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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Irak'a giden Nafıa Vekili Muammer Çavuş-
oğlu'nun dönüşüne kadar kendisine Devlet Ve
kili Emin Kalafat'ın Vekillik edeceğine; 

Başvekil Adnan Menderes'in Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü ile birlikte İran'a yapacakları 
resmî ziyaretten avdetlerine kaçlar. Başvekile, 
Dahiliye Vekili Etem Menderes'in, Hariciye Ve
kiline de işletmeler Vekili Sam et Ağaoğlu'nun 
Vekillik edeceklerine; 

iktisat ve Ticaret Vekilliğinden istifa eden 
Fahrettin Ulaş'm istifasının kabulü ile Gümrük 
ve inhisarlar Vekili Hadi Hüsman'm iktisat ve 
Ticaret Vekâletine. Vekillik edeceğine dair Riya
seti Cumhur tezkereleri okundu. 

Eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında 
icra edilmekte bulunan tahkikat için iki aylık 
munzam mehil verilmesine dair Muhtelit Encü
men Riyaseti tezkeresi okundu ve 8 . IV . 1956 
tarihinde başlamak üzere iki aylık munzam mehil 
verilmesi kabul olundu. 

Teklif 
1. — Trabzon Mebusu Selâhattin Karaya-

Tuz'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesiyle muvakkat 65 
nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/289) (Maliye ve Bütçe encü-

Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Makbule 
Af adan'm cenaze merasiminde vukubulan alkış 
hâdisesine dair Adliye ve Dahiliye Vekillerinden 
olan şifahi suali, talebi üzerine geriverildi. 

Ruznamede mevcut kanun tekliflerinin sual
lerden önce müzakere edilmesine dair takrir ka
bul edildi. 

Maaş Kanununa ek 5585 sayılı Kanuna mu
vakkat madde ilâvesi hakkındaki Kanun kabul 
olundu. 

İmar kanunu teklifinin maddelerinin müza
keresine devam edildi. 

18 . IV . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaychn Ömer Mart 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 

menlerine) 
Tezkere 

2. — Urfa Mebusu Aziz özbay'ın teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezke
resi (3/325) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Edibe Sayar (Zonguldak), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Afyon Karahisar mebuslarına kadar yokla

ma yapıldı.) 
REÎS — Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Konya Mebusu Himmet Ölçmen'in, 
şeker kanunu teklifinin kurulacak Muvakkat 
Encümende müzakere edilmesine dair takriri 
(2/278, 4/197) 

RElS — Himmet Ölçmen, buyurun. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; 28 . II . 1956 tarihinde bir şeker ka
nunu teklifini Yüksek Meclise sunmuş bulunu
yorum. Bu kanun teklifi, iktisat, Gümrük ve Te
kel, Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe encümen
lerine havale edilmiş bulunmaktadır. Zamanın 
dar olması dolayısiyle bu devrede bu kanunun 
süratle çıkmasına ihtiyaç vardır. Lütfen bu en
cümenlerden kurulacak muvakkat encümene ha
valesi suretiyle tetkikini istirham etmekteyim. 
Zira hususi teşebbüs tarafından yapılmakta olan 
fabrikalar tamamen muallâkta bulunmaktadır
lar. Bunun halli için de muvakkat encümene ha
valesini rica ediyor ve bu mevzuda bir takrir ve
riyorum. 

REÎS — Takriri okutuyorum, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şeker hakkında 28 . I I . 1956 tarihinde hazır

ladığım kanun teklifim, Riyaset Makamınca İk
tisat, Gümrük ve Tekel, Dahiliye, Adliye, Mali

ye ve Bütçe encümenlerine havale edilmiştir. 
Mevzuun müstaceliyet ve ehemmiyetine bina

en mezkûr encümenlerden üçer âza alınmak su
retiyle teşekkül edecek muvakkat bir encümende 
görüşülmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Himmet ölçmen 

REİS — Teklifi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen işaret versinler.. Kabul 
etmiyenler... Takrir kabul edilmiş ve teklif, İkti
sat, Ticaret, Gümrük ve İnhisarlar, Dahiliye, 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerinden üçer 
âza alınmak suretiyle teşekkül edecek Muvakkat 
Encümene havale edilmiştir. 

Ruzname ile alâkalı bir takrir var, okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin sorulardan ev

vel müzakere edilmesini arz ve teklif ederim. 
Konya Mebusu 

Hidayet Aydmer 

RElS — Teklifi kabul edenler, lütfen işaret 
versinler... Kabul etmiyenler... Teklif kabul edil
miştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri taz

minat kanunu lâyihası ve Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/385) (1) 

(1) 126 sayılı matbua zaptın şonundadır, 

REÎS — Bir takrir var : 

Yüksek Reisliğe 
Jet tayyareciğili uçuş hizmetleri tazminat 

kanunu lâyihasının ruznamede bulunan diğer 

115 
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İşlere takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa Vekâleti Vekili 

Semi Ergin 

REÎS — Millî Müdafaa Vekâleti Vekilinin 
takririni reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun, Sami Orberk. 

SAMI OKBERK (Trabzon) — Muhterem ar-
kadaşlarım, jet tayyareciliğine aidolan kanun 
teklifi, ordumuzun bugün yepyeni bir silâh olan 
jet tayyareleri ile teçhizi dolayısiyle lüzum gö
rülen kalifiye elemanları sağlamak ve bu kalifi
ye elemanların sağlanabilmesi için de bunların 
maddî refahını temin etmek maksadı ile huzu
runuza getirilmiştir. 

Jet tayyareciliği, Yüksek Meclisinizin malûmu 
olduğu üzere, yepyeni bir silâhtır. Bu silâh he
nüz kemalini bulmuş bir silâh değildir. Jet tay
yareleri diğer pervaneli tayyarelere nazaran 
daima daha fazla kurban vermektedir. Nitekim 
bizde de 1953, 1954 ve 1965 senelerinde iki ta
nesi pervaneli tayyareden olmak üzere diğer 
kaybetmiş olduğumuz aziz şehitlerimizin hepsi 
Jet tayyarelerinden düşerek şehidolmuşlardır. 
Binaenaleyh Jet tayyareciliği hatayı affetmiyen 
bir tayyareciliktir. Havada, çok büyük hava taz
yiklerine mâruz kalmaktadır. Dalışlarda ve yük
selişlerde hava tazyikleri vücut üzerinde büyük 
tesirler yapıyor. Büyük irtifalardan alçak irti
falara geçiş sırasında tayyare fazla hararet de
ğişikliklerine mâruz kalıyor. Bundan dolayı bu 
tayyareleri kullanacak olan insanların çok seçme 
insanlar olması lâzımgeliyor. Sonra yalnız pilot- " 
larm değil bu tayyareyi eğitim ve muharebeye 
hazırlıyacak olan diğer personel de aynı veçhile 
kalifiye eleman olması lâzımgeliyor. Bundan do
layı, kanunda gerek Jet tayyareleri pilotları 
için, gerekse yer hizmetlerini temin elen 
insanlar için ayrı ayrı hükümler konul
muştur. Şimdiye kadar bizim havacılarımız
dan yalnız pervaneli tayyarelerde uçan pilotlar 
aldıkları aylıkların % 50 sini alıyorlardı. Bu 
yeni kanun havacıları ve yer personelini daha 
yüksek bir raf aha kavuşturmak maksadiyle bâzı 
hükümleri ihtiva etmektedir ki arz edeceğim: 

Kanımda birisi esas maaş olmak üzere pilot-
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lar için düşünülmüş olan şey, her jet tayyare pi
lotuna, almakta olduğu maaşın % 100 ü nispetin
de aylık bir tazminat. 

Sonra bunun yer hizmetleri yani jet tayyare 
birliklerinin sulhte ve harbde uçuş, eğitim ve mu
harebe harekâtını temin, idare ve kontrol eden 
bu hava elemanlarına aylık ve ücret tutarları
nın % 40 ı, 

Sonra jet birlikleri için eğitime tâbi Hava 
Harb Okulu ve diğer özel kurslardaki pilot nam
zetlerine teğmenin aylık maaşı tutarının % 40 ı. 

Ve Hava Teknik Okulu astsubay namzetleri
ne astsubay çavuşun aylık maaşı tutarının % 20 
si nispetinde aylık tazminat verilmektedir. 

Sonra jet pilotlarından normalin fevkinde ya
ni, çok üstün başarı gösteren pilotlara aylık tu
tarlarının % 25 i nispetinde ayrıca bir tazminat, 
bir ikramiye verilmektedir. 

Bunlardan başka ayrıca kazaya uğrayanlar
dan pilotluktan ayrılmak mecburiyetinde bulu
nanlara 10 bin, ordudan ayrılmak mecburiyetin
de bulunanlara 15 bin, şehit olanların ailelerine 
de 20 bin lira bir tazminat verilmektedir. 

Gerçi bu kanunla jet tayyarelerimize dünya 
milletlerinin seviyesinde, yani onlarla mütena
sip bir raf ah sağlıyamıyoruz; fakat Yüksek Mec
lisinizin zamanla ileri dünya milletlerinin seviye
sinde bir rafahı kendilerine sağlıyacağma emin 
bulunuyorum. Binaenaleyh bu kanunun Yüksek 
Heyetiniz tarafından kabulünü bilhassa istirham 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

RE IS — Mehmet Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, jet tayyarecilerinin terfihi hususunda 
hazırlanan bu kanunun ihtiva ettiği bâzı hüküm
ler bu hizmetin icaplarına uygun ve bu hizmette 
çalışan personelin bugün içinde bulunduğu sı
kıntıyı giderecek mahiyettedir. Bu bakımdan ta
sarının heyeti umumiyesini şahsan tasvibediyo-
rum. Gazetelerde zaman zaman jet uçaklarında 
kazalar husule geldiğini okuduğum vakit, hepiniz 
gibi ben de üzülüyordum ve bunun sebebini bir 
sözlü soru ile hükümetten sormak istiyordum. 
Böyle bir sözlü sorunun hava kuvvetlerimiz için 
iştibah doğuracağı endişesiyle Meclise takdimden 
şimdiye kadar çekindim. Şimdi temennim şudur: 
inşallah bu yeni kanunla bu hizmette çalışan 
kahraman hava kuvvetlerimiz tatmin edilir, mes
leklerine bağlanır ve kazalar da azalır. 



î : 06 18. 
Yanlız burada bir noktaya temas etmekten 

kendimi alamıyorum; hükümet tasarısında ben
denizin, demin arz ettiğim gibi, bir sözlü soru bi
le vermekten çekindiğim bir mevzu maalesef yer 
almış bulunmaktadır. Bu tasarının bir yerinde; 
hava kuvvetlerimize îkinei Cihan Harbinden ev
vel lâyık olduğu ehemmiyetin verildiği ve fakat 
İkinci Dünya Harbinden sonra bunlara ehemmi
yet verilmediği ifade edilmek suretiyle bu yeni 
tedbirin Demokrat Parti hükümetine mal edilme
si gibi bir yola gidilmiştir. Fakat diğer tarafta 
jet uçaklarının ancak dört yıllık bir tatbikatı bu
lunduğu yazılmış bulunmaktadır. Böyle tatbikatı 
dört yıl içinde olan bir mevzu için daha evvel
den verilecek bir ehemmiyet ve himmet bahis 
mevzuu olamaz. Hükümet burada tenakuza düş
müştür. 

Yanlız hükümetten istirhamım millî mevzu
larda ve orduya ait işlerde kasıtlı kasıtsız böyle 
politika yapmaktan çekinsin ve bunlara temas 
etmesin. 

Burada bir noktayı daha tebarüz ettirmek 
mecburiyetindeyim, o da bunlara verilecek taz
minatın karşılığı yoktur. Bu tazminat şimdiye ka
dar mer'i olan kanunlara göre konmuş bir tahsi
sattan ödenecektir. Bu, bütçe samimiyeti esasına 
ve prensiplerine uygun bir hareket olmaz. Büt
çenin kabulü anında bu mesele mevzuubahis idi 
ise, bu tahsisata göre hesaplanıp konurdu. Ka
nun o zaman çıkmadığına göre böyle bir mesele 
mevzuubahis değildir. Konulmuş olan tahsisat bu 
günün ihtiyaçlarına uygun olması lâzımgelir. 
Şimdi ise, kabul olunacak tahsisatın karşılığını 
göstermemek, malî prensiplere ve bütçe kaidele
rine uygun değildir. 

Bu bakımdan hükümetin, böyle bir teklifle 
geldiği zaman, bunların karşılığını göstermesi 
şarttır ve bütçe samimiyeti de bunu emretmekte
dir. Maruzatım bundan ibarettir, arkadaşlar. 

BEÎS — Millî Müdafaa Vekil Vekili, buyu
runuz. 

DEVLET VEKİLİ VE MÎLLl MÜDAFAA 
VEKÎL VEKÎLÎ ŞEMÎ ERGİN (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu ifade ede
yim ki, hiç olmazsa böyle bir mevzuda Mehmet 
Hazer arkadaşımızın, biraz evvel yaptığı ko
nuşmayı yapmamasını hakikaten gönül arzu 
ederdi. 

Bugün iftiharla üzerinde durduğumuz, gay
ret ve kahramanJoklariyle göğüslerimizi ka-
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bartarak ifade edeceğimiz ordumuzun bir cüz'ü 
olan Hava Kuvvetlerinin bu jet teşkilâtını gü
nün polemiği ve politikasına karıştırmak haki
katen doğru bir hareket olmasa gerektir. 

Bunlara verilecek tazminatın yeni kanunun 
muvakkat maddesinde de zikredildiği veçhile 
Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinin 211 nci fas
lının 12 nci maddesinde bulunan tahsisattan 
ödeneceği tasrih edilmiştir. Millî Müdafaa tah
sisatı kifayet etmediği takdirde elbette ki Yük
sek Meclisinize müracaat ederek tahsisat temini 
kabildir. Kaldı ki miktarı gayet cüzi olan bu 
tazminatı tasarruflarımızla da temin etmek 
mümkün olabileceğine kaani bulunmaktayız. 

Kazalara gelince; hakikaten tekâmül merha
lesini henüz tamamlamamış bulunan ve bizde 
mazisi pek yakın olan jet uçaklarının - şimdi ya
nımda istatistikler mevcut değildir - bu tayya
releri imal eden, icadeden memleketlerdeki jet 
uçaklarının yaptığı kazalara nispetle, iftiharla 
kaydedebiliriz ki, vukua gelen kazaların yüzde 
nispeti, bu memleketlerdeki kazalardan düşük 
bulunmaktadır. Bunda da pilotlarımızın, evlât
larımızın hakikaten yeni medeni vasıtalara kar
şı göstermiş oldukları intibak kabiliyeti, fedakâr
lık ve cesaretleri büyük rol oynamaktadır. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile bu yolda 
beynelmilel çapta yapılmış bulunan bir müsaba
kada pilotlarımız birinciliği kazanmak suretiyle 
bu mevzudaki kabiliyet ve ehliyetlerini göstermiş 
bulunmaktadırlar. Hakikaten jet uçakları pilot
larının mâruz kaldığı müşkülâtı burada izaha 
lüzum görmüyorum. Bir kısım muhterem arka
daşlarımızla son seyahatimde jet uçaklarının fa
aliyetlerini, jet pilotlarının çektiğini, yakînen 
gördük. Jet uçaklarının ve personelinin yıpran
malarını bizzat müşahede ettik. Amerikan askerî 
mümessilleri ile jet uçak fabrikalarının mümessil
leri huzurlariyle jet uçaklarının hareketlerini ve 
bilhassa bunların süratli seyirleri esnasında yap
tıkları bombardımanları ve sağladıkları isabet
leri, bilhassa müşahede ettik. Pilotlarımızın fe
dakârlığını, vatanseverliğini ve mesleklerindeki 
ehliyeti takdirle ifadeyi bir vazife bilirim. Yük-
sejs Heyetiniz namına ve bir vekiliniz olarak ken
dilerini takdir ettim, tebrik ettim. Bu takdir ve 
tebriklerimi sizlere arz etmeyi de ayrıca bir şe
ref bilmekteyim. (Alkışlar) 

REİS — Mehmet Hazer, buyurun. 

- U f -
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MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar- I 

kadaşlarım; sayın Vekilden böyle bir mevzuda 
beni politika yapıyor diye tavsif etmelerini bek
lemezdim. (Soldan gürültüler) Ben yalnız es
babı mucibede böyle bir işaret bulunmasını ten-
kid ettim, yersiz olduğunu söyledim. (Soldan 
«oku bakalım» sesleri) Okuyalım : 

İkinci sayfanın üçüncü paragrafında : (İkin
ci Dünya Harbinden evvel, esnasında ve ondan 
sonra dost ve düşman her devlet hava kuvvetle
rine en büyük önemi verirken ve onun persone
lini tatmin edip refaha kavuştururken maalesef 
bizde iş ve görüş aksine olmuş...) (Soldan gü
rültüler, «yalan mı?» sesleri) 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kes
meyin. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Biraz aşa
ğıdan devam ediyorum : (... bu acıklı durumu 
takdir eden Demokrat Hükümet 1950 den son
ra....) şöyle yapmış, böyle yapmış... 

Muhterem arkadaşlar, işte benim itiraz et
tiğim budur. İkinci Dünya Harbinde şöyle ol
muş, böyle olmuş, D. P. şöyle yapmış böyle yap
mış... bu m'evzua bunlar girmez. Ordu, Hava Kuv
vetleri bu mevzua girmez. Ordu tayyare kuvvetle
ri, hava kuvvetleri milletin müşterek malıdır, o 
gün yapılmamışsa bugün yapılmalıdır, buna kim
senin bir itirazı yoktur, milletin ihtiyaçlarına uy
gundur. Yalnız bunu bir partiye mal etmek 
doğru değildir. Benim takıldığım nokta budur. 
Yoksa ben bu mevzuda ne politika yaptım, ne 
de bir politika mevzuu yapılmasına taraftarım. 

, REİS — Millî Müdafaa Vekil Vekili. 
DEVLET VEKİLİ VE MİLLÎ (MÜDAFAA 

VEKİL VEKİLİ SEMİ EROİN (Manisa) — 
Efendim, bir şeyi tenkid ederken nihayetinden 
değil başlangıcından alıp bir kül halinde müta
lâa etmek lâzımgelir. 

Evvelki ifademde ısrar ediyorum, Hükümet 
tasarısında bitaraflığa o kadar riayet edilmiştir 
ki hava kuvvetleri mevzuunda bundan evvelki 
hareketlerin takdiri dahi esbabı mucibe lâyi
hasında yer almış bulunmaktadır, bunu nedense 
kendileri okumadılar. 

