılı Kanunun 3 ve 4 ncü madde
leri ile 24 . 2 .1961 tarih ve 263 
sayılı Kanunun aynı maddele
re mütedair hükümleri uygu
lanmaz. 

MADDE 11. — Hükümet ta
sarısının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümet ta
sarısının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hü
kümet tasarısının geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Plân Ko. 

MADDE 9. — Hükümet tasa
rısının 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10.— Millî Savun
ma Komisyonunun 10 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümet ta
sarısının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümet ta
sarısının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. —Hü
kümet tasarısının geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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b) Uçuş ekibinin almakta 
oldukları uçuş tazminatı, ilk 
uçuşa başlama tarihi ile bu ka
nunun yürürlüğe girişine ka
dar geçen uçuş hizmet sene
leri hesabedilerek cetveldeki 
yüzde nisbetlerine intibak et
tirilmek suretiyle ödenir. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 
a) Bu kanunun yürürlüğe 

giriş tarihinde 6725 sayılı Ka
nunun üçüncü maddesi ve dör
düncü maddesinin (b) fıkra
sına ve 7345 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesi ve (a) ve (b) 
fıkralarına ve muvakkat dör
düncü maddelerine göre tazmi
nat alanların bu tazminatları 
aynen ödenmeye devam olu
nur. 

b) 5950 sayılı Kanunun ge
çici birinci ve ikinci maddele
rine göre tazminat alanların bu 
tazminatlarının aynen ödenme
sine devam edilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 
5950 sayılı Kanunun yürür

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

Sakat kalarak diŞer hizmet
lere nakledilmiş pilot ve uçuş 
ekibi personelinden 6725 sayılı 
Kanunun dördüncü maddesi Cc) 
fıkrasmca ve 7345 sayılı Ka
nunla değiştirilen 5950 sayılı 
Kanunun dokuzuncu ve 7345 
sayılı Kanunun muvakkat beş 
ve altıncı maddelerine göre taz
minat almamış olanlara on bin 
lira tazminat verilir. 

Şehit olan pilot ve uçuş eki
bi personelinin dul ve yetimle-
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GEÇÎCÎ MADDE 2. — 
a) Bu' kanunun yürürlüğe 

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

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

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 
5950 sayılı Kanunun yürür

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

Sakat kalarak diğer hizmet
lere nakledilmiş pilot vş uçuş 
ekibi personelinden 6725' sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi (c) 
fıkrasınca ve 7345 sayılı Ka
nunla değiştirilen 5950 sayılı 
Kanunun 9 ncu ve 7345 sayılı 
Kanunun muvakkat 5 ve 6 nci 
maddelerine göre tazminat al
mamış olanlara on bin lira taz
minat verilir. 

Şehidolan pilot ve uçuş eki
bi personelinin dul ve yetim-

Plân Ko. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millî • 
Savunma Komisyonunun geçici 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Millî 
Savunma Komisyonunun geçici 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir, 
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rinin, yoksa kanuni mirasçıla-
zının almış oldukları şehit taz
minatı yirmi bin liradan az 
ise, bu tazminat yirmi bin lira
ya iblâğ edilerek verilir. 

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

MADDE 14. — Bu kanun 
hükümlerini yürütmeye Millî 
Savunma ve Maliye Bakanları 
yetkilidir. 

15 . 11 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
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lerinin, yoksa kanuni miı aşçı
larının almış olduklan şehit 
tazminatı yirmi bin liradan az 
ise, bu tazminat yirmi bin lira
ya iblâğ edilerek verilir. 

MADDE 13. — Hükümet ta
sarısının 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

Devlet Bakanı V. 
A. Ş. Ağanoğlu 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı 
F. O. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı V. 
B. Ecevit 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Plân Ko. 

MADDE 13. — Hükümet ta
sarısının 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millî Savun
ma Komisyonunun 14 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Ulaştırma Bakanı 
B. öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba.-Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

îmar ve îskân Bakanı V. 
B. Aybar 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 30) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

Uçuş hizmetleri tazminat Kanununa ek cetvel 

Albay maaşına göre yüzde taz
minat nisbetleri 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirişine 
bağlı cetvel 

Uçuş hizmetleri tazminat Kanununa ek cetvel 

Albay maaşına göre yüzde taz
minat nisbetleri 

Uçuculuk 
müddeti (yıl) 

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

1 nci sütun 
(Pilotlar) 

6 
6 
15 
15 
20 
20 
23 
23 
27 
27 
30 
30 
33 
33 
37 
37 
42 
42 
46 
46 
50 
50 
56 

2 nci sütun 
(Uçuş ekibi) 

9 
9 
10 
10 
14 
14 
16 
16 
18 
18 
20 
20 
23 
23 
26 
26 
28 
28 
30 
30 
30 
30 
30 

Uçuculuk 
müddeti (yıl) 

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

1 nci sütun 
(Pilotlar) 

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

2 nci sütun 
(Uçuş ekibi) 

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

Plân Komisyonunun değiştiricin» bağlı 

CETVEL 

Millî Savunma Komisyonunun raporuna ek 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