Aynen şöyle denmektedir : «30 senelik hava 
kuvvetleri tarihimizin başlangıcında dahi yeni 
Cumhuriyet devrinin ilk inkılâp hamleleri dev
rinde her şeyde olduğu gibi hava kuvvetlerine 
de lüzumlu önem verilmiş ve bunun icabı olarak 
uçuş kanunlarından 889. sayılı Uçuş Tazminat ! 
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Kanunu ile bir uçucu personele maaşının % 92 
si, 3485 sayılı Kanunla da maaşının % 111 i ay
lık uçuş tazminatı olarak verilmiştir.» 

Ve ondan sonra İkinci Dünya Harbine ve bu
güne ait hükümler ifade edilmiştir. Şu halde bu
rada yalnız son iki fıkrayı alarak baş tarafı üze
rinde durmamak suretiyle vâki beyanda bulun
mak politikadan başka hiçbir şey değildir. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; birinci fıkranın ifade ettiğine zaten 
benim de bir itirazım yoktur. Asıl tariz şeklinde 
olan ikinci fıkra olduğu için burada okudum. 
Maksadım ne politika yapmak ne de tarizde bu
lunmaktır. Hareketim, bir vakıaya karşı göste
rilen hassasiyetin bir ifadesidir. 

REİS — Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi de vardır, reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul -etmiyenler... 
Müstaceliyet teklifi de kabul edilmiştir. 

Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminat 
Kanunu 

MADDE 1. — Hava kuvvetleri personelinden 
jet tayyareciliği uçuş hizmetlerinde çalışanlara 
aşağıdaki esaslara göre jet tayyare hizmetleri 
aylık uçuş tazminatı verilir: 

a) Jet tayyare pilotlarına aylıkları tutarı
nın (% 100) yüzde yüzü aylık uçuş tazminatı 
olarak verilir. (Albaydan yukarı rütbede aylık 
alan pilotlara albay tazminatının aynı verilir. 

b) Jet tayyare birliklerine pilot yetiştiren 
Hava Harb Okulu uçuş öğretmenlerine aylık
ları tutarının (% 80) yüzde sekseni aylık uçuş 
tazminatı olarak verilir. 

e) Jet uçuş hizmetlerini ihtiva eden: 
(Jet birlikleri; jet eğitimi, ikmali, harekâ-

tiyle ilgili hava kumandanlıkları; hava okulları, 
hava nakliye üssü, jet atelye ve tamir evleri, 
jet personelinin seçim ve tedavilerini yapan ha
va birlik sağlık tesisleri, hava kontrol merkez
leri, radar müfrezeleri, hava seyrüsefer kolay
lıkları, radyo role istasyonları) kadrolarında 
tâyinen çalışarak jet birliklerinin sulhte ve harb-
de uçuş eğitimini veya muharebe harekâtını te
min, idare ve kontrol eden (Havacılık, hava 
teknik, hava harekât, hava lojistik, hava sağlık 
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branşlarındaki) subay, astsubay, askerî memur 
ve sivil personele, fiilen vazife gördükleri müd
detçe,, aylık veya ücret tutarının (% 40) yüzde 
kırkı nispetinde aylık tazminat verilir. 

Bu maddenin (a) ve (b) bentleriyle bu ka
nundaki yazılı tazminatları alanlar ayrıca bu 
bent hükmünden istifade edemezler. 

Yukarda yazılı branşlarda çalışan personel
den bu fıkra hükümlerine göre, bu tazminattan 
istifade edecekler, Millî Müdafaa Vekâletince 
hazırlanacak ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunacak talimatname ile tesbit olunur. 

d) Jet birlikleri için eğitime tâbi Hava 
Harb Okulu ve diğer özel kurslardaki pilot 
namzetlerine teğmenin aylık maaşı tutarının 
(% 40) yüzde kırkı ve hava teknik astsubay 
namzetlerine astsubay çavuşun aylık maaşı tu
tarının (% 20) yüzde yirmisi nispetinde ay
lık tazminat verilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA AHMET TO-
PALOĞLU (Seyhan) — Söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun efendim. 
AHMET TOPALOĞLU (Seyhan) — Efen

dim; bu maddenin Hükümet lâyihası ve Millî 
Müdafaa Komisyonu raporundaki yazılışlariyle 
Bütçe Komisyonundaki yazılışları arasında fark 
vardır,, buna işaret etmek isterim. 

Bir defa koydukları müddet bakımından «ay
lık veya ücret» tâbiri kullanılmıştır. Bunun «üc
retleri» şeklinde düzeltilmesi lâzım gelmektedir. 

Sonra, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde 
«bu kanundaki» denilmektedir, «bu kanunda» 
olarak tashihi lâzımgelmektedir, arz ederim. 

RElS — Madde hakkında, Sami Orberk. 
SAMI ORBERK (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar; birinci maddenin (A) bendinde; 
«Jet tayyare pilotlarına aylıkları tutarının yüz
de yüzü aylık uçuş tazminatı olarak verilir. 
(Albaydan yukarı rütbede aylık alan pilotlara 
albay tazminatının aynı verilir)» diye bir fıkra 
vardır. Albaydan yukarı rütbede aylık alanla
ra da albay tazminatı veriliyor. Niçin arkadaş
lar? Eğer bir general de jet tayyarelerinde uçu
yorsa, kanaatimce onlara, diğerlerine nümunei 
imtisal oldukları içi*, tazminat iki misli veril
melidir. Halbuki maddede (Albay tazminatı 
alır) eliyor. Bunun mânasını anlıyamadım. Ben 
bu bendin kabul edilmemesi, eğer jet tayyare
lerinde uçan subayın rütbesi generalse gene-
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rai maaşı tazminatı, orgeneral ise orgeneral ma
aşı tazminatı alması lâzımgeldiği kanaatini ta
şıyorum. ve maddenin bu şekilde tashih edilme
sini istiyorum, 

DEVLET VEKİLİ VE ıMtLLÎ MÜDAFAA 
VEKÂLETİ VEKİLİ SEMİ ERGİN (Manisa) 
— Muhterem arkadaşımın bu teklifine müte
şekkir kalmamak mümkün değil. Ancak şunu 
arz etmek isterim ki, Hava Kuvvetlerimize men
sup ve bilhassa hava ile ilgili generallerimizin 
adedi mahduttur. Bu kıymetli generallerimiz 
kendilerinden küçük rütbedeki subayların her 
gün karşı karşıya geldikleri tehlikeleri düşü
nerek hattâ şükranlarını ifade etmekte ve ken
dilerinin albayların aldıkları tazminat kadar 
tazminata müstehak olduklarını açık olarak ifa
de etmektedirler. 

REİS — Maddeyi tashih!i şeklî ile biv da
ha okutuyorum: 

MADDE 1. — Hava kuvvetleri personelin
den jet tayyareciliği uçuş hizmetlerinde çalı
şanlara aşağıdaki esaslara göre jet tayyare hiz
metleri aylık uçuş tazminatı verilir: 

a) Jet tayyare pilotlarını aylıkları tutarı
nın i % 100) yüzde yüzü aylık uçuş tazminatı 
olarak verilir. (Albaydan yukarı rütbede aylık 
alan pilotlara albay tazminatının aynı verilir). 

b) Jet tayyare birliklerine pilot yetiştiren 
Hava Harb Okulu uçuş Öğretmenlerine aylık
ları tutarının (% 80) yüzde sekseni aylık uçuş 
tazminatı olarak verilir. 

c) Jet uçuş hizmetlerini ihtiva eden: 
(Jet birlikleri; jet eğitimi, ikmali, harekâ-

tiyle ilöili hava kumandanlıkları; hava okulları, 
hava nakliye üssü, jet atelyo ve tamir evleri, 
jet personelinin seçim ve tedavilerini yapan ha
va birlik sağlık tesisleri, hava kontrol merkez
leri, radar müfrezeleri, hava seyrüsefer kolay
lıkları, radyo role istasyonları) kadrolarında 
tâyinen çalışarak jet birliklerinin sulhte ve 
harbde uçuş eğitimini veya muharebe harekâ
tını temin, idare ve kontrol eden (Havacılık, 
hava teknik, hava harekât, hava lojistik, hava 
sağlık branşlarındaki) subay, astsubay, askerî 
memur ve sivil personele, fiilen vazife gördük
leri müddetçe, aylık veya ücretleri tutarının 
(% 40) ı yüzde kırkı nispetinde aylık tazmi
nat verilir. 

Bu maddenin (a) ve (b) bentleriyle bu ka-
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nıında yazılı tazminatları alanlar ayrıca bu ı 
bent hükmünden istifade edemezler. | 

Yukarda yazılı branşlarda çalışan perso
nelden bu fıkra hükümlerine göre, bu tazmi
nattan istifade edecekler, Millî Müdafaa Vekâ
letince hazırlanacak ve îcra Vekilleri Heyetin
ce tasdik olunacak talimatname ile tesbit olu- | 
nur. I 

d) Jet birlikleri için eğitime tâbi Hava 
Harb Okulu ve diğer özel kurslardaki pilot 
namzetlerine teğmenin aylık maaşı tutarının 
(% 40) yüzde kırkı ve hava teknik astsubay 
namzetlerine astsubay çavuşun aylık maaşı tu
tarının (% 20) yüzde yirmisi nispetinde aylık 
tazminat verilir. 

REÎS — Maddeyi tashihli şekliyle reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Jet tayyareciliği uçuş hizmet
lerinde fevkalâde üstün başarı ve kabiliyet gös
teren personele ayrıca aşağıdaki esaslar dâhi
linde ve fevkalâde başarının devamı müddetin-
ce bu fevkalâde faaliyet ve üstün başarıyı elde 
ettiği ayı takibeden ay başından başlıyarak : 

a) Fevkalâde faaliye ve üstün başarıları 
ile özel talimatnamelerdeki normal uçuş eğiti
mine ve harbe hazırlığa ait standartların üstüne 
çıkan pilotlara aylıkları tutarının (% 25) yüz
de yirmi beşi; 

b) Fevkalâde gayret ve başarı göstererek • 
bakmakta oldukları tayyare, radar, vasıta, ci
haz, malzeme ve personelin aylık faaliyet, harbe 
hazırlık ve uçuş faaliyet saatlerine ait özel tali
matnamelerdeki normal standartların üstüne 
birlikçe ve tesisçe çıkan birinci maddenin (c) 
paragrafında ismi geçen personele aylıkları 
tutarının (% 20) yüzde yirmisi; 

Nispetinde fevkalâde faaliyet ve üstün ba
şarılara teşvik ikramiyesi verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok;, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

* I 
MADDE 3. — Jet pilotlarından (8) sekiz 

sene uçuş hizmetini tamamlayıp hava kuvvetle
rinin yer hizmetlerine nakledilenlere pilotluk 
hizmet senesi başına ayrılıştaki aylıkları tuta
rının (% 6) yüzde altısı yıpranma tazminatı 
olarak verilir. Ancak bu suretle verilecek yıp
ranma tazminatının toplamı pilotun pilotluk hiz- j 
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metindeki aylığı tutarının (% 80) yüzde sekse
ninden daha fazla olamaz. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — a) Hava sıhhi heyet rapo
runa müstenit sihhi sebeplerle tebdilhava veya 
tedavi dolayısiyle hizmet yapamıyan veya mu
vakkaten hava yer hizmetine naklolunan pilot
lara sıhhi heyet raporu tarihinden itibaren iki 
sene müddetle aylık uçuş tazminatı aynen ve
rilir. 

b) Hava sıhhi heyet raporuna müstenit 
sıhhi sebeplerle daimî olarak Hava - Yer hizme
tine ayrılan pilotlara 3 ncü madde gereğince 
yıpranma tazminatı verilir. Ancak bu tazminat 
pilotun ayrılmadan evvel almakta olduğu ay
lık tutarının (% 50) yüzde ellisinden daha az 
ise bu miktar aylık tutarının (% 50) yüzde elli
sine iblâğ edilerek verilir. 

c) Uçuş hizmetine ait vazifeler esnasında 
vukua gelen kazalar neticesinde sakat kalarak 
bu yüzden uçuş hizmetinden ayrılmak mecbu
riyetinde kalanlara (10 000) on bin, askerî hiz
metten daimî olarak ayrılanlara (15 000) on 
beş bin, şehit olanların maaşa müstahak dul 
ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçılarına 
(20 000) yirmi bin lira tazminat verilir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Jet birliklerinde, Hava Harb 
Okulunda veya diğer özel uçuş kurslarında uçuş 
öğretmenliği yapanlara talebe ile beraber yap
tığı öğretmenlik uçuş saati başına iki lira yetiş
tirme ikramiyesi verilir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Uçuş hizmeti ve yıpranma 
müddetlerinin hesabı aşağıdaki esaslara göre ya
pılır : 

a) Pilotlar için uçuş hizmet senesinin baş
langıç tarihi uçuş okul veya kurslarında ilk uçu
şa başladığı tarihtir. 

b) Jet pilotlarının jet tayyarelerindeki hiz
met senesi jet tayyaresi ile'ilk uçuşa başladığı ta
rihte başlar, asgari uçuş isteklerini jet tayya
releri ile yaptığı müddetçe veya Hava Kuvvet
leri Kumanlanlığı uçuş kıymetlendirme kurulla
rınca veya Hava Sıhhi Heyet raporu ile jet uçuş 
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hizmetinden daimî olarak ayrılıncaya kadar de- I 
vam eder. 

c) Jet pilotlarının uçuş hizmet senelerinin j 
hesabında evvelce pervaneli tayyarelerde geçiril
miş olan her uçuş hizmet senesi altı ayı jet pi
lotluğunda geçmiş hesabedilir. Ancak pervaneli 
tayyarelerde geçen hizmet sürelerinin sekiz se
neden fazlası dikkat nazarına alınmaz. j 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA AHMET TO-

PALOĞLU (Seyhan) — Efendim, bu maddenin 
yazılışı sırasında bir hata olmuştur. Bütçe Ko
misyonunda 6 ncı maddenin C fıkrası ve A fık
rası tadile uğramıştır. Hükümet lâyihasının 6 
ncı maddesindeki - ki Millî Savunma Komisyonun
da aynen kabul edilmiştir - son ibare maddeye 
ithal edilmemiştir. Maddeye aynen ilâve edilmesi 
lâzım olan bu kısmı okuyorum : 

(Bu madde gereğince müddetlerin hesabında I 
altı ay veya daha fazla sene küsurları tama ib
lâğ edilir) 

Bu cümlenin maddenin C fıkrası sonuna ilâ
ve edilmesi gerekmektedir. Arz ediyorum. 

REİS — Maddeyi tashih edilmiş şekliyle oku
yoruz. 

MADDE 6. — Uçuş hizmeti ve yıpranma 
müddetlerinin hesabı aşağıdaki esaslara göre ya
pılır. 

a) Pilotlar için uçuş hizmet senesinin baş
langıç tarihi uçuş okul veya kurslarında ilk uçu
şa başladığı tarihtir. 

b) Jet pilotlarının jet tayyarelerindeki hiz
met senesi jet tayyaresi ile ilk uçuşa başladığı ta
rihte başlar, asgari uçuş isteklerini jet tayyare
leri ile yaptığj müddetçe veya Hava Kuvvetleri 
Kumandanlığı uçuş kıymetlendirme kurullarınca 
veya hava sıhhi heyet raporu ile jet uçuş hizme
tinden daimî olarak ayrılıncaya kadar devam 
eder. 

c) Jet pilotlarının uçuş hizmet senelerinin 
hesabında evvelce pervaneli tayyarelerde geçiril
miş olan her uçuş hizmet senesi altı ayı jet pi
lotluğunda geçmiş hesabedilir. Ancak pervaneli 
tayyarelerde geçen hizmet sürelerinin sekiz se
neden fazlası dikkat nazarına alınmaz. 

Bu madde gereğince müddetlerin hesabında 
altı ay veya daha fazla sene küsurları tama ib
lağ edilir. 

REİS — Tashih edilmiş şekliyle ve ilâve ile 1 
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birlikte maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — a) Aylık jet tayyare uçuş 
hizmetleri tazminatı alabilmek için takvim yılı 
ile başlıyan her (12) on iki ayda pilotların jet 
tayyareleri ile en az (60) altmış saat birinci pi
lot olarak uçuş yapması şarttır. 

Albay (dâhil) a kadar her rütbedeki jet pi
lotları aynı nevi ve aynı miktar uçuş eğitimine 
ve harekâtına tâbidir. 

b) Jet tayyare uçuş hizmetindeki pilot ve 
pilottan gayri personelin aylık uçuş tazminatı 
alabilmesi için uçuş hizmetleri ile ilgili meslekî 
vazife ve hizmetlerinde devamsızlık, disiplinsiz
lik, sıhhi temaruz veya yetersizlik sebepleriyle 
bir sene içinde emrinde çalıştığı en yakın iki üst 
derece âmirlerinin imzasını havi yazılı, olarak iki 
ihtar veya senelik bir fena faaliyet raporu alma
mış olmaları şarttır. 

c) (a) paragrafındaki şartı yerine getire-
miyen pilotların tazminatının (% 50) yüzde el
lisi mütakkıp sene başından itibaren, (b) parag
rafındaki şartları yerine getiremiyenlerin tazmi
natının (% 50) yüzde ellisi de ilgilinin ikinci 
yazılı ihtarı alışını takibeden ay başından itiba
ren kesilir. 

Bu kesiliş pilotların birinci (12) on iki ay
dan noksan kalan uçuşlarını tamamlayıncaya 
kadar, pilot ve diğer personelin de meslekî ye
tersizlik ve sair durumunu düzelttiğine dair en 
yakın iki üst derece âmirinden bir müspet kana
at raporu alıncaya kadar devam eder. Kesilen 
aylık uçuş tazminatı noksan kalan uçuşun ta
mamlanmasını veya müspet rapor alınmasını ta
kibeden ay başından yeniden verilmeye başlanır. 

d) Yukardaki sebeplerden ötürü bir rütbe 
süresince iki defa senelik fena faaliyet raporu 
veya dört defa yazılı ihtar alanlar uçuş hizmet
lerinden daimî olarak çıkarılır. Senelik fena fa
aliyet raporu verilmeden evvel bu rapora esas 
olan hususlarda daha evvel ihtar verilir. 

r. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince tazminat 
veya ikramiye alanlar ayrıca 5950 sayılı Kanun 
gereğince tazminat veya ikramiye alamazlar. 

Bu kanunla verilen tazminat ve ikramiyeler 
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maaşlarla birlikte Ödenir, borç için haciz oluna- I 
maz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MUMAKKAT MADDE — 1956 malî yılı 
içinde bu kanun gereğince yapılacak ödemeler 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin 211 nci (5950 
ve 6245 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam
lar ve tazminatlar) faslının 12 nci (Hava Kuv
vetleri) maddesinden ödenir. 

REİS —' Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1956 tari
hinden itibaren mer'idir. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü açık reylerinize arz ediyo
rum. 

2. — Gazianteb Mebusu Süleyman KuraneV-
in, yapı ve imar kanunu teklifi ve Muvakkat En
cümen mazbatası (2/78) 

REJS — Kanun teklifinin müzakeresine de
vam ediyoruz efendim. Encümende olan mad
deler gelmemiştir, sekizinci maddeden itibaren 
görüşmelere devam ediyoruz. 

MADDE 8. — Belediyelere karşı yapının 
fennî mesuliyetini üzerine alan meslek mensup
ları yapıyı ruhsatiye ve eklerine uygun olarak j 
yaptırmaya ve mal sahibinin ruhsatiye ve ekleri I 
hilâfına yaptırdığı işleri 5 gün içinde yazı ile 
belediyeye bildirmeye mecburdurlar. Aksi tak- | 
dirde bu gibi meslek mensupları için belediye | 
encümenleri 100 liradan 1 000 liraya kadar pa
ra cezasına ve aynı belediye hududu içinde bir , 
aydan bir yıla kadar yapacakları projeleri ve 
alacakları fennî mesuliyetleri kabul etmemeye | 
karar verirler. Bu karar, kesinleştiği takdirde, j 
tatbik ve mensuboldukları meslek odalarına ta- j 
mim olunur. i 
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REİS — Sekizinci madde hakkında söz isti

yen yoktur, kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ruhsatiye alman yapılar için 
belediyeye yazı ile müracaat edilerek, yapı ye
rinin gösterilmesi istenir. Belediye, dilekçenin 
verildiği tarihten itibaren resmî tatil günleri 
hariç 15 gün içinde yapı sınırını, röperlerini gös
termekle mükelleftir. Bu müddet içinde bunlar 
gösterilmezse, mal sahibi ruhsatiye ve eklerine 
ve imar durumuna uygun olmak şartiyle yapı 
sına b» glıyabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. —- Yapıya başlama müddeti 
ruhsatiye tarihinden itibaren bir yıldır. Bu müd
det zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya 
başlanıp da, her ne sebeple olursa ol.?un, ruhsat 
müddeti ile birlikte 4 yıl içinde bitirilmediği 
takdirde yeniden ruhsat alınması lâzımdır. 

REİS — Onuncu madde hakkında bir tadil 
takriri var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
10 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tamam

lanmasını arz ve teklif ederiz. 

MADDE 10.- — Yapıya başlama müddeti 
ruhsatiye tarihinden itibaren bir yıldır. Bu müd
det zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya 
başlanıpta, her ne sebeple ' olursa olsun, ruh
sat müddeti ile birlikte 4 yıl içinde bitirilme
diği takdirde verilen ruhsatiye hükümsüz olup 
yeniden ruhsat alınması lâzımdır. 

Erzurum Mebusu Konya Mebusu 
E. Tuncel H. Aydıner 

REİS — Encümen tadil teklifini filhal işti
rak etmektedir. Teklifin madde olarak kabulü
nü reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyeı.ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Dört yıllık imar programına 
dâhil olmıyan yerlerde, imar plânı tatbikatına 
kadar, belediye encümenlerince, muvakkat inşa
at veya tesisat ruhsatiyesi verilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin 10 yıl 
olması, yapılacak yapının belediye meclislerin
ce kabul edilecek esaslara uygun bulunması ve 
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muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun tapu
ya tescil edilmesi mecburidir. 

Plân tatbik edilirken Encümen kararı üze
rine 21 ncü madde gereğince inşaat veya tesi
sat yaptırılır. Bundan dolayı mal sahibine taz
minat verilmez. 

On yılın hitamında bu yerlerde, imar tatbi
katı yapılmayacaksa, belediye encümeni kara-
riyle, plân tatbikatına kadar müddet uzatılır. 
Ancak bu uzatılan müddet imar plânının tatbi
katına geçilmesini durduramıyacağı gibi mal 
sahibine de bir hak bahşetmez. 

REÎS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
11 nci maddenin aşağıdaki şekilde tamam

lanmasını arz ve teklif ederim : 

MADDE 11. — Müracaat tarihindeki dört 
yıllık imar programına dâhil olmıyan yerlerde, 
imar plânı tatbikatına kadar, belediye encümen
lerince, muvakkat inşaat veya tesisata müsaa
de edilir ve buna istinaden ruhsatiyesi verilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin 10 yıl 
olması, yapılacak yapının belediye meclislerin
ce kabul edilecek esaslara uygun bulunması ve 
muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun tapu
ya şerh verilmesi mecburidir. 

Plân tatbik edilirken encümen kararı ile 24 
ncü madde gereğince inşaat veya tesisat yıktı
rılır. Bundan dolayı mal sahibine tazminat ve
rilmez. 

On yılın hitamında bu yerlerde, imar tat. 
bikatı yapılmıyaeaksa, belediye encümeni kara-
riyle, plân tatbikatına kadar müddet uzatılır. 
Ancak bu uzatılan müddet imar plânının tatbi
katına geçilmesini durduramıyacağı gibi mal 
sahibine de bir hak bahşetmez. 

Konya Mebusu Erzurum Mebusu 
H. Aydmer E. Tuncel 

REİS — Teklife encümen iştirak ediyor. 
Mehmet Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Bu maddede 

(Belediye meclislerince kabul edilecek esaslar) 
kaydı vardır. Malûmuâliniz belediye meclisleri
nin salâhiyet ve vazifeleri halen mer'i bulunan 
Kanunun 70 nci ve mütaakıp maddelerinde ta
dat edilmiştir. Belediye meclislerinin hazırlıya-
cağı bu esas bir talimatname mahiyetinde mi
dir, rbir nizamname mahiyetinde midir, nedir? 
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Yani belediye meclislerinin yapacakları işleri 
kanun tadat ve tasrih etmiş olduğuna göre bu
nu anlıyamadım. Encümen lütfen izah etsin. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. M. RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, buradaki kasit sa
dece talimatnamenin ısdarı mahiyetindedir. Ta
limat mahiyetinde olan bir işin de belediye mec
lislerinin münakit bulunduğu zamanlarda yapıl
ması kabildir. Binaenaleyh tereddüdü mucip 
bir cihet mevcut değildir. 

MEHMET HAZER. (Devamla) — Efendim, 
bizim hukukta talimatnamenin, nizamnamenin, 
kanunun bir ifadesi, bir tesir sahası ve bir mü
eyyidesi vardır. Bu, talimatname mi, nizamna
me mi, yoksa kanun mudur? Belediye meclisinin 
hazırlıyacağı bu esaslar nelerdir? 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Talimat
namedir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Talimat
name olması lâzımgelirse kanun metninin ona 
göre tedvin olunması icabeder. Teklif sahibi ar
kadaşım bunun talimatname olması lâzımgeldi-
ğini ifade ediyor. Fakat encümenin fikri nedir? 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Aynı fikirdeyiz. 
MEHMET HAZER (Devamla) — O halde 

metin tashih edilecektir. 
Diğer bir nokta da burada 24 ncü maddeye 

bir atıf yapılmaktadır. Halbuki 24 ncü madde
de böyle bir sarahat yoktur. 

REİS — Encümen tadil teklifine iştirak et
tiğine göre 11 nci madde olarak teklif edilen 
metni tashih veçhile tekrar okutuyorum. 

MADDE 11. — Müracaat tarihindeki dört 
yıllık imar programına dâhil olmıyan yerlerde, 
imar plânı tatbikatına kadar, belediye encü
menlerinde muvakkat inşaat veya tesisata mü
saade edilir ve buna istinaden ruhsatiyesi ve
rilir. 

Bu gibi hallerde verilecek müddetin 10 yıl 
olması, yapılacak yapının belediye meclislerince 
kabul edilecek talimatnameye uygun bulunma
sı ve muvakkat inşaat veya tesisat olduğunu ta
puya şerh verilmesi mecburidir. 

Plân tatbik edilirken encümen kararı ile 24 
ncü madde gereğince inşaat veya tesisat yıktı
rılır. Bundan dolayı mal sahibine tazminat ve
rilmez. 

On yılın hitamında bu yerlerde imar tatbi
katı yapılmıyaeaksa belediye encümeni karariy-
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le, plân tatbikatına kadar müddet uzatılır. An
cak bu uzatılan müddet imar plânının tatbika
tına geçilmesini durduramıyacağı gibi mal sa
hibine de bir hak bahşetmez. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Yapı yerinde ruhsat ve ekle
rinin bulundurulması mecburidir. Aksi takdirde 
yapı sahibine ruhsat harcının yarısı kadar ceza 
hükmolunur. Tekerrürü halinde ceza tekrarla
nır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Yapının nevine, ehemmiye
tine ve büyüklük derecesine göre proje ve ekle
rinin tanziminin ve inşaatın kontrolünün sala
hiyetli meslek mensuplarına yaptırılması mec
buridir, Yapının fennî mesuliyetini üzerine al
mış olan meslek mensupları, bu vazifeden çekil
diği takdirde, tatil günleri hariç, üç gün içinde, 
mucip sebepleriyle birlikte, keyfiyeti yazılı 
olarak belediyeye bildirmekle mükelleftir. Aksi 
takdirde, inşaatın sonuna kadar kanuni mesuli
yetlerinden kurtulamazlar. Başka bir meslek 
mensubu fennî mesuliyeti deruhte etmedikçe 
yapının devamına da müsaade edilmez. 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
13 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tamam

lanmasını arz ve teklif ederiz : 

MADDE 13. — Yapının nev'ine, ehemmiye
tine ve büyüklük derecesine göre proje ve ek
lerinin tanziminin ve inşaatının kontrolünün 
salahiyetli meslek mensuplarına yaptırılması 
mecburidir. Yapının fennî mesuliyetini üzerine 
almış olan meslek mensupları, bu vazifeden çe
kildiği takdirde, tatil günleri hariç, üç gün için
de mucip sebepleriyle birlikte, keyfiyeti yazılı 
olarak belediyeye bildirmekle mükelleftir. Aksi 
takdirde istifasını bildirinceye kadar kanuni 
mesuliyetlerden kurtulamazlar. Fennî mesuliyeti 
üzerine alanın istifa veya ölümü halinde başka 
bir meslek mensubu fennî mesuliyeti deruhde 
etmedikçe yapının devamına da müsaade edil
mez. 

Erzurum Mebusu Konya Mebusu 
Esat Tünce! Hidayet Aydmer 
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MEHMET HAZER (Kars) — 13 ncü mad

dede (yapının nev 'ine, ehemmiyetine ve büyüklük 
derecesine göre proje ve eklerinin tanziminin 

. ve inşaatın kontrolünün salahiyetli meslek men
suplarına yaptırılması mecburidir), denilmek
tedir. Fakat kim tarafından ve ne şekilde ya
pının büyüklük ve ehemmiyetinin tâyin ve tak
dir edileceği açıklanmamıştır. 

REÎS — Efendim, encümenin filhal iştirak 
ettiği tadil teklifini madde olarak reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14. — îmar plânları ile bunların 
tatbikat plânlarının ve halihazır haritalarının, 
mimari, statik ve tesisat plân, proje, resim ve 
hesaplarının hazırlanmasını ve bunların tatbi-
katındaki fennî mesuliyetlerini, ihtisas ve işti
gal mevzularma göre, yüksek mimar, yüksek 
mühendis, mimar ve mühendisler deruhde 
ederler. 

Bunlardan gayrı fen adamlarının salâhiyet 
ve mesuliyet hudutları, bunları yetiştiren mü
esseselerle bunlara ait cemiyetlerin ve Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin müta
lâası alındıktan sonra Maarif ve Nafıa vekâ-
letlerince müştereken hazırlanacak bir talimat
name ile tâyin olunur. 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
MEHMET HAZER (Kars) — 1.4 ncü mad

dede mi efendim? 
* REÎS — Evet efendim, 14 ncü madde. 

Buyurunuz Mehmet Bey. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, fen 

adamlarının vazife ve salâhiyetleri zannediyorum 
Nafia Vekâleti Teşkilât Kanununda açıklanmış
tır. Şimdi koyduğumuz hükmün halen mer'i bu
lunan hükümle tezat teşkil ettiğini açıklamak 
isterim. Encümen tetkik etti mi etmedi mi bil
miyorum. 

REÎS — Cevap verecek misiniz efendim? 
Buyurunuz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Muhterem arkadaşlar, fen 
ve meslek erbabının, hangi işleri ne suretle ve 
ne derecelere kadar yapabileceklerini Nafıa Ve
kâletinin hazırlamış olduğu bir talimatnamede 
bulmak mümkündür. Bugün mer'i olan çeşit 
çeşit kanun hükümleri karşısında, her hangi bi-
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rinin tadadedümesine esasen imkân yoktur. 
Takdir buyurduğunuz veçhile bunlar zaman za
man değiştirilmekte ve yenileri de ilâve edil
mektedir. Bu bakımdan ancak hazırlanacak tali
matname hükümleriyle vazife ve salâhiyetlerin 
tâyin ve tasrih edilmesi mümkündür. 

REÎS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yok. Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul.edilmiştir. 

MADDE 15. — Bahçe ve avluların, komşu
ların ve belediyenin yeraltı ve yerüstü tesisle
rine ve komşu evlerinin ön rüyetine zarar ver-
miyecek şekilde teşcir ve tanzim ile, belirli yol
lar üzerindeki ön bahçelerin tanzim olunması lâ
zımdır. inşaat ve tamiratın devamı, bahçelerin 
tanzim ve teşciri sırasında, yolun ve yaya kaldı
rımlarının, belediyeye, komşulara ait yerlerin ve 
tesislerin işgal veya tahribedilmemesi, bunlara, 
zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş ve ge
lişlerinin zorlaştırılmaması lâzımdır. Bunlara 
riayet etmiyenler belediye reisinin emriyle bu 
yerleri tâyin edilen hale ifrağ etmekle, tahrib-
edilmişse, belediye encümeni karariyle tazminle 
mükelleftirler. Bu gibi hallerde mülk sahipleri 
tarafından gelip geçenlere zarar vermiyecek ve 

o» 

tehlikeyi önliyecek şekilde tedbir alinması lâ
zımdır. Yapı, yol sınırından 3 metre ve daha az 
mesafede yapıldığı takdirde, her türlü tehlikeyi 
önliyecek şekilde, yapı önünün tahta perde ve
ya münasip bir malzeme ile kapatılması ve ge
celeri aydınlatılması mecburidir. Yol kenarında
ki yapılarda ise belediyelerce takdir edilecek za
ruri hallerde, talimatnamede gösterilen şartlar 
dâhilinde, yaya kaldırımının bir kısmının işgali
ne, yukardaki tedbirler daha sıkı alınmak şar-
tiyle, müsaade edilebilir. 

REÎS — Söz istiyen var mil 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 

maddede evvelâ (teşcir) kelimesine itiraz edece
ğim. Eski bir kelimedir. Türkçesi herkes tara
fından kolaylıkla anlaşılacağı gibi (ağaçlandır
ma) dır, bunun ağaçlandırma kelimesiyle değiş
tirilmesi lâzımdır. 

Diğer taraftan, 15 nci maddedeki hükümle
rin birçokları Belediyeler Kanununun, belediye
lerin vazife ve salâhiyetlerine taallûk eden 15 nci 
maddesinde halen mevcuttur : Nezareti kesmek, 
gelip geçenlere mâni olanları kaldırmak gibi. 
Başkasının malına zarar vermek haksız bir fiil
dir. Tazminat da malûmu âliniz mahkemelerin 
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vazife ve salâhiyeti cümlesindendir. Belediye 
meclislerine tazminat gibi bir salâhiyeti verme
ye imkân yoktur. Belediye meclisleri ve encü
menleri bu gibi hallerde tazminat kararı vermesi 
mer'i kanunlarımıza da uygun düşmez. 

Sonra bu maddenin tedvin tarzı da, lâyiha
nın sevk maksadına uymamaktadır. Nizamname
de ve talimatnamede yer alması lâzımgelen bâzı , 
kısımlar burada madcİe metnine alınmıştır. Bu 
bakımdan da maddenin arz ettiğim şekilde tas
hih edilmesi lâzımgelir. 

MUVAKKAT EN. M. M. M. RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Efendim, Mehmet Hazer arkadaşı
mızın mütalâalarına iştirak etmediğimizi peşinen 
arz ettikten sonra maddenin yazılışını daha gü
zel bir hale getirebilmek düşüncesiyle iki husu
sun tashih edilmesini arz ederim, (teşcir ve tan
zim ile) ibareşjndeki (ile) yerine (edilmesi) ke
limesinin korifesı, 

Ve yine aynı maddenin ortasında (bu yerleri 
tâyin edilen hale ifrağ etmekle) ibaresindeki 
(edilen) kelimesinin (edilecek) şeklinde tashihi
ni arz ediyorum. 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim; ko

misyon iştirak etmiyor ama hatalar da ortada 
durmaktadır. Bu tazminat meselesinin mutlaka, 
halli lâzımdır. Belediye meclislerinin böyle bir 
hukuki yetkisi yoktur. Teşcir kelimesi de anla
şılmaz bir kelimedir, bunun ağaçlandırma diye 
türkçemizde yeri varken mânası pek anlaşılmıya-
cak bir kelimeyi burada bulundurmakta ısrar 
edilmemelidir. Bunun da tashihi lâzımdır. 

REÎS — İlhan Sipahioğlu. 
ÎLHAN SÎPAHÎOĞLU (îzmir) — Efendim; 

Mehmet Hazer Beyin kanaatine bendeniz de iş
tirak ediyorum. Belediyeler tazmin hükmü vere
cek. Bu vaziyet karşısında mahkemelerin duru
mu ne olacaktır? Belediyelere bu salâhiyet veri
lecek olursa vaziyet nasıl olacaktır? Buna komis
yon bir ses çıkarmadı, cevap vermedi, ne düşü
nüyorlar? Yani bunu icra dairesine mi vereceğiz, 
o mu tahsil edecek, yoksa Tahsili Emval Kamı-, 
nuna göre mi tahsil edeceğiz? Bu nereye varır, 
nasıl olur? Külliyen yanlıştır, bunun çıkarılması, 
tashihi iktiza eder. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ CEVAT 

ÜLKÜ (Aydın) — Efendim, bu maddemizde 
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geçen tazminat doğrudan doğruya haksız bir 
fiil neticesi zarara uğramış olan vatandaşa zara
rına mukabil bir tazminat verilmiş olması idi. 
Fakat arkadaşlarımızın bu tazminatın yerinde 
olup olmadığı; bir fert olarak Belediye Reisinin 
şahsına ve görüşüne iktiran ettiği yolundaki mü
talâalarına biz de iştirak ediyoruz. Komisyon ola
rak maddeyi geri alıyoruz, tashih edeceğiz. 