>>•€&<< 

M. Meclisi (S. Sayısı: 30) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YİRMİBEŞİNCt BİRLEŞİM 

4 . 1 . 1963 Cuma 

Saat : 15,00 

1 I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKİNCt DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 

Bertan'm, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

2. — Konya Milletvekili Faruk Sükân'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağı
tılan kredili buğday bedellerinin affının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/439) 

5. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'- I 
m, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyamnda 6831 sayılı Orman Ka
nununun da bulunup bulunmadığına dair Tarım 
ve tmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/441) 

6. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
18 , 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

7. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, Be
lediye Meclisleri ve ti Genel Meclisleri için, mu

ayyen bir formülle vatandaşın temsiüı olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

8. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ili çevresinde, 1963 yık zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

9. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

10. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

11. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

12. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından söslü sorusu. (6/466) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

15. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rerln, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 



Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

16. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

17. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

18. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

19. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

21. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

22. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

23. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollannm bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

24. — Manisa Milletvekilli Muammer Erten'in, 
6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

25. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar': 
in, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

2 — 
I 26. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-

lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

27. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

28. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

29. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

30. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

31. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

32. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

33. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Eylül ve 
Ekim aylarına ait, maaşlarının zamanında öde
nip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/493) 

34. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

35. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so-

I rusu (6/495) 



36. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

37. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

38. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

39. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

42. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

43. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har-

3 — 
I candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 

(6/503) 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 4792 sayılı İşçi Sigortalan Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) (S. Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 9 .1962] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu 
raporu (2/77) (S. Sayısı : 8 e 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 28 .12 .1962] 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifleri ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 2/356, 2/367 C. Senatosu 2/40) 
(S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi : 28 .12 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe komis
yonları raporları (1/90) (S. Sayısı: 242) (Birin
ci görüşme tarihi : 19 .12 .1962) 

2. — Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/181) (S. Sayısı: 254) (Bi
rinci görüşme tarihi : 19 . 12 . 1962) 

3. — tzalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasansı ve İçişle-

| ri ve Adalet komisyonları raporları (1/191) (S. 



— .4 — 
Sayısı : 255) (Birinci görüşme tarihi: 19.12. 
1962) 

4. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden gay-
rimemluk enhası sağirenin sureti tathiri hakkın
daki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ile İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 315) (Birinci görüşme ta
rihi : 19 .12 .1962) 

5. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ka
nununun 62 nci maddesinin yürürlükten kaldı
rılması' hakkında kanun tasarısı ile Tarım ve 
Adalet komisyonları raporları (1/237) (S. Sayı
sı : 316) (Birinci görüşme tarihi : 19 .12 . 1962) 

6. — Ortaköy ilçesinin Aşdoğul köyü hane 
70, Cilt 2-5, Sayfa 125 - 72 de kayıtlı Mehmet-
oğlu, Fatma'dan doğma 1927 doğumlu Şükrü 
Uzunca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisvonu ra
poru (3/21) (S. Sayısı : 369) (Birinci görüşme 
tarihi : 19 .12 .1962) 

7. — Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü Ha
ne 23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı tsmailoğlu, 
Gülsüm'den doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu Mus
tafa Karasu'nun ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/16) (S. Sayısı : 370) (Birinci 
görüşme tarihi : 19 .12 .1962) 

8. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım Komisyonu 
raporu (1/250) (S. Sayısı : 265) (Birinci görüş
me tarihi : 19 .12 .1962) 

9. — Asker ailelerinden muhtacolanlara yar
dım yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin son fırkasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/197) 
(S. Sayısı : 257) (Birinci görüşme tarihi: 19 . 
12.1962) 

10. — Bâzı cürümlerden dolayı^ memurlar ve 
şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne 
dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kal
dırılması hakkında kanun tasarısı ile Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (1/175) (S. Sayı
sı : 301) (Birinci görüşme tarihi 19 .12 .1962) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvi&ye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 Sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 



hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla-
rı raporlan (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

9. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

10. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis-
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

12. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

13. — Ealiloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasansı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met ihsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
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Içişleri ve Bütçe Komisyonlan raporlan (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

16. — istanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 

17. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

18. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldınlmasına dair kanun tasansı ile imar ve / 
iskân ve içişleri komisyonlan raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11. K). 1962] 

19. — 5442 sayılı ti idaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sansı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10.1962] 

20. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlanna giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka-
rannın onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 
uçuculanna verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi: 17.12.1962] 

22. — Devlet Personel Doiresi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasansı ve Malive ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/215) (S. Sayısı : 14) 
[Dağıtma tarihi : 17.12 .1962] 

23. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/106) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12.1962] 

24. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı-
nlmalanna ve bu öğretmenler için teşkil edile-
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cek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 

25. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı: 19) [Dağıtma ta
rihi : 22 .12 .1962] 

27. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

28. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] 

29. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

30. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen, 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

31. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fat
ma'dan doğma 9.8.1938 doğumlu Ali Osman öz
den'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/18) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma ta
rihi : 31.12.1962] 

32. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

33. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimon ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12. 1962] 

34. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu İnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı: 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12.1962] 

35. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner SansÖ-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 16.10.1962] 