REÎS — Maddeyi Komisyona veriyoruz efen
dim. 

MADDE 16. — Yapı bitince kullanılabilmesi 
için belediyeden izin alınması mecburidir. Yapı 
mal sahibinin yazılı isteği üzerine fen ve sağlık 
mensuplarınca muayene edilerek ruhsat ve ek
lerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve 
sağlık bakımlarından mahzur görülmediği tak
dirde, kullanma izni verilir. 

Yapının tamamı her hangi bir sebeple biti-
rilmemişse, ruhsat ve eklerine uygun olarak ta
mamlanan bir kısmının kullanılmasına, yapılan 
muayenede fen ve sağlık bakımlarından mah
zur görülmediği takdirde izin verilebilir. Bele
diyeler, mal sahiplerinin müracaatlarını en geç 
30 gün içinde neticelendirmek mecburiyetinde-
dirler. Bu müddetin sonunda, hiçbir muameleye 
lüzum kalmadan, yapının tamamının veya 'biten 
kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır. An
cak bu salâhiyet mal sahibini kanuna, ruhsati
ye ve eklerine riayetsiz hareketinden doğacak 
mesuliyetten kurtaramaz. Yapı tamamen veya 
kısmen ruhsatsız veya ruhsatiye ve eklerine ay
kırı olarak bitirilmişse, 6 ve 7 nci maddeler hü
kümleri yerine getirilmedikçe, kullanılmasına mü
saade edilmez. 

REÎS — Takrir var, okuyoruz. 

B. M. M. Başkanlığına 
Yapı ve imar Kanununun 16 ncı maddesinin 

sonuna (Belediyelerce iskân müsaadesi verilme
dikçe yapılara elektrik, su ve havagazı verilmez, 
inşaat için verilmişse kesilir.) Kaydının eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Necmi Ateş 

REÎS — Madde hakkında, Mehmet Hazer, 
buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; inşaatı bitmiş bir binanın işgali için 
bir tetkikatm yapılması lâzımgelmektedir. Esa
sen mer'i kanundaki hüküm de böyledir. Yal-
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nız sıhhat elemanlariyle belediye mensupları
nın ayrı ayrı tetkikata gitmesi hem işleri uzat
makta hem de müşkülât arz etmektedir. Onun 
için; maddedeki (Yapı bitince kullanılabilmesi 
için belediyeden izin alınması mecburidir) hük
münden sonra; (yapı mal sahibinin yazılı iste
ği üzerine fen ve sağlık mensuplarınca birlikte 
muayene edilerek) diye düzeltilmesi, yani sıh
hat memurlariyle belediye fen mensuplarının 
beraber tetkikat yapmaları işin, hizmetin icap
larına daha uygun bulunmaktadır. 

Bir de usul meselesi vardır. Malûmuâliniz 
6 ve 7 nci maddeler encümene gitmiştir, bunla
rın nasıl bir şekil alacağını bilmiyoruz. Bu mad
dede ise 6 ve 7 nci maddelere atıf yapılmaktadır, 
hüküm ona istinadetm ektedir. Binaenaleyh bu 
maddenin encümenden gelecek maddelere talik 
edilmesi muvafık olacaktır. (Doğru, doğru ses
leri) 

REÎS — Encümen. 
ENCÜMEN ADINA M. RÜŞTÜ ÖZAL (Kon

ya) — Efendim, Necmi Ateş arkadaşımızın haklı 
olarak yapmış olduğu teklifin cevabı zannedi
yorum ki, bir madde sonra yani 18 nci madde
de mevcut^ bulunmaktadır. Okunduğu takdirde 
(inşaatın bitme günü kullanma izninin verildi
ği tarihtir. Kullanma izni verilmiyen veya alın-
mıyan yapılar izin alınıncaya kadar belediye 
hizmetlerinden faydalanamazlar) Başka bir hü
küm ilâvesine de lüzum yoktur kanaatindeyiz. 

Mehmet Hazer Beyin kanun metnine illâ it
hal etmek istediği birlikte tetkik mevzuu da esa
sen teamül olarak tatbik edilmektedir. Fakat 
bunu bir kanun metnine sokmanın, mutlaka be
raber gidileceğini sağlamanın mahzurları olabi
leceği aşikârdır. Bu esasen yapılan bir iştir. 
Ama kanun metnine bu şekilde girmesine taraf
tar bulunmuyoruz. 

REÎS — Necmi Ateş, buyurun. 
NECMÎ ATEŞ (İstanbul) -— Vazgeçtim efen

dim. 
REÎS — Necmi Ateş vazgeçmiştir. Samim 

Yücedere, buyurunuz. 
SAMÎM YÜCEDERE (Tekirdağ) — Efen

dim, ben de Necmi Ateş arkadaşımızın teklifi
ne iştirak ediyorum. 18 nci maddede mevcut 
(belediye hizmetlerinden faydalanamazlar) kay
dı, maksadı tamamiyle ifade edemiyor. Çünkü 
birçok yerlerde su, havagazı ve elektrik beledi-
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ye elinde olmıyabilir. Meselâ İstanbul'da hava
gazı hususi bir şirkettedir. Bunu tashih etmek 
mecburiyeti vardır. 

RElS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim; hususi bir vaziyet 
tahaddüs ettiği takdirde belediyeler şirketlere ya
pacakları mukavelelerde hangi hal ve şartlarda 
hizmet yapabileceği hususunu halledebilir. Bunu 
kanunla tedvin edemeyiz. Hususi şirket anlaş
ması dâhilinde o binaya havagazı verir veya ver
mez. Binaenaleyh mevcut şekildeki kayıtlar arka
daşlarımızın maksatlarını temine kâfidir. Encü
menimiz başkaca bir ilâveye lüzum olmadığı ka
naatindedir. 

REİS — Efendim; Necmi Ateş arkadaşımızın, 
maddenin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında
ki teklifi okundu. Encümen buna iltihak etmedi
ğini ifade etti. Şimdi reylerinize arz edeceğim. 

İLHAN SİPAHÎOĞLÜ (İzmir) — Ya al
tıncı, yedinci madde kalkarsa... 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Altıncı, yedinci madde hak
kındaki tereddütleri varit değildir. O maddeler 
ne şekilde çıkarsa çıksın bu maddenin esasına 
bir mâni teşkil etmiyecektir. Binaenaleyh bu mad
deyi görüşebiliriz. Ve nihayet teklifin ikinci mü
zakeresi de yapılacaktır. 

REİS — Buyurun, Sadettin Yalım Bey. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bütün memleketimizi alâ
kadar eden bir kanun tasarısı üzerinde gö
rüşüyoruz, esaslı maddeler var, belediye re
isliğinde fiilen bulunduğum ve hâdiselerle 
çok yakından alâkadar olduğum için ve komis
yondaki mukarrerata iştirak edemediğim için böy
le mühim bir tasarının bilhassa Cumhuriyet Halk 
Partisinden ancak 2, Hürriyet Partisinden de 
3 arkadaşımızın bulunduğu bir celsede müzake
resini ben doğru bulmuyorum. Bunu talik ede
lim, zaten komisyona iade edilmiş maddeler var
dır. Bu tasarıyı başka celsede müzakere edelim. 

REİS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen istimal buyursunlar. 

Necmi Ateş arkadaşımızın, 16 ncı maddeye bir 
fıkra eklenmesine dair olan tekliflerini reylerini
ze arz etmek iktiza ediyor. Bu teklifi dikkate 
alanlar lütfen işaret etsinler... Dikkate almıyan-
lar.., Dikkate alınmamıştır. 
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Başka tadil teklifi olmadığı için maddeyi 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Muayene için binanın gezil
mesine müsaade edilmediği takdirde, mahallin 
sulh hâkiminin izniyle ve zabıtanın iştirakiyle 
binaya girilir. Muayene neticesinde binaya kul
lanma müsaadesi verilmezse, belediyece mahallin 
sulh hâkimine müracaat edilir, onun vereceği 
karar üzerine bina idareten boşalttırılmakla be
raber rapor icaplarına göre bu kanun hüküm
leri tatbik olunur. 

REİS — Tadil teklifi var, okuyoruz. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
17 nci maddenin aşağıdaki şekilde tamamlan

masını arz ve teklif ederiz. 

MADDE 17. — Muayene için binanın gezil
mesine müsaade edilmediği takdirde, belediyenin 
tezkeresi üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi
nin izniyle ve zabıtanın iştirakiyle binaya giri
lir. Muayene neticesinde binaya kullanma 
müsaadesi verilmezse, belediyece mahallin sulh 
hukuk hâkimine tezkere ile müracaat edilir. 
Onun vereceği karar üzerine bina idareten bo
şalttırılmakla beraber rapor icaplarına göre bu 
kanun hükümleri tatbik olunur. 

Erzurum Mebusu Konya Mebusu 
Esat Tuncel • Hidayet Aydmer 

REİS — Encümen iştirak ediyor, madde hak
kında, Mehmet Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 
maddede yine birbirine zıt iki ifade vardır. Bir 
taraftan hâkimden karar alıyor, bir taraftan da 
idareten tahliye ettiriyor. Ya hâkim kararı ile 
tahliye ettirilir, yahut da idare karariyle. Başka 
türlü bir tahliye mevzuubahsolamaz. 

REİS — Komisyonun filhal iştirak ettiği ta
dili madde olarak reylerinize arz ediyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — İnşaatın bitme günü, kullan
ma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni ve
ri İmi yen veya almmıyan yapılar, izin alınıncaya 
kadar, belediye hizmetlerinden ve tesislerinden 
faydalanamazlar. Bu hizmetlerin yapılmaması 
mal sahiplerini kanuni mükellefiyetlerinden kur
taramaz. 
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MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. M. RÜŞTÜ 

ÖZ AL (Konya) — Efendim, 3 neü satırdaki 
«iznin» kelimesinin «izin» olarak değiştirilmesini 
teklif ediyoruz. 

REÎS — «îznin» kelimesi «izin» olarak de
ğiştirilmiştir. Maddeyi bu şekilde reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19. — Ruhsatiye ve eklerine aykırı 
olduğundan veya ruhsatsız başlanmış bulunma
sından dolayı bu kanuna göre durdurulması lâ-
zımgelen yapıların o andaki inşaat durumu, be
lediye fen adamları, bunların bulunmadığı yer
lerde belediyece hariçten memur edilmiş veya edi
lecek sair ehliyetli kimseler tarafından zabıtla 
tesbit edilerek birer nüshası mal sahibi ile mesul 
fen adamına, bir nüshası da belediye reisliğine 
verilir. Alâkalıların bulunmamaları veya zaptı 
tebellüğ etmek istememeleri halinde, ruhsatiyede 
yazılı kanuni ikametgâhlarına posta ile yollanır. 
Ruhsatiyesiz yapılarda ise alâkalıların bulunma
ması halinde mûtat usullerle ilânen tebligat ya
pılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Durdurma emrinin tebliğin
de, mal sahibi her ne suretle olursa olsun in
şaata devam etmemeye mecburdur. İnşaata de
vam edildiği takdirde mal sahibinden durdur
ma emrinden sonra yapılmış bulunan kısımla
rın belediyece re'sen takdir edilecek maliyet be
deli kadar para cezası alınacağı gibi, durdur
ma emrine karşı mal sahibi tarafından salahiyet
li mercilere yapılacak itirazların neticesi beklen
meden, devam eden inşaat belediyece derhal, dur
durma emrinin tebliği sırasında tesbit olunan 
duruma, yıktırılmak suretiyle, getirilir. 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; çok ehemmiyetli bir kanun maale
sef baştan başa yanlışlıklarla dolu olarak çık
maktadır. Bu ciheti tasrih ettikten sonra 20 
nci maddede söz hakkımız kalmıştır. Her mad
de için teklif yapmak imkânı yoktur. Encümen 
de cevap vermiyor. Deminki maddede arz et
tim, sarih bir hüküm koymaktan çekinmiş, mad
de Öyl3 çıkmıştır. Yirminci maddede: 

«Durdurma emrinin tebliğinde, mal sahibi 
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her ne suretle olursa olsun inşaata devam et
memeye mecburdur.» 

Evvelâ bu ifade tarzı doğru değildir. Bir 
kimseyi nefin icrasına icbar etmeye hakkımız 
yoktur. (Etmez) denir. 

Diğer taraftan maliyet bedeli kadar para 
cezası clmır, deniyor. Böyle bir ölçü olamaz. 
Bir apartman üçüncü kata kadar yapılmış. Gi
dip durduruyor. Üçüncü kata kadar sarf ettiği 
maliyet bedelini belediye ceza olarak alacaktır. 
Durduıma emrinden sonra yapılmış bulunan 
kısımlar belediyece re'sen takdir edilecek mali
yet bedeli kadar para cezası alınacak, denili
yor. Maliyeti de belediye takdir edecek, bitaraf 
bir heyet değil. Böyle şey olmaz. Böyle bir öl
çü hicbi'.' kanunumuzda yoktur, arkadaşlar. Ce
za verilir ama, hem belediye re'sen takdir ede
cek heTi de maliyet üzerinden alacak. Yani hem 
davacı hem hâkim hem de icra vazifesi beledi
yede toplanıyor. Böyle şey olmaz. Mal sahibini 
kim koıuyacak? Bu, bugün meri kanun ve hu
kuk prensiplerimize baştan sonuna kadar aykı
rıdır. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Reis Bey 
ekseriyet yok. 

REÎS — İhsan Sipahioğlu. 
İHSAN SÎPAHİOĞLU (îzmir) — Efendim 

bu madde Türk Ceza Kanununa muhaliftir. Zi
ra Türk Ceza Kanunu der k i : Kanunda yazılı 
olmıyan bir fiil için ceza verilemez. Kanunda 
yazılı olandan başka ceza da kimseye verile
mez, sarahat şarttır. Bunu hazırlıyan arkadaş
lar nrıjıendis ve mimar olduklarından Ceza Ka
nunu hükümlerine belki vakıf olmıyabilirler. 
Yüz bin, bir milyon lira ceza verilir ama, bele
diyenin re'sen takdir edeceği maliyet fiyatı üze
rinden cezaya çarptırılamaz. Bu hüküm ceza 
prensiplerine o kadar aykırıdır ki bizim kanun
larımızda yer almasına gönlüm bir türlü razı 
olmamaktadır. Bu hüküm nasıl maddeye girdi 
bilmiyorum. Komisyonun bunu geri alması
nı rica ediyorum. 

MUV. EN. REİSÎ CEVAT ÜLKÜ (Aydın) 
— Muiterem arkadaşlar; Mehmet Hazer arka
daşımızın «Nefin icrasına icbar olunamaz» şek
lindeki mütalâasına iştirak ediyoruz. Sonra bi
rinci fıkradaki; «Devam etmemeye mecburdur» 
ibaresini de; «Devam edemez» şeklinde tashih 
ediyoruz. 
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Cezanın gayrimuayyeniyeti üzerinde duran 

îlhan Sipahioğlu arkadaşımızın mütalâasına ge
lince ; arkadaşlar biz burada mevzuata uygun o-
lârak inşaat yaptırmak ve şehrin imar plânını 
bozulmamasını temin maksadiyle hareket ettik. 
Burada dikkat edilecek olursa, belediyenin ruh
sat harici, nizamsız ve kaçak surette inşaata de
vam edenleri-katî surette bu fiillerinden alıkoy
maya matuf bir müeyyide derpişetmiş bulunu
yoruz. Biz buraya Ceza Kanununun muayyen 
bir miktar olarak ve meselâ «beş lira, on lira, 
yüz lira, bin lira gibi» bugünkü inşaat kıymeti 
ile hiçbir suretle kabili telif olmıyan bir miktar 
ile değil, ancak kendisine durdurma emri tebliğ 
edildiği ve durdurma mecburiyeti halinden iti
baren yapacağı kaçak inşaatın tazammun ettiği 
kıymeti kadar bir ceza alınması müeyyidesini 
koymaktayız. Bu da, tamamiyle hukuki ve ceza 
prensiplerine uygun bir keyfiyettir. 

Zira durdurursanız, bile, bir gece içerisinde 
orasını ikmal etmek suretile gayrinizami bir in
şaata veya kaçak bir vaziyetin ihdasına mahal 
vermiş oluruz. Bu kaçak inşaatı önlemek için 
durdurma emri verildikten sonra yaptığı inşaa
tın maliyeti kadar kendisine bir ceza verilmek 
suretiyle bunun Önünü almış olabiliriz. Başka su
retle buna mâni olamayız. (Doğru, doğru sesleri) 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bu maddenin tanzim şekli diğer mad
delerin hükümleriyle tezat halindedir. Diğer 
maddeleri hatırlarsınız, ruhsatnameye uygun ola
rak yapılmıyan binaların inşaatı durdurulur ve 
ceza verilir. Şimdi bu bina inşaat ruhsatnamesi
ne muhaliftir, ama fennî usullere göre yapılmış
tır, bunu böylece kabul edelim. Bunu durdurmak 
doğru. Fakat bu kısmın inşa bedelini belediye 
takdir edecek, cezayı o tâyin edecek ve yine ken
disi tahsil edecektir. Böyle şey olmaz arkadaşlar. 
Bir ceza verilirken 100 - 500 olur ve bunu şimdi
den tesbit etmek mümkündür? Fakat bedelin tak
dirini cezanın tâyini ve tahsilini belediyeye bı
rakmak doğru değildir, bunun hukuki vaziyeti ne 
olacak? Şimdi belediye ruhsatnamesine muhale
fetten mütevellit olduğu için âmme alacaklarının 
tahsiline dair kanuna göre mi, tahsil edilecektir? 
Eğer öyle ise o takdirde o mülk sahibini batır
mak mümkündür. Binaenaleyh, önleyici tedbir
ler bu kadar ağır olmaz. Mutlaka önleyici bir 
tedbir almak lâzım ise diğer maddelerde olduğu 
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gibi, bâzı cezai müeyyide konur ve bu cezai mü
eyyideleri tatbik etmekle bu gibi haller önlenebi
lir. 

Maddenin yeniden, arz ettiğim hususlar dâ
hilinde tetkik edilerek tanzim edilmesi için, encü
mene havalesi hususunda bir de takrir takdim 
ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

REÎS — Nusret Kiri şcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Efendim, bendeniz, mevzuatımızda bu kabîl bir 
para cezası yoktur sözü üzerine konuşmak mec
buriyetini hissettim ve huzurunuza çıktım. 

Mevzuatımızda böyle bir para cezası vardır, 
ismi de' nispî para cezasıdır, muayyen bir nispet 
dâhilinde artırılır, arkadaşımızın itirazı varit 
değildir, maddenin aynen kabulü isabetli ola
caktır. 

REÎS — Tadil teklifi vardır okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
20 nci maddenin aşağıdaki şekilde tamamlan

masını arz ve teklif ederiz. 

Madde 20. — Durdurma emrinin tebli
ğinde, mal sahibi her ne suretle olursa olsun 
inşaata devam edemez. İnşaata devam edildiği 
takdirde mal sahibinden durdurma emrinden 
sonra yapılmış bulunan kısımların belediyece 
re'sen takdir edilecek maliyet bedeli kadar para 
cezası alınmasına encümence karar verilir. Dur
durma emrine karşı mal sahibi tarafından sala
hiyetli mercilere yapılacak itirazların neticesi 
beklenmeden, devam eden inşaat belediyece der
hal, durdurma emrinin tebliği sırasında tesbit 
olunan duruma, yıktırılmak suretiyle getirilir. 

Erzurum Mebusu Konya Mebusu 
Esat Tuncel Hidayet Aydmer 

REÎS — Encümen ne buyuruyor? 
MUVAKKAT ENCÜMEN REÎSÎ CEVAT 

ÜLKÜ (Aydın) — îştirak ediyoruz. 
REÎS — Encümen iştirak ediyor. 
Buyurun, Mehmet Hazer, 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; Nusret Kirişeioğlu arkadaşımız bu 
cezanın nispî ceza olduğunu ifade buyurdular. 
Malûmuâliniz cezalar, maktu ve nispî olur. Hal
buki bu nispî ceza değildir. Yapılan bir binanın 
bedelini takdir edip, maktuan alman bir ceza
dır. Nispîlikle alâkası yoktur. 

İkincisi; bu bir ceza da değildir. Tatbikatta 
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muhtelif müşküller doğuracak hareketlere yol 
açacaktır. Yapılan bina şekle ve alman ruhsat
nameye uygundur. Fakat bir yerinde ufak bir 
eksiklikten dolayı belediye inşaatı durdurmuş
tur. Kanunlara muhalefet halinde bir ceza ve- • 
rilmesi mümkündür ama ceza fiile göre takdir 
edilmelidir. Meselâ, yapılan iş büyük bir iştir, 
milyonluk bir iştir. Hata ise bir yerde küçük bir 
yanlışlıktır. Yapılan işe göre ceza verilirse, bu 
ceza ile suç arasındaki nispete de uymaz. Veri
len ceza, hareketle mütenasip olmalıdır. Bu hük
me göre; verilen cezalar yapılan fiille mütenasip 
olmıyabilir ve hattâ çok zaman olmaz. Böyle bir 
kanun hükmü çok mahzurlu olacaktır arkadaşlar, 
onun için teklifimin kabulünü rica ediyorum. 

RE t S — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOÖLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar; Ceza Kanununda yazılı 
cezalar hafif ve ağır para cezaları olmak üzere 
iki türlüdür. Bunların dışında kalan para ceza
ları nispî para cezalarıdır. Nispî para cezalarında 
fiille mütenasip bir artma vardır. Emre hangi 
nispette aykırı hareket ederse ona göre ceza ve
rilecektir. Nispîlik zaten bundan ileri gelmek
tedir. 

REÎS — Bir takrir daha var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 20 nci madde

nin yeniden tanzim için komisyona havalesini 
arz ve teklif ederim. 

Kars Mebusu 
Mehmet Hazer 

REÎS — Maddenin tekrar tanzim edilmek 
üzere encümene iadesi istenmektedir, bu teklifi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... (Anla
şılmadı sesleri) 

Efendim, madde hakkında bir tadil teklifi 
vardır, buna encümen, iştirak ediyoruz, dedi. 
Bilâhara bir takrir daha geldi. Onu okumaya ve 
reyinize arz etmeye mecburuz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. M. RÜŞTÜ 
ÖZEL (Konya) — Encümen takrir üzerinde 
noktai nazarını beyan etmemiştir. 

REÎS — Buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSÎ CEVAT 

ÜLKÜ (Aydın) — Efendim; tamamiyle encü
menin hazırladığı metnin bir redaksiyonu mahi
yetinde olan Hidayet Aydmer arkadaşımızın tek-
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lifine iştirak ediyoruz. Metin sarihtir. Bu iti
barla yeniden komisyona iadesinde bir lüzum ve 
faidei ameliye göremediğimiz için Mehmet Ha
zer arkadaşımızın takririne iştirak etmiyoruz. 

REÎS — Daha net bir neticeye varabilmek 
için Hidayet Aydmer ve arkadaşının teklifini 
okuduktan sonra Mehmet Hazer arkadaşımızın 
takririni de yeniden okuyacağız. 

MADDE 20. — Durdurma emrinin tebliğin
de, mal sahibi her ne suretle olursa olsun in
şaata devam edemez. İnşaata devam edildiği 
takdirde mal sahibinden durdurma emrinden 
sonra yapılmış bulunan kısımların belediyece 
re'sen takdir edilecek maliyet bedeli kadar para 
cezası alınmasına encümence karar verilir. Dur
durma emrine karşı mal sahibi tarafından sala
hiyetli mercilere yapılacak itirazların neticesi 
beklenmeden, devam eden inşaat belediyece der
hal, durdurma emrinin tebliği sırasında tesbit 
olunan duruma, yıktırılmak suretiyle getirilir. 

REÎS — Encümen bu teklife tamamen işti
rak etmiş bulunuyor. Buna rağmen Mehmet Ha
zer Beyin teklifini bir daha okuyoruz, efendim : 

«Şifahen arz ettiğim sebeplerle 20 nci mad
denin yeniden tanzim için komisyona havalesini 
arz ve teklif ederim.» 

REÎS — Encümene iadesine dair olan bu 
teklifi reylerinize arz ediyorum, kabul buyuran
lar lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... Tek
lif kabul edilmemiştir. 

Encümenin filhal iştirak ettiği Hidayet Ay
dmer ve arkadaşı tarafından verilen tadil tekli
fini 20 nci madde olarak reylerinize arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

MADDE 21. — Ruhsatiye ve eklerine aykırı 
veya ruhsatsız olan yapılar, her ne suretle olur
sa olsun,, iskân veya işgal edilmiş ise, mal sahi
bine yukarda belirtilen şekilde yapılacak tebli
gat üzerine âzami on beş gün içinde boşalttırıl-. 
madiği takdirde, mahallî sulh hâkimliğinin iz
niyle ve zabıta marifetiyle boşalttırılıp, mal sa
hibi, durdurma veya boşaltma emrine uyacağını, 
tebliğden itibaren üç gün içinde bildirildiği tak
dirde, yapıda ıslahı mümkün hususlar beş gün 
içinde kendisine bildirilir. Ve bunun için kâfi 
mehil verilir. 

REÎS — Mehmet pazer, 

~ 130 — 



1 : 55 18. 4 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 

Özür dilerim, sık sık huzurunuzu işgal ediyorum, j 
Fakat gayemiz kanunun iyi bir şekilde çıkması- j 
dır. Bu maddede bir tashih rica edeceğim; hâ- ı 
kimin izniyle deniyor, bunun, hâkimin karariyle 
şeklinde değiştirilmesini teklif ediyorum. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. M. RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Encümen bu teklife iştirak ı 
ediyor. 

REÎS — Bir tadil teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
21 nci maddenin aşağıdaki şekilde tamam

lanmasını arz ve teklif ederiz. 

Madde 21. — Ruhsatiye ve eklerine aykı
rı veya ruhsatsız olan yapılar, her ne suretle 
olursa olsun, iskân veya işgal edilmiş ise, mal 
sahibine yukarda belirtilen şekilde yapılacak 
tebligat üzerine âzami on beş gün içinde boşalt-
tırılmadığı takdirde, mahalli sulh hukuk hâki
minin belediyeden yazılacak tezkere üzerine ve
receği izinle ve zabıta marifetiyle boşalttırılıp, 
mal sahibi, durdurma veya boşaltma emrine 
uyacağını, tebliğden itibaren üç gün içinde bil
dirdiği takdirde, yapıda ıslahı mümkün husus
lar beş gün içinde kendisine bildirilir ve bunun 
için kâfi mehil verilir. 
Erzurum Mebusu Konya Mebusu 

Esat Tuncel Hidayet Aydmer 

REÎS — Buyurun Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, hâ

kime, belediyece yazılacak tezkere üzerine hâ
kimin karar vermesi de üzerinde durulacak bir 
noktadır. Hâkim bu meseleyi basit muhakeme 
usulüne göre halledecektir her halde. Fakat 
belediyece yazılacak tezkere üzerine hâkim bir 
tetkikat yapacak ve bir karar verecektir. Onun 
için bunun da «karar» olması lâzımgelir. Bu 
tezkerenin yazılmasının Harçlar Kanununa gö
re tetkik edilmesi icabeder, ben tetkik etmedim. 
Belediyenin mücerret tezkere yazmasının şim
diye kadar mer'i olan usullerimize ve Hare Ta
rifesi Kanununa uygun düşmiyeceği kanaatin
deyim. Bu hususta tatbikatı olan arkadaşlar da
ha iyi bilirler. Diğer müracaatlar malûmuâliniz 
pula, harca tâbidir. Bunun harca tâbi olmama
sını maliye mümessilleri burada olsalardı her 
halde kabul etmezlerdi. 

Sonra, son fıkrada kâfi mehil tâbiri yardır. 
Kâfi mehil denip geniş bir takdir hakkı verile- I 
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ceğine muayyen müddetli bir mehle tâbi tut-: 

j mak daha uygun olur. Belediyeler 15 veya 30 
j günlük bir mehil verir. Kâfi mehil tâbiri müp-
j hemdir, tatbikatta birtakım aksaklıklara mey

dan verebilir, birtakım yanlışlıklar olabilir. 
RElS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim, 

| Hazer arkadaşımız belediyeyi bu âmme işleri 
için dahi daima müddei mevkiine bırakıp, mah
kemelerin sanki başka işleri yokmuş gibi; adam, 

| inşaatı için ruhsatiye almış mı, almamış mı di
ye bunlarla mı uğraşacak? Belediye işini gücü
nü bırakıp bu tahliye dâvalarının peşinden mi 
koşacak? Hâdisede tahliye dâvası mevzuubahis 
değildir. Belediyeden ruhsat almadan yapılan 
kaçak bir inşaatı, adam kaçak olarak işgal edi
yor. Bu bakımdan re'sen harekete geçilmesi ge
rekir. Malûmunuzdur ki, inşaatı mütaakıp inşa
at sahibi belediyeye inşaatın hitamını bildire
cek, iskân müsaadesi alacak. Malûmu âliniz he
yetler mahalline gidip tetkik edecek. Demin mad
desi geçti. Şimdi bunlara riayet etmeden adam 
binayı hemen işgal ediyor. Arkadaşımız Hazer di
yor ki; belediye vekilleri hare versinler, dâva 
açsınlar, ilâm parası versinler. Böyle değildir. 
Âmme intizamı için serian bunun halli lâzımdır. 
Belediye hukuki mânada davacı mevkiini ala
maz. Madde şunun için konmuştur. Vatandaş 
kendisine tebliğ edilen ihbara rağmen bu yeri 
tahliye etmediği takdirde onun derhal zabıta 
marifetiyle tahliyesi lâzım fakat ilerde şikâyet
lere mahal kalmamak üzere vatandaşın mesken 
masuniyetinin izni hâkim olmadan ihlâl etmiş 
duruma düşmemek içm belediye Sulh Hukuk 
hâkiminden tezkere ile izin isteyip alacaktır. 
Tezkere ile olmazsa belediyenin işini gücünü bı
rakıp dâva formalitesi içinde dâva açacak, gün 
alacak ve saire. Bunların önlenmesi lâzımgelir. 
Binaenaleyh madde tamamen yerindedir. Aksi 
halde belediyeler kaçak mevzuunda daima müd
dei, kaçak yapan ve giren de müddei aleyh mev
kiinde kalırlar, bu işin Sulh Hukuk mahkeme
sinde mi, Sulh Ceza mahkemesinde mi görüle
ceği hususunda bir ihtilâfı önlemek için mercii 
Sulh Hukuk mahkemesi diye tasrih ettik. Bina
enaleyh, teklifin aynen kabulünü rica ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, Aydmer arkadaşımız bir hukukçu
dan beklenilen izahatı maalesef vermemiştir. 

I Davacı olmıyan yerde hâkim olmaz diye huku-
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kun bir ana kaidesi vardır. Hâkim vardır, da
vacı da vardır. Hâkime gitmek için davacı ol
mak lâzımdır. Davacı olmıyan yerde hâkim ol
maz. Bu, bir. 

ikincisi; bu kanunun şevkinde iki tarafa da 
yani idareye de hak sahibi vatandaşa da birta
kım imkânlar hazırlanması amacı güdülmekte 
idi. Eski kanunun en çok şikâyeti mucip olan 
tarafı da bu idi. Bu kanunla idare ile vatandaş 
müsavi haklara sahip olarak meselelerini halle
deceklerdi. Mademki hâkime gidiliyor. O halde 
taraf vardır, davacı var demektir. Bunun başka 
suretle ifadesine, tefsirine imkân yoktur. Bele
diye davacıdır, öyleyse diğer taraf da vatan
daştır. îki tarafa da aynı hak verilmezse istihsal 
edilecek netice, âdilâne olmaz. Bu bakımdan iki 
tarafa da aynı hakların tanınması lâzımdır. Bu, 
hukukun ana prensip ve kaideleri icabatmdan-
dır. 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KlRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, Hidayet Aydmer 
arkadaşımın bir hukukçu gibi konuştuğu kanaa
tindeyim. Mehmet Hazer arkadaşımız konuşur
ken, kıymet takdirinin aleyhinde mucip sebepler
le birlikte defalarca durdular. Demek ki karar ke
limesinin konmasından birçok neticeler çıkacak
tır. Onun içindir ki, maddede izin kelimesi kon
muştur. Eğer karar kelimesi kullanılsa idi, da
vacı ve hâkim münasebeti aranırdı. Mevzuatı
mızda sulh hâkiminin muayyen ahval için izin 
verdiği bâzı haller mevcuttur. îzin kelimesi bu 
itibarla yerindedir. Eğer talebe göre karar keli
mesi konulursa, karara göre tahkikat ve dâva so
nunda verilen hacım aranmaz mütalâası o zaman 
meydana çıkar. Bu itibarla arkadaşım haksız bu
lunmaktadır. 

Kâfi müeyyide meselesine gelince; muhterem 
arkadaşlar, burada bir müddet koymayıp, kâfi 
müeyyide kelimesini kullanmakta esaslı bir fay
da vardır. 

Yapıda ıslahı mümkün hususların ıslahı için 
müddet verilecektir. Bunu buradan takdir edip 
3 günden 1 aya, 3 günden 6 aya gibi bir müddet
le takyidetmeye imkân yoktur. Islah için lâzım-
gelen müddeti tâyin ve takdir edecek, mahallin
de durumu görecek belediyedir. Bunu burada 
müddetle tahdidedip, maddeyi kabul etmemiz 
doğru olmaz. Bu maddenin de aynen kabulünü 
rica ediyorum. 
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REİS — Komisyon tadil teklifine iştirak edi

yor mu! 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. M. RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — iştirak ediyoruz. 
REİS — 21 nci madde hakkındaki tadil tek

lifini tekrar okuyoruz. 

MADDE 21. — Ruhsatiye ve eklerine aykırı 
veya ruhsatsız olan yapılar, her ne suretle olur
sa olsun, iskân veya işgal edilmiş ise, mal sahibi
ne yukarda belirtilen şekilde yapılacak tebligat 
üzerine âzami on beş gün içinde boşalttırılmadı-
ğı takdirde, mahallî sulh hukuk hâkiminin bele
diyeden yazılacak tezkere üzerine vereceği izinle 
ve zabıta marifetiyle boşalttırılıp, mal sahibi, 
durdurma veya boşaltma emrine uyacağını, teb
liğden itibaren üç gün içinde bildirdiği takdirde, 
yapıda ıslahı mümkün hususlar beş gün içinde 
kendisine bildirilir ve bunun için kâfi mehil ve
rilir. 

RE tS — Komisyon filhal iştirak ettiğine göre 
tadil teklifindeki metni 21 nci madde olarak re
yinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Yapı ıslah edilmiyecek veya 
esasen ruhsat verilmiyecek yapılardan ise, key
fiyet, mal sahibine tebliğ tarihinden itibaren üç 
gün içinde, belediye encümenine bildirilerek 
yıkma kararı istenir. Encümenler kararlarını, 
müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde ver
meye mecburdurlar. Kararlar verildikleri tarih
ten itibaren beş gün içinde belediye reisliğince 
yazı ile mal sahiplerine bildirilir. Yıkma karar
larına karşı 7 gün içinde ilgili idare heyetleri 
nezdinde itiraz olunabilir, idare heyetleri, bu 
kararları ancak bu kanun ve talimatnameleri 
hükümleri dâhilinde ve 15 gün içinde inceler; 
karara bağlıyarak ilgililere bildirirler. Müdde
tinde itiraz olunmıyan kararlar katîleşir. Vâki 
itiraz dolayısiyle belediye aleyhine Şûrayı Dev
letçe verilen tehiri icra kararları aynı zamanda 
yapıma devam etmemesi için de verilmiş sayılır. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 

maddede, biri şekle, diğeri de esasa taallûk eden 
iki cihet vardır, (ilgili idare heyeti) yerine (yet
kili idare heyeti) demek daha doğru olur. Yetki 
salâhiyet manasınadır ve bizim kanunlarda va
zife ve salâhiyet olarak tavsif edilmiştir. Bu şe
kilde tashihi daha doğru olur. 
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Sonra maddenin sonlarında (belediye aleyhi

ne Şûrayı Devletçe verilen tehiri icra kararları 
aynı zamanda yapıma devam etmemesi için de 
verilmiş sayılır) deniyor. Halbuki tehiri icra ka
rarları yalnız idarenin fiiline muzaftır, şahsın 
fiili ile alâkası yoktur. Bir karar verilmiştir, | 
kararın infaz edilmemesi için vâki müracaat üze
rine Şûraca verilmiş bir karardır. Şahsın yap
tığı işe bir şümulü yoktur. Halbuki kanun met
ninde; inşaatın durdurulacağı da ifade edil
mektedir. Devlet Şûrasının yapacağı şey; idari 
tasarruf, muamele zararlı ise bunu durduracak
tır, yalnız idari tasarrufa muzaftır, bunun, şah
sın efaline teşmil etmeye imkân yoktur. Tehiri 
icra kararının hukuki veçhesi de bunu icabetti-
rir. Alman karar; idari tasarrufun durdurulma-

. sı içindir, yalnız ona hasretmek lâzımdır. 
REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ CEVAT 

ÜLKÜ (Aydın) — Arkadaşımızın redaksiyon 
mahiyetinde olan teklifine yani (ilgili) yerine 
(yetkili) kelimesinin konmasına itirazımız yok
tur. 

Ancak, Devlet Şûrasından tehiri icra mahi
yetinde alınmış olan karar, burada doğrudan 
doğruya belediyenin ittihaz eylediği kararın te
hiri mahiyetinde olmakla beraber, belediyenin 
intizamı âmmeyi istihdaf eden kararının neti
cesi alınıncaya kadar, karar ittihazını icabetti-
ren gayrinizami yapının da devam etmemesi lâ-
zımgelir. Böyle olmadığı takdirde bir taraftan 
belediyenin kararı hakkında Şûrayı Devletin 
tehiri icra kararı alınacak, fakat diğer taraftan 
mal sahibi bu duraklamadan istifade ederek ka
çak inşaatına devam edecek. Ondan sonra yeni
den durdurma ve yıkma kararı alınacak, takip 
güçleşecek, bu arada hem1 gayrinizami inşaata 
safha safha imkân verilmiş olacak, hem de yap
tırılmış kaçak inşaatın yıktırılması ile millî ser
vetin heder olmasına yol açılacaktır. 

Tehiri icra kararı belediyenin kararı hakkın
da olmakla beraber taallûk eden husus gayrini
zami inşaata matuf olmaktadır. Neticenin anla
şılıp, katî karara iktiran etmesine değin bele
diyece gayrinizami mucip sebebine dayanan in
şaatın da olduğu yerde durması kadar tabiî bir 
şey olamaz. 

EEÎS — Buyurun, Mehmet Hazer. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Reis Bey, 

vicdanınıza sığınırım, salonda seksen kişiden faz-

İ956 O ; 1 
la kimse yok, mühim bir kanun kabul ediyoruz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, de
min de arz ettim, tehir olunan icranın fiil ve ka
rarının infazıdır. Tehir olunan idarenin muame-
lesidir. Fakat eğer karar inşaatın durdurulması
nı da şümulü içine almışsa elbette inşaat da du
racaktır. Ama kararda yoksa, inşaat durmaz. Ak
si takdirde Devlet Şûrasına müracaatın mânası, 
alman kararın mahiyeti ne olur? Vatandaş bir 
haksız muameleye mâruz kalmıştır, Devlet Şûra
sına müracaat etmiştir, Devlet Şûrası da bu mu
amele kanunsuzdur, muameleyi durdurun, diyor. 
Yani haksız olan muameleyi durduruyor, hulâsa 
Devlet Şûrasının kararı idari fiile şâmildir. Eğer 
inşaatı usulsüz yaparsa kanunun diğer maddeleri 
vardır, onlar tatbik edilir. Onlar meriyete girer. 
Onlarla tedbir alınır. Arkadaşlar bu hüküm ka
nun ve prensiplerimize uygun değildir. Tehiri 
icra kararı yalnız alman karar hakkındadır. Bu
nun şahıslara teşmili imkânsızdır. Bu bakımdan 
zannediyorum ki; encümen bunda zühul etmek
tedir. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ CEVAT 

ÜLKÜ (Aydın) — Mehmet Hazer arkadaşımız 
yanlış bir noktadan hareket ediyor. Tehiri icra 
kararı, bir taraf haklıdır, bir taraf haksızdır, di
ye alınmaz. Tehiri icra kararı muvakkat bir ted
bir mahiyetindedir. 

Arkadaşımızın hata ettiğine kaaniiz, 
REİS — Selâhattin Gülüt!. 
SELÂHATTİN GÜLÜT (Tokad) — Efen

dim, bu maddede inşaat sahibinin hangi 
husus için Şûrayı Devlete dâva açacağı saraha
ten yazılıdır. İnşaat sahibi, belediye encümenin
ce verilmiş yıkma kararı aleyhinde itirazda bu
lunabilir. Devlet Şûrasının vereceği tehiri icra 
kararı da münhasıran yıkma ameliyesinin geri 
bırakılması mevzuunda olabilir. Binaenaleyh, 
böyle bir tereddüde lüzum yoktur. Ancak bu va
ziyet karşısında maddenin sonuna eklenen cümle 
de zaittir, kaldırılması lâzımdır. Aksi takdirde 
Şûrayı Devletin vereceği kararları daha evvel
den tahdit ve tefsir etmiş oluyoruz. Madde sa
rih. Yalnız kesin karar aleyhinde bir karar ve
rilemez. Zaten daha evvel durdurma aleyhinde 
müracaat edilecek bir itiraz mercii de gösteril
memiştir. 

REİS — İlhan Sipahioğlu. 

un 
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İLHAN SlPAHlOĞLU (izmir) — Efendim: I 

encümen, hâdisenin teselsülünü bir an için unut
muş gibi görünüyor. İnşaat yapılıyor; plânsız 
veya plâna aykırı olarak yapılıyor. Durdurma 
fiili icra edilmiştir, inşaat durmuştur. Bundan 
sonra yıkma kararı geliyor, idari bir karar var
dır. Mal sahibi yıkma kararı aleyhine Şûrayı 
Devlete müracaat ediyor. Bu vaziyette Şûrayı 
Devlet yıkma kararının yerinde olup olmadığını 
tetkik edecek ve bir karar verecektir. Hal böyle 
iken, Şûrayı Devlete dâva mevzuunun dışında, 
inşaata devam olunmaması yolunda bir hüküm 
vermesini yükletmek hukuk prensibine aykırıdır. 

Demliyor ki; ya inşaata devam ederse. Artık 
burada devam keyfiyeti yoktur, inşaat zaten 
durmuştur. Ancak, durdurulduktan sonra yık
ma meselesine gelince, dâva hâsıl oluyor. Dur
durulduktan sonra yeniden tehiri icra kararı ve
rilir, demenin kabili müdafaa tarafı yoktur. Bi
naenaleyh son cümlenin tayyı hakkında bir tak
rir veriyorum, kabulünü istirham ederim. 

REÎS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN RElS l CEVAT 

ÜLKÜ (Aydın) — Efendim, son fıkra zaittir, | 
şeklinde konuşuldu. Biz bunun, sarahati temin I 
bakımmdan yerinde kalmasını lüzumlu görmek
teyiz. Sondaki «devam etmemesi» şeklindeki ke
limenin «devam edilmemesi» şeklinde tashihini 
teklif ediyoruz. 

ilhan Sipahioğlu arkadaşımızın teklifine ge- | 
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ünce : Bunun da isabetsizliğini bir misalle na
zarlarınızda canlandırayım. Meselâ kaçak olarak 

ı bir kat yapılıyor, cephe duvarları yapılmış, der
hal belediye durdurma kararı vermiş ve yıkıl
ması için karar almış. Bu karar aleyhine Şû
rayı Devlete müracaat edilmiştir. Şûrayı Dev
let de bu yıkma hakkındaki belediye kararını te
hiri icra suretiyle durdurmuş, durdurma ve yık
ma cephe duvarlarına ait iken onlarla aynı sevi
yede ol&n katın diğer duvarları vardır, içerde 
bölmeleri vardır, birtakım fennî veya sıhhi te
sisatın konulması ameliyesi vardır. Şayet tehir 
kararı şümullü addedilmez ise bunlar içerde de
vam edecektir ki, bu sefer o kat gayrinizami şe
kilde tamamen yapılmış bir vaziyete girecektir. 
Biz bum: önlemek için alman kararın haklı ve
ya haksızın anlaşılmasına kadar intizamı amme 
mülâhazası ile yerine getirilmesini ve inşaatın 
yapılmamasını kabul etmekteyiz. Aksi takdirde 
gayrinii;ami inşaatın önüne geçilmesi kabil ol-
mıyacaktır kanaatindeyim. 

REÎS — Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri 
tazminat Kanununa (272) arkadaş iştirak et
miş (272) kabul reyi verilmiştir. Muamele ta
mamdır, lâyiha Yüksek Meclisçe tasvip buyrul-
muştur. 

20 Nisan Cuma günü saat 15.00 te toplan
mak üzere inikada son veriyorum. 

Kapanma saati: 16,55 
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Je t tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminat Kanununa verilen reylerin neticesi 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekeli oğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler 272 
Kabul edenler : 272 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 257 
Münhal mebusluklar : 12 

[Kabul edenler] 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
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ÇANKIRI 
T ahir Akman 
ibrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

| ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-

1 oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü GÖktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 

» — 

Veysel Varol 
ERZURUM 

îshak Avni Akdağ 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâh attin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 



tSeyfi Gögen 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi llüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Puad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar. 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş, 
Tahsin Yazıcı 

IZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalcın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakcıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 

1 : 5 5 18.4 
Kâmil" Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet Ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakeıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Korez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

1956 O : 1 
MARAŞ 

Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoglu 
Nâtık Poyrazoğlv 
Akif Sarıoğlu 

NÎĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadı oğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üneı-

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Tevfik ileri 

'Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Lûtfi Sezerin 
Nurullah ihsan Tolon 

Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SllRD 
Veysi Oran 

SlNOB 
Şerafettin Ayhan 
Haşim Tan 

SÎVAS 
Abdurrahman Doğrııyol 
Etem Erdinç 
Ahmed Özel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Sam im Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Sami Orberk 

URFA 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum
lu oğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Ahmet T°knş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
"Vacid Asena 
Esat Budakoğlu (V.) 
Mekkı Şaid Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BİTLİS 
Selâhattin Tnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğhı 
Fahri Belen 
Ahmet Hatı 

[Reye iştin 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
BURSA 

Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 

etmiyenler] 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket İnce 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Cevdet San 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfektûoğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Mehmet Mutlugil 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Nadir Nadi 

Emin Onat 
Mükerrem Sarol ..-•• -m 

Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Necdet Incekara ; A, 
Osman Kapani ,i 
Rauf Onursal ; i oy 
Nuriye Pınar •; 
Ekrem Hayri Üştündağ 

KARS '-..'> 
Fevzi Aktaş , / ; i 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven , > ; 

İbrahim Us 
Ali Yeniaras \ 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöveop 
Ziya Termen 

KAYSERİ ; ; 
Osman Nuri Deniz 
Servet Hacıpaşaoğlu., ş 

KIRKLARELİ > 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin . ; 

Tahir Taşer . • ;. 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak ; 
Sefer Göksel >\ 
Turan Güneş ,;< 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Ofouz 
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KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 

•Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 

Afyon Karahisar 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

1 : 55 18.4 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 

ORDU 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

[Münhal M 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

.1956 C : 1 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 

ebusluklar] 
İstanbul 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
P!P1 âl ftnnpl 
Aziz Özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
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ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

12 

»>e« 

T. B. M. M. Matbaası 

file:///JOjLL


Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminatı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/385) 

T. C. 
Başvekâlet İ3 .1. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-271, 92 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminatı hakkında Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan 

ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 5 . 1 . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Z - Mukaddeme 

1. Halen yürürlükte bulunan 5950 sayılı uçuş tazminat Kanunu Türk Hava Kuvvetlerinin 
pervaneli tayyareler zamanına aidolup, o zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlan
mış idi. 

2. Bugün ise Hava Kuvvetlerimiz, modern jet tayyareleri ile tamamen teçhiz edilmiş olup bu 
tayyareler; sürat, irtifa, tacil, tazyik, yıpratma, bakım, ikmal, kontrol ve gördüğü uçuş vazifeleri 
bakımından pervaneli tayyarelerle hiçbir hususta mukayese edilmiyecek değişiklikleri ihtiva et
mektedir. 

3. Bu sebepler dolayısiyle pervaneli tayyarelerin şart ve ihtiyaçlarına uyacak şekilde hazır
lanmış olan 5950 sayılı Kanun jet tayyareleri zamanında 4 senelik tatbikatı esnasında jet tayyare
ciliğinin tekâmül ve ihtiyaçlarını karşılıyamadığı görülmüştür. Bu sebeple sunulan yeni kanun jet 
uçuş hizmetleri personelini; eski 5950 sayılı Kanun ise jet hizmetleri dışında kalan personeli içine 
almaktadır. 

Mevcut eski kanun jet tayyarelerinin yerde bakım ve ikmalini yapan, havada harekâtını ve uçuş 
emniyetini sağlıyan teknik, radar ve yer hizmetleri personeli gibi olağanüstü mahrumiyet ve yıp
ranma sahalarında çalışan personeli de' hiç nazarı itibara almadığından Hava Kuvvetlerimize mad
di ve mânevi ağır zararlar ika etmekte ve tekâmülüne mâni olmaktadır. 

4. Pervaneli tayyarecilik zamanının şart ve ihtiyaçlarına göre hazırlanıp çıkarılan mer'i 5950 sa
yılı uçuş tazminat. Kanunu bugünkü jet tayyareciliği hizmetlerine, tekâmül şart ve ihtiyaçlarına 
uydurmak ve bu kanunda bâzı mahzur ve adaletsizlikleri gidermek maksadiyle hazırlanıp teklif 
edilen yeni jet tayyareciliği uçuş hizmetleri kanun tasarısının jet hava kuvvetimizin yaşaması ve 
yükselmesinin memleket savunmasındaki fevkalâde önemi ve âcil durumu göz önüne alınarak ive
dilikle kanuniyet kesbetmesine katî ve hayati zaruret yardır, 
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II - Uçuculara verilen uçuş hizmetleri tazminatının tarihçesi 

1. Havacılık tarihinin başladığı günden beri hava kuvvetlerine sahip büyük küçük, dost ve 
muhasım bütün devletlerce hava kuvvetlerinin uçuş hizmetlerinde yerde ve havada çalışan pilot
larına, mürettebatına, tayyarelerin ve bilhassa bugünkü jet tayyarelerinin yerde bakım, ikmal 
kontrol ve desteğini yapan havada da eğitim ve muharebe uçuşlarını idare, takip ve kontrol eden 
ve uçuş emniyetini sağlıyan subay ve astsubaylarına yaptıkları vazifelerin diğer meslek branşla
rına nazaran vatan müdafaasındaki daha büyük önemi, kullanılan vasıta ve tayyarelerin değeri, 
yıpratması, tehlikesi, zayiatı ve havacılığa karşı teşvik karşılığı olmak üzere almakta oldukları 
maaşlarından başka aylık maaşları tutarının bizim paramıza kıyasla % 100 ü ilâ % 400 ünü uçuş 
hizmetleri tazminatı olarak vermeyi ve buna ilâveten de çeşitli sosyal yardımlar yapmayı usul ve 
âdet edinmişlerdir. 

Hava personeline verilen bu tazminatlar vatan ve milletin müdaf a ve bekasında, millî gücün ida
mesinde ve silâhlı kuvvetlerin muvaffakiyetinde en mühim ve baş rolü olan hava kuvvetlerine sa-
hibolmamn, onu yaşatıp yükseltmenin ve her an modern ve harbe hazır tutmanın zaruri bir icabı 
olmuştur. 

2. Bugün; bilhassa NATO devletlerinin ve komünist bloku milletlerinin havacılarına vermekte 
olduğu : 

a) Aylık maaş ' 
b) Uçuş hizmetleri tazminatı 
c) Sosyal yardımlar 
Nevilerini ve para miktarlarını bizim kendi havacılarımıza verdiklerimiz ile mukayese edersek 

NATO devletleri ile aynı ittifak manzumesinde, aynı tip tayyarelerle aynı eğitimi yapan, aynı ga
ye için çalışan, aynı müşterek hasma karşı hazırlanan hava kuvveti personelimizi hem dost NATO 
devletleri ve hem de hasım komünist blok havacılarından ve hattâ bugün yüksek bir hayat stan
dardına ulaştırdığımız sivil halkımızın hayat seviyesinden çok aşağı seviyede tuttuğumuz tahammül 
edilmez çeşitli ve çok acıklı mahrumiyetler içinde yaşattığımız neticesine varırız. 

Bu durum maalesef bugün artık açıklanması ve telâfisi zaruri olan bir hakikat haline gelmiş
tir. 

3. 30 senelik hava kuvvetleri tarihimizin başlangıcında dahi yeni cumhuriyet devrinin ilk in
kılâp hamleleri devrinde her şeyde olduğu gibi hava kuvvetlerine de lüzumlu önem verilmiş ve 
bunun icabı olarak çıkarılan uçuş kanunlarından 889 sayılı Uçuş Tazminat Kanunu ile bir uçucu 
personele maaşının % 92 si, 3485 sayılı Kanunla da maaşının % 111 i aylık uçuş tazminatı olarak 
verilmiştir. 

îkinci Dünya Harbinden evvel, esnasında ve ondan sonra dost ve düşman her devlet hava kuv
vetlerine en büyük önemi verirken ve onun personelini tatmin edip refaha kavuştururken maalesef 
bizde iş ve görüş aksine olmuş, havacılığımız ile birlikte havacı personelimiz de ihmale uğramıştır. 

Zahiren basit görülen bu hususun hava kuvvetlerimizin hayatiyeti üzerinde son derece tahrip
kâr tesirleri müşahede edilmiş, maddi bakımdan neticeleri elîm olmuştur. 

Bu acıklı durumu takdir eden demokrat hükümet 1950 den sonra pervaneli tayyareler devrin
de kabul ettiği 5950 sayılı uçuş tazminat Kanunu ile yalnız pilotlara maaşları tutarının % 50 sini 
aylık uçuş tazminatı olarak vermeyi kabul etmişti. Fakat eski pervaneli tayyareler zamanında o 
günün şart ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan bu kanun 4 seneden beri jet tayyareleri ile ta
mamen teçhiz edilmiş olan hava kuvvetlerimizin tekâmül ve ihtiyaçlarını karşılamadığı, üç mis
linden fazlasına çıkarılmış olan jet eğitim uçuş ve harekâtının yıpratma, fizikî ve moral tesirle
rine kifayet etmediği, âzası olduğumuz NATO devletleri havacılarına ve muhasım komünist dev
letler havacılarına halen tatbik edilen ve pekçok yenilikleri ihtiva eden uçuş hizmetleri tazminat 
kanunlarına uymadığı, bu devletlerin uçuş tazminat kanunlarının havacı personele sağladığı fay
dalar tetkik edildikten sonra açıkça görülmüştür. 
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4. Vatan ve millettimizin korunmasında, dünyada ve ittifak manzumelerimiz içinde şeref ve 

prestijimizin yükselmesinde ve nihayet silâhlı kuvvetlerimizin harbdeki muvaffakiyetinde en bü* 
yük yükü ve baş rolü üzerine alan hava kuvvetlerimize en büyük önemi vermeyi, havacı perso
nelimizi hiç olmazsa emsali NATO ve komünist blok havacılarında olduğuna yakın bir şekilde 
tatmin etmek ve refaha kavuşturmak milletimizin ve onun demokrat iktidarının başta gelen arzu 
ve gayelerinden biri olmuş ve bu maksatla bu yeni kanun hazırlanmıştır. 

Şanlı hava kuvvetimizin fedakâr havacıları bu sene eğitim ve harekât sahalarında yaptıkları bü
yük tekâmüller ve giriştikleri beynelmilel havacılık müsabakalarında dünya ölçüsünde elde ettik
leri çok üstün neticelerle bunu çoktan hak etmişlerdir. 

5. Dost NATO ve muhasım komünist devletlerin havacılarına verdikleri maaş, aylık uçuş hiz
metleri tazminatı ve ilâve sosyal yardımların bizim kendi hava personelimize verdiklerimiz ile 
ayrı ayrı mukayese ettiğimizde bizim havacı personelimizin onlara nazaran ne kadar az yardım 
gördüğü ve ne büyük mahrumiyetler içinde bulunduğu açık ve acı bir şekilde görülür. 

Hava kuvvetleri personelimizin içinde bulunduğu çok müşkül şartlara rağmen emsali dünya 
hava kuvvetlerinden daha üstün başarılar elde etmesi onların Türk Milletine has üstün vatanse
verlik ve meslek aşkının neticesidir. Zamanı gelince kullanılması gereken bu kıymetli hazinenin 
daha şimdiden bu derece israfla sarf ve suiistimal edilmesine hakkımız yoktur. 

ILT - Dost NATO ve muhasım komünist devletlerin havacılarına verdikleri aylık uçuş hizmetleri taz
minatı ve ilâve sosyal yardımların bizim kendi hava kuvveti personelimize verdiklerimizle mukayesesi 

1. Aylık temel maaş : 
Aynı rütbe ve aynı hizmet senesindeki yabancı hava kuvveti personeline verilen aylık temel ma

aş ve bunun satınalma kabiliyeti bizim havacı personelimize verilmekte olandan 2,8 misli fazladır. 
2. Uçuş hizmetleri tazminatı : 
a) Aylık uçuş hizmetleri tazminatı : 
1. Pilotlara verilen aylık uçuş tazminatı : 
Bizim pilotlarımıza halen verilenden 2,6 misli daha fazladır. 
2. Pilottan gayriteknik ve havacılık branşı hizmet personeline verilen aylık uçuş hizmetleri 

tazminatı : 
Halen biz bu personele hiçbir şey vermemekteyiz. Buna mukabil yabancı hava kuvvetinin bu ne

vi personeli bizim teknik personelimizin maddi imkânlarının en az 5 misline sahiptir. 
Bu durumu bilen ve çok çetin mahrumiyetler içerisinde her gün moralinden ve sıhhatinden bir 

şeyler kaybederek çalışan pilotlarımız ve teknik personelimiz büyük bir moral kırıklığı içindedir. 
Bu yüzden hava kuvvetlerimizin yer ve hava uçuş hizmetlerinde ferde, hava kuvvetine ve devleti
mize büyük zararlar ika eden maddi ve mânevi çöküntü vukua gelmekte ve hizmetler aksamak
tadır. 

b) Uçuş hizmetlerinde aylık fevkalâde faaliyet, üstün başarı, mahrumiyet tazminat primi : 
Yabancı hava kuvvetleri pilot ve diğer personeline bu nevi bir tazminat pirimi vermektedir. Bu 

sayede hava kuvvetlerinin idamesi, inkişafı ve her an harbe hazır olması için en büyük teşvik ve 
taltif imkânına maliktir. Bizde bu nevi bir tazminat primi olmadığından havacı personelimizi ne 
fevkalâde faaliyete ve ne de üstün başarılara teşvik edebiliyoruz. Bunun neticesi fevkalâde güç 
şart ve mahrumiyet içinde çalışmakta olan havacılarımızın hakkını veremiyoruz. Bu durumda «tes
tiyi kıran da, suyu getiren de bir oluyor.» 

c) Uçuş hizmetinden ayrılanlara yıpranma tazminatı : 
1. Pilotlara verilen yıpranma tazminatı : 
Bizde halen yalnız pilotlara verilmekte ise de miktarı yabancı hava kuvvetleri pilotlarına veri

len yıpranma tazminatlarından 2,4 misli azdır ve bu tazminatı alabilme şartlarımız halen çok ağır 
ve gayriâdilânedir. 

2. Pilottan gayrı teknik havacılık branşı pcsoneline verilen yıpranma tazminatı : 
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Yabancı hava kuvvetleri bu nevi personeline yıpranma tazminatı ve sair imkânlar sağlamakta

dır. Bizde ise bu nevi personele halen hiçbir yıpranma tazminatı ve sair maddi ve mânevi hak ta
nınmamaktadır. 

d) Uçuş tazminatı kazaları neticesi verilen tazminatlar : 
1. Uçuştan (pilot olarak) ayrılış tazminatı : 
Yabancı hava kuvvetleri uçuş hizmeti kazaları neticesinde pilotluktan ayrılan uçucularına 

onun pilotluk hayatında sahibolduğu hayat seviyesini idame ettirecek ve uçuş hizmeti kazaları 
neticesinde kaybettiği mânevi ve sıhhi durumunun acısını unutturacak ve hizmette iken havacılığın 
icabettirdiği fedakârlık ve atılganlık ruhunu yaşatacak şekilde bir tazminat vermektedir. Bizde 
ise bu husus tamamiyle ihmal edilmiş olup halen hiçbir şey verilmemektedir. 

2. Sakatlık tazminatı : 
Yabancı hava kuvvetleri uçuş hizmetlerinin yerde veya havada tevlidettiği kazalar neticesi sa

kat kalarak hizmetten ayrılan personeline bir sakatlık tazminatı vermekte ve ayrıca o personelin 
sakat olarak yaşadığı hayatı boyunca onu tatmin eden ve refah içinde yaşatan bir sigortaya tâbi 
kılmaktadır. Bizde ise havacılık kazaları neticesinde kolunu, gözünü, bacağını veya sair en kıy
metli bir uzvunu kaybedenler uçuculuktan ve askerî hizmetten kovulurcasma atılmakta ve hiçbir 
maddi ve mânevi yardım yapılmamaktadır. Sakat olarak sivil hayata geçen ve hiçbir iş yapmak 
imkânına sahibolmıyan bu sabık havacıların acıklı durumu meslekte bulunanların yüreğini sızlat
makta, bir gün kendi âkibetlerinin de bu olacağını veya hiç değilse şehit olacaklarını düşünerek 
büyük bir endişe ve moral kırıklığına mâruz kalmaktadırlar. 

Bu yüzden halen meslekte bulunanların mesleke bağlılıkları azalmakta ve yeni gelenlerin bu hu
sustaki endişesi de onların mesleke talibolmasma büyük bir mâni teşkil etmektedir. 

3. Şehitlik tazminatı : 
Halen mer'i kanun havacılığın yerde ve havadaki hizmetlerinde sulhde ve harbde vukua gelen 

kazalar neticesindeki ölümleri şehit saymamakta ve yalnız havadan düşerek ölenlere yabancı hava 
kuvvetlerinin onda biri nispetinde bir para vermektedir. Buna mukabil yabancı hava kuvvetleri 
sulhte ve harbde, yerde ve havada vukua gelen uçuş hizmetlerindeki kazalar neticesinde vukua 
gelen (vukubulan) her nevi ölümü şehit saymakta ve şehidin yetimlerine, yoksa kanuni mirasçıla
rına büyük mikyasta şehitlik tazminatı ödemektedir. Halen bizde bunun böyle olmaması, % 100 ü 
müslüman olan havacı personelimizi ve ailelerim büyük bir mânevi ve maddi ıstırap içinde bırak
maktadır. 

3. Havacılara sağlanan ve verilen sosyal yardımlar : 
a) Yiyecek bedeli : 
Bizde bugün yalnız 30 lira tayın bedeli verilmektedir. Bu miktar para yabancı hava kuvveti 

personelinin yalnız bir günlük yiyecek masrafına tekabül eder. Jet havacılığı hizmetlerinin başa
rı ile yapılabilmesi için yabancı hava kuvvetleri bizim tayın bedeli olarak verdiğimizin en az 10 
mislini vermektedir. Yani kendi geçinme endeksine göre bir aylık normal her nevi yiyecek kar
şılığı veya buna tekabül eden gıda ve yemek verilmektedir. 

b) iskân bedeli : 
Bizde hiçbir şey verilmemektedir. Üstelik havacı personelimiz maaşının yarısını veya üçte bi

rini vermek suretiyle dahi rahat ve huzur içinde oturabileceği sade bir ev zor bulabilmektedir. 
Buna mukabil yabancı hava kuvvetlerinde ya her nevi konforu haiz ev verilmekte veya buna te
kabül eden ev kira bedeli verilmektedir, 

c) Evlilik bedeli : 
Bizde hiçbir şey verilmemektedir. Uçucu bir personel evlendiği takdirde hayat seviyesi birden

bire yarı yarıya düşmektedir. Bu durum havacılarımızın yuva kurma ve içtimai hayata dâhil ol
ma endişesini artırmaktadır. Buna mukabil yabancı hava kuvvetlerinde evlenen bir subaya ma
aşının 1/3 i kadar ilâve maaş evlilik tazminatı olarak her ay verilmektedir. 
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d) Giyecek bedeli : 
Yabancı hava kuvvetleri havacı personeline senede 4 - 6 nevi takım elbise veya bunun bedeli

ni vermektedir. Bizde ise senede yalnız 3 metre kumaş ve bir çift ayakkabı verilmektedir. 

IV - Sunulan bu kanunu hazırlamaktan maksat 

1. Hava Kuvvetleri personeline NATO devletlerinin ve kominist bloku devletlerinin sağla
makta olduğu avantaj ve refahın biç olmazsa asgarisini uçuş hizmetleri tazminatlarında yapa
cağımız artırmalarla sağlıyarak Türk milletinin ve onun demokrat iktidarının da Hava Kuvvet
lerine ve fedakâr personeline vermekte olduğa önemi belirtmek. 

Bu sayede onlf.rm moralini ve hayat seviyesini yükselterek onların bugünkü modern jet dev
ri havacılığının vazifelerini başarı ile yapmalarını temin etmek. 

2. Hava Kuvvetlerimizin idamesi ve yükselmesi için çok mahdudolan insan kaynaklarından 
Hava Kuvvetlerimize yeni gelecekleri teşvik etmek, Hava Kuvvetlerinde mevcudolanları bu mes-
leke başlamak ve meslekten ayrılmış ve ayrılacak olanları da tatmin ederek havacı personeli 
istikballerinden emin kılmak. 

3. Pervaneli tayyarecilik zamanının şart ve ihtiyaçlarına uyacak şekilde hazırlanmış olan 
eski 5950 sayılı Kanunu bugünkü jet tayyareciliğinin istek, şart ve ihtiyaçlarına uydurmak su
retiyle NATO ve kominist blok devletlerindeki gibi bizde de modern bir uçuş hizmetleri tazmi
nat kanununa sahibolmak. 

4. Halen yürürlükteki 5950 sayılı uçuş tazminat Kanunu yalnız pilotlara maaşlarının % 50 
sini aylık uçuş tazminatı olarak vermektedir. Halbuki yeni jet devri havacılığında en mühim un
suru teşkil eden yalnız pilot değildir. Havacılığı idame ettiren, yükselten, pilot ile aynı mesuli
yet ve aynı mahrumiyet ve yıpranmalara mâruz kalarak çalışan diğer nevi personel de vardır. 
Bu personel pilotların ve jet ve diğer tip tayyarelerin uçuş eğitimi ve muharebe harekâtı ile ilgili 
vasıta ve teçhizatı, yerde ve havada yaptıkları hizmetlerle faal durumda bulunduran, uçuran ve 
uçuş eğitim ve muharebe harekâtını mümkün kılan pilottan gayrı uçan ve uçuran hava kuvveti 
havacılığının teknik ve havacılık branjmdaki bakım, ikmal, esliha, muhabere - elektronik, S. se
fer, hava muharebe harekâtı, hava trafik, hava motorlu araçları, hava meydan tesis inşa, hava 
sıhhi heyet, uçuş doktorluğu ve harita hava ekibi sahalarında çalışan kimselerdir. Bu personel 
pilotlarla birlikte hava kuvvetinin canlı unsurunu teşkil etmekte ve hep beraber bir ekip teşkil 
etmektedir. Bunlardan' birinin hizmetini aksatması, insan vücudunda bir uzvun bozulmasında ol
duğu gibi diğer bütün uçuş hizmetlerinin aksamasına sebebolduğundan pilottan gayrı bu gibi 
kilit mevkii ve hizmetlerdeki personele de aylık uçuş hizmeti tazminatı vermek. 

5. Halen yürürlükte bulunan 5950 sayılı uçuş tazminat Kanunu Türk Hava Kuvvetlerinin 
pervaneli tayyareleri zamanına aidolup o zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmış 
İdi. 

Bugün ise Hava Kuvvetlerimiz modern jet tayyareleri ve bunları destekliyen vasıta ve tesis
lerle tamamen teçhiz edilmiş olup jet tayyareleri 15 000 metre irtifada uçmakta, insan vücuduna 
dönüş ve dalışlarda arz cazibesinin 8 misli yük bindirmekte, dakikada 2 500 metreye kadar tır
manış ve dalışlarında insan vücuduna büyük mikyasta tazyik değişikliği, + 30 ilâ — 50 derece 
arasında sühunet değişikliği tatbik etmekte, dahilî organlar ve bilhassa sinir ve refleks sistemi 
üzerine ani veya tesirleri senelerce sonra görülen çok çeşitli yıpranmalar tevlidetmektedif. 
Bunlara ilâveten jet tayyarelerinin yerde ve havada idaresi, bakımı, ikmali, kontrolü ve lojistik 
desteği büyük bir maharet ve dikkat istemektedir. Bu hizmetlerde binde bir hata veya meslekî 
yetersizlik 3 milyon lira değerindeki tayyare ve pilotun yok olmasına veya bütün bir hava üssü 
ve bir hava kuvvetinin yerde gayrifaal kalmasına sebebolmaktadır. 

Bu şartlar altında uçan pilotda onu uçuran teknik personel de aynı ağır mesuliyete mâruz 
kalmaktadır. 

Bugünkü jet uçuş eğitim Y# muharebe harekât şartları altında pilotluk hizmeti yapan, Mr 
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kimsenin hizmet ömrünün normal olarak 10 seneden fazla olmıyacağı da beynelmilel sıhhi rapor
ların ifadesidir. 

Bu sebeplerden ötürü jet tayyareciliğini pervaneli tayyarecilik ile hiçbir sahada mukayese 
etmeye imkân yoktur. Bundan dolayı pervaneli tayyarecilik devrine aidolan halen yürürlükteki 
5950 sayılı Kanun tatbik kabiliyetini tamamen kaybetmiş olduğundan bunun yerine jet tayyare
ciliğinin bütün icap, istek, şart ve ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde NATO ve diğer modern jet 
hava kuvvetlerine sahip devletlerin uçuş tazminat kanunlarının da etüdü ile hazırlanmış olan 
bu kanunu kabul ve tatbik etmek, 

V - Şimdiki halin devamının mahzurları 

1. Hava kuvvetlerimizin uçuş hizmetlerindeki personel bugün almakta oldukları yalnız maaş 
ile, pilotlarımız da maaşa ilâveten almakta oldukları pervaneli tayyarecilik devrine ait % 50 uçuş 
tazminatı ile havacılığın ve bilhassa jet tayyareciliğinin şartlarına, isteklerine ve ihtiyaçlarına uya
cak bir şekilde yaşamak için en.hayati iskân, iaşe, giyecek ve sair medeni ihtiyaçlarını dahi yeri
ne getirememektedirler. 

Bu yüzden Hava Kuvvetlerinde büyük bir çözülme ve meslekten ayrılma vukubulmaktadır. 
2. Hava Kuvvetlerinin pilotluk ve diğer hizmet branşlarına üstün vasıflı iyi kalitede namzet f 

bulmak çok güçleşmektedir. 
3. Namzet kaynaklarının hattızatmda çok dar olmasından dolayı rasgele müracaat eden per

sonelin pilotluk ve sair teknik hizmetlere alınmasından dolayı uzun süreli havacılık ve pilotluk 
eğitiminde memleket içinde ve memleket dışında pek çok elimine ve zayiata mâruz kalmaktayız. 

4. Üstün kalite ve yüksek vasıflı seçme namzetlerden yetiştirilemiyen pilotlar ve diğer teknik 
personel, yerde ve havada çok sayıda tayyare, malzeme kaza ve kırımlarına sebebolmakta, şehadet 
miktarı artmakta, bunun neticesi de moral bozukluğu ile meslekten soğuma ve ayrılma miktarı yük- t 
selmektedir. Gerek kaza ve kırımlar ve gerekse ölüm miktarının yukarda arz edilen sebeplerden 
ötürü artışı devletimize telâfisi çok güç maddi ve mânevi zararlar ika etmektedir. 

5. Dünya hava kuvvetlerinde yeni gireceklere, meslektekilcre ve meslekten ayrılanlara aylık 
maaş, uçuş hizmetleri tazminatı ve ilâve sosyal yardımlar halinde tatmin edici ve refah verici maddi 
ve mânevi imkânlar sağlanmış olduğundan ve bu imkânların neler olduğu hava kuvveti personeli-
mizce bilindiğinden, havacı personelimiz millet ve devletçe kendilerine ve hava kuvvetlerine önem 
verilmediği ve desteklenmediği zehabına kapılarak büyük bir .moral kırıklığına mâruz kalmaktalar, 
hal ve istikballerinden endişe etmektedirler. 

îşte yukarda arz edilen mülâhaza ve sebeplerden dolayı millet ve hükümetimizin istek ve ga
yesine uyarak vatan ve milletimizin idamei hayatında, korunmasında, silâhlı kuvvetlerimizin harb-
deki muvaffakiyetinde, NATO ve diğer ittifak manzumelerimiz nezdinde şeref ve itibarımızın art
masında en büyük önemi ve baş rolü olan hava kuvvetlerimizi idame, inkişaf ve yükseltmek gayesiyle 
uçuş hizmetleri tazminat Kanununun jet devri istek, şart ve ihtiyaçlarına göre yeniden tanzimi 
kati hayati bir zaruret haline gelmiştir. 

Netice : - • - • - - - - . ; 
Arz edilen kanun tasarısı yukardaki sebeple rden dolayı kabul edildiği takdirde : 
1. Türk milleti ve onun demokrat iktidarı da NATO devletlerinde ve komünist bloku dev

letlerinde olduğu gibi vatan ve memleket müdafaasında en büyük önemi ve baş rolü olan hava kuv
vetlerine ve onun baş unsuru olan personeline ayni önemi vermiş olacaktır. 

, 2. Bugün çok sıkıntılı bir durumda olan hc va personelimizin iskân, iaşe, giyim, geçinme ve di
ğer medeni ihtiyaç ve yaşama durumları düzelecektir. 

3. Hava personelinin yıpranma durumlarını düzeltmekle fiziki ve moral mukavemetlerini artır
mış ve mesleke tam bağlılık, heves ve salim bir fikirle vazife görmeleri temin edilmiş, jet tayyare 
kaza ve kırımları ve pilot şahadetleri mâkul bir hadde indirilmiş olacaktır. 
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4. Devlete çok pahalıya mal olan hava personelinin çabuk yıpranmalarının önüne geçilmiş, faal 

hizmet süresi artırılmış, yıllık zayiat nispeti azalarak uçucu personel seviyesini muhafaza edebümek 
için her sene alınması icabeden gönüllü namzetlerinin miktarı azalmış olacaktır. Bu sayede de ka
lifiye personel alımı mümkün olacaktır. 

5. Havacılık »jesltki yeniden cazip bir hals gelecek, memleket gençleri arasında gönüllü kitlesi 
temin olunacak, bunlardan üstün vasıflı insan seçmek imkânları sağlanacaktır. 

6. Netice olarak eski pervaneli tayyarecilik devri istek, şart ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve 
halen yürürlükte olan 5950 sayılı Kanun yerine bugünün jet tayyarecilik devri istek, şart ve ihtiyaç
larına ve NATO devletleri ile komünist bloku devletlerinin uçuş tazminatı kanunlarının tetkikine 
göre hazırlanmış olan bu kanun kabul edildiği takdirde : 

a) Hava kuvvetlerimizin önem ve itibarı artacak. 
b) Hava kuvvetlerimiz daha başarılı bir şekilde idame ve inkişaf edecektir. 
c) Dünya ve müttefik hava kuvvetleri arasında barışta ve savaşta üstün başarılar kazanabilecek 

kabiliyette modern bir hava kuvveti olacaktır. 
d) Bugünkü ve gelecekteki millî emniyetimizin garantisi olacak olan modern ve başarılı bir hava 

kuvveti müttefiklerimiz arasında şeref, itibar ve güvenimizi artıracak, hasımlarımız karşısında da 
bizim dokunulmaz olduğumuzu gösterecektir. . . . . . . , . „ , 

VI - Sunulan jet tayyare uçuş tazminatı kanun tasarısı maddelerinin gerekçesi 

Madde 1. — Sunulan birinci madde gereğince jet tayyareleri uçuş hizmetindekilere verilecek 
tazminata aylık jet uçuş hizmetleri tazminatı demekle eski kanunda olduğu gibi yalnız uçan pilota 
değil, onu yerde ve havada yaptığı çeşitli jet tayyarelerine ait uçuş hizmetleriyle uçuran ve destek-
liyen personel de bu maddenin şümulüne alınmış bulunuyor. Zira Hava Kuvvetlerinin baş unsuru 
olan personel yalnız pilot demek değildir. 

Aylık jet uçuş hizmetleri tazminatı diğer bütün devletlerde ve eski kanunumuzda olduğu gibi 
maaşın aylık tutarının yüzdeleri üzerinden verilmekle istikbaldeki maaş ve para ayarlamalarından 
mazide olduğu gibi müteessir edilmemiş olacaktır. • v; v" V *' •:" *' ' ; "' ¥"" 1" f"" i * 9 " $ •* f * 

a) Jet tayyare pilotlarına diğer tip tayyare pilotlarından fazla olarak aylık maaşları tutarının 
{% 100) yüzde yüzü verilmekle hem jet pilotlarımızın bugünkü feci hayat standartlarını emsali ha
va kuvvetlerininkine kıyasla kısmen yükseltmiş ve hem de jet pilotluğuna rağbeti artırmış olaca
ğız. 

b) Jet tayyare birliklerine pilot yetiştiren hava Harb Okulu uçuş öğretmenlerine maaşlarının 
(% 80) yüzde sekseni verilmekle Hava Kuvvetlerimizin pilot kaynağını teşkil eden Hava Harb 
Okulunu hem bugünkü verimsiz durumdan kurtarmış ve hem de çok fazla yıpratıcı, usandırıcı ve 
özel uçuş öğretmenlik vasfı istiyen uçuş öğretmenliğine bugün mevcut olmıyan itibarı artırmış ola
cağız. 

c) Jet tayyareleri ve bunların uçuş eğitimi ve muharebe harekâtı ile ilgili vasıta ve teçhizatı 
yerde ve havada yaptıkları hizmetlerle faal halde bulunduran, uçuran, uçuş eğitim ve muharebe ha
rekâtını mümkün kılan pilottan gayri uçan ve uçuran hava kuvveti havacılığının teknik, havacılık, 
hava trafik ve sağlık branşlarında bulunan, hava kuvveti uçuş hizmetlerinin asıl ağır yükünü üze
rinde taşıyan ve (% 90) yüzde doksanı çok az maaşlı astsubay veya sivil personeldir. Bu personelin 
içinde bulunduğu acıklı durum da bugün için hepimizin malûmudur. İskân, iaşe ve yiyeceğini (150) 
(200) lira ile temin etmek mecburiyetinde olan bir astsubayın üç milyon liralık bir jet tayyaresini 
emniyetle uçuşa nasıl verebileceğini veya beş milyonluk bir radarı gece ve gündüz 24 saat devamlı 
olarak dağlar üzerinde ne büyük bir mahrumiyetle harekâtta bulundurabildiğini düşünmemiz kâfi
dir. Bu personelden birinin vazifesini tam yapmaması üç milyon liralık tayyareyi pilotu ile beraber 
düşürebilir. Veya heyeti umumiyesinin tatmin edilmemiş olması 75 tayyarelik bir hava üssünü veya 
bütün bir hava kuvvetini gayrifaal tutabilir. 
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Bu bakımdan diğer devletlerde r e bundan evvelki Uçuş Tazminat Kanununda olduğu gibi bu 

kanunda da bu nevi personele aylık maaşları tutarının % 40 yüzde kırkını vermekle hem çok âdil 
hareket edilmiş olur ve hem de hava kuvvetlerinin randıman ve inkişafı büyük mikyasta sağlan
mış ve garanti altına alınmış olur. 

d) Hava Harb Okulunda uçuş hazırlık eğitimine tâbi pilot namzetlerine teğmen maaşının 
(% 40) yüzde kırkı, hava teknik okulu talebelerine de astsubay çavuşun maaşının yüzde yirmisi 
verilmekle subay ve astsubay namzedi olan, havacılık ve uçuculuğun ilk kademelerinde bulunan 
gençlerimizin daha havacılık okulunda iken medeni ihtiyaçlarını ve uçuş eğitim hizmetlerinde sarf-
ettikleri enerjiyi karşılamış ve bu branşlara bugün çok zor olan talebe celbi için lüzumlu maddi 
ve mânevi teşvik sağlanmış olacaktır. 

Madde 2 : Aylık jet tayyareleri uçuş hizmetleri tazminatının verilmesine müessir olan normal 
jet uçuş hizmetlerinden başka, ilâve ve değişik âmiller, şartlar ve mahrumiyetler altında çalışa
rak jet tayyareleri uçuş hizmetlerinde fevkalâde faaliyet, üstün başarı ve mahrumiyet tazminat 
primi vermekle, havacı personelimizi emsali hava kuvvetlerinde olduğu gibi bu yolda teşvik et
miş, tatmin etmiş ve hakkını vermiş olacağız. Bu sayede hava kuvvetlerimizdeki randıman ve in
kişaf NATO ve muhasım hava kuvvetlerinin üstüne en kısa zamanda kendiliğinden çıkarak bu 
durumu da idame etmiş olacağız. 

Aksi halde jet tayyareleri havacı personelimizi fevkalâde faaliyetlere, üstün başarılara teşvik 
etmemiş ve fevkalâde mahrumiyetler altında çalışanların haklarını vermemiş olacağız ki, hava 
kuvvetlerimiz büyük bir tekâmüle ve inkişafa ancak bu teşvik yolundan gidebilecektir. 

Madde 3 : Diğer devletlerde ve eski kanunda olduğu gibi jet tayyare pilotlarımıza her bir pi
lotluk hizmet senesi başına % 6 yıpranma tazminatı vermekle hava kuvvetlerinin uçuş hizmetle
rinde bulunanların istikbali hakkında bugün mevcut endişe ve moral kırıklığını bertaraf etmiş ve 
mesleke karşı rağbeti ve teşviki artırmış olacağız. 

Madde 4 : Jet tayyare uçuş hizmetlerinden sıhhi, sakatlık ve şehitlik sebepleriyle ayrılanlara 
bu maddedeki miktarlarda tazminat vermekle diğer milletlerin bu sebeple havacılarına verdiği 
tazminatın ancak çok az bir kısmını vermiş oluyoruz. Buna mukabil havacılığa gireceklerin uçuş 
hizmetinin yerde ve havadaki kazalardan korku ve endişesini bertaraf etmiş ve onların ecdadının 
kahramanlığına lâyık bir şekilde cesurane hareket etmelerine imkân vermiş ve bu bapta onları 
tatmin etmiş olacağız. Bu şekilde tatmin ediş feda edilene kıyasla kısmen olacaktır. Zira ver
meyi teklif ettiğimiz (20 000) yirmi bin liraya bir gencin hayatını kaybetmesi veya (15 000) on 
beş bin liraya kol, bacak veya göz kaybına hiç kimsenin razı olması akla gelemez. 

Madde 5 : Uçuş öğretmenlerine talebe pilot ile yaptığı her bir uçuş saati başına iki lira ye
tiştiricilik tazminatı vermekle uçuş öğretmenlerinin yetiştiricilikte mâruz kaldığı fiziki ve pisi-
kolojik yıpranma ve tesirleri bertaraf etmiş ve onları uçuş öğretmenliğinde daha verimli kılmış 
olacağız. 

Madde 6 : Bugünkü jet devri yeni esasları gereğince albaylar da jet tayyare uçuş grup kuman
dam veya üs kumandanı olarak jet tayyareleri ile pilot astsubay, Teğmen veya yüzbaşı gibi aynı 
uçuş ve muharebe eğitimine tâbi olduğundan aylık uçuş hizmetleri tazminatının albaylık rütbesi 
(dâhil'e) kadar artması icabetmektedir. 

Uçuş hizmetleri tazminatının rütbe ve aylık maaşları tutarının muayyen bir yüzdesi esası üze
rinden verilmesi bu tazminatı hem istikbaldeki maaş ve para ayarlamalarından masun kılacak ve 
hem de uçucunun rütbesi arttıkça evlenme, çocuk sahibi olma, çocukların yetişmesi ve içtimai sevi
yesinin yükselmesi sebepleriyle artacak olan para ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Böylece rütbe
siyle birlikte artan mesuliyetin maddi ve mânevi üzüntüleri bertaraf edilmiş olacaktır. Bu mülâ
hazalara ilâveten genç bir uçucunun daha yüksek rütbelere ulaşmasını temin edecek bir teşvik un
suru da kendiliğinden yaratılmış olacaktır. Teklif edilen esasa sadık kalmmalda hem eski kanun 
ve hem de diğer devletlerin bu baptaki usul ve esasları ile birleşmiş olacağız. 
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Uçuş hizmeti yıpranma müddetlerinin hesabında başlangıç tarihi uçuş okullarında ilk uçuşa baş

landığı tarih kabul edilmekle ve bir senelik jet uçuş hizmetinin de iki senelik pervaneli tayyare 
uçuş hizmet senesine eşit sayılması ile bu hususta en tabiî hak ve adalet temin edilmiş olacaktır. 

Madde 7 : Aylık jet tayyare uçuş tazminatı alabilme şartları diğer devletlerde olduğu gibi 
pilotlar için (12) on iki ayda en az (60) altmış saat birinci pilot uçulması kabul edilmekle, pilot 
ve diğer personelin uçuş hizmetlerinde (12) on iki ayda iki ihtar veya bir fena faaliyet raporu al
maması kabul edilmekle hem bir pilotun antremamnı kaybetmemesi için (12) on iki ayda uçması 
lâzımgelen en az uçuş yaptırılmış ve hem de pilot ve diğer personelin devamsızlık, disiplinsizlik, 
sıhhi temaruz ve meslekî yetersizlik yapmasının önüne geçilmiş olacaktır. 

Madde 8 : Bu kanunla verilen jet tayyare tazminat ve ikramiyelerin maaş ile birlikte verilmesi, 
vergiye, borç ve haciz için hesaba ve kesintiye tâbi olmaması diğer devletlerde ve 5950 sayılı Ka
nunda da aynıdır. Bunu muhafaza etmekle uçuş hizmetlerinin gayesine hizmet edilmiş olunacak
tır. 

Jet tayyareciliğine aidolan bu kanunla tazminat ve saire alan jet pilot ve hizmet personelinin 
pervaneli tayyareciliğe ait 5950 sayılı Kanunla da ayrıca tazminat ve saire almaması tabiîdir. 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/385 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminat 
kanunu lâyihası, Hükümet temsilcilerinin iş
tirakiyle Encümenimizde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Birici maddede yer alan (a) fıkrasının son 
kısmındaki «Albaylardan yukarı rütbede aylık 
alan pilotlara albay tazminatının aynı verilir.» iba
resinin tayyı ile ve lâyihanın diğer kısımları 
aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğ.3 sunulur. 
Millî Müdafaa Encümeni Rs. Y. Kâtip 

Elâzığ Erzincan 
M. Ş. Yazman M. R. Sanalan 

Ankara 
8. Kurtbek 

İstanbul 
A. F. Cebesoy 

Niğde 
A. V. Anhan 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 

Edirne 
K. YaşınhUç 

20 . I . 1956 

Elâziğ 
II. Göktuğ 

istanbul Kastamonu 
T. Yazıcı A. M. Tanöver 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
Z. Üner 

Rize 
K. Balta 

Sivas Tokad 
M. N. Turgay H. Bozbeyoğlu 

imzada bulunamadı 

. Urfa 
S. önhon 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 30 . 27/ . 1956 
Esas No. 1/385 
Karar No. 69 

Yüksek Reisliğe 

Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminatı hak
kında Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetin
ce kararlaştırılıp Başvekâletin 13 . 1 . 1956 ta
rihli ve 71-271, 92 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Millî Müdafaa Encümeni mâz-
batasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Millî Müdafaa ve Maliye vekâletleri 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde tafsilen 
arz ve izah edildiği üzere jet tayyareciliği uçuş 
hizmetlerinde vazife gören personelin diğer hiz
metlere nispetle çok ağır şeraitini maddi im
kânlarla karşılamak maksadiyle hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Millî Müda
faa Encümeni birinci maddeyi tadilen ve mü-
taakıp maddeleri ise Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul etmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve alınan mütemmim iza
hattan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş 
ve lâyihanın 1 nci maddesinin (a) ve (b) fıkra
ları aynen ve (c) fıkrası ise sarahati temin ve 
bu fıkranın tatbikatını kolaylaştırmak maksa
diyle tadilen ve 2 ve 3 ncü maddeleri Hükümetin 
teklifi veçhile aynen 4 ncü maddenin (c) fıkra
sı kelime değişiklikleriyle ve 5 nci maddesi ise 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Lâyihanın 6 nci maddesinin birinci fıkrası 
ile (c) fıkrası, pervaneli tayyare pilotluğundan 
jet pilotluğuna geçenlerin jet uçuş hizmet sene
leri ile yıpranma müddetlerinin tesbitine matuf 
bulunduğu halde metin bu maksadı sarahaten 
ifade etmekten uzak olduktan başka diğer ka
nunlara da sirayet edebilecek mahiyette görül
müş ve bu sebeple 6 nci maddenin birinci fık
rası ile (c) fıkrası encümenimizce sarahati te
min bakımından yeniden tanzim ve kabul edil
miştir. 

Lâyihanın 7 ve nci maddeleri hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiş ve bu kanun 
gereğince 1956 malî yılı içinde verilecek tazmi
nat ve diğer ödemelerin aynı mahiyetteki taz
minatların karşılığını teşkil eden Millî Müdafaa 
Vekâleti bütçesinin 211 nci (5950 ve 6245 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek zamlar ve tazmi
natlar) faslının 12 nci (Hava kuvvetleri) mad
desinden tediye edilebilmesini temin maksadiy
le muvakkat bir madde encümenimizce yeniden 
tanzim ve ilâve edilmiş ve mütaakıp 9 ncu mad
de şe&len değiştirilmek suretiyle ve 10 ncu mad
de ise hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha
sı Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili 
Balıkesir Kırklareli 
H. îmre Ş. Bdkay 

Bu Mazbata Muharriri Kâtip 
Seyhan Balıkesir 

A. Topaloğlu M. H. Timurtaş 
Afyon K. 

Jtf. Â. Ülgen 
Çankırı 

T. Uygur 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
îzmir 

A. Aker 
Muğla 

A. Sanoğlu 
Ordu 

8. tsbakan 
Seyhan 
8. Ban 
Tokad 

ö. Sunar 
Yozgad 
D. Akbel 

Antalya 
K, Akmantar 

Çorum 
Y. Gürsel 
Gazianteb 

E. Cenanı 
izmir 
B. Uz 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Rize 

H. Agun 
Siird 

B. Erden 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu 
Zonguldak 
St Ataman 

Aydın 
Z. Uray 

Diyarbakır 
H. Turgut 
istanbul 

N. A. Sav 
Konya 

M. Bağrıaçık 
Ordu 

B. Aksoy 
Rize 

/. Akçal 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
S. Durak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminat 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hava kuvvetleri personelin
den jet tayyareciliği uçuş hizmetlerinde çalışan
lara aşağıdaki esaslara göre jet tayyare hizmet
leri aylık uçuş tazminatı verilir. 

a) Jet tayyare pilotlarına aylıkları tuta
rının (.% 100) yüzde yüzü aylık uçuş tazminatı 
olarak verilir. (Albaydan yukarı rütbede aylık 
alan pilotlara albay tazminatının aynı verilir.) 

b) Jet tayyare birliklerine pilot yetiştiren 
Hava Harb Okulu uçuş öğretmenlerine aylık
ları tutarının (% 80) yüzde sekseni aylık uçuş 
tazminatı olarak verilir. 

c) Jet tayyare uçuş hizmetlerinin içinde 
olan jet tayyare üslerinde, Hava Harb Okulun
da, müstakil jet tayyare filolarında, kumandan
lıklarda, hava nakliye üssünde, jet tayyare atel-
ye ve tamir evlerinde, jet ikmal merkezlerinde, 
jet personelinin seçim ve tedavilerin^ yapan ha
va hastanelerinde, jet malzeme stok kontrolla-
rmda, hava kontrol merkezi, radar müfrezeleri, 
hava seyrüsefer kolaylıkları ve radyo role istas
yonlarında çalışarak jet tayyare birliklerinin 
sulhte ve harbde uçuş, eğitim ve muharebe ha
rekâtını temin, idare ve kontrol eden hava kuv
vetlerinin havacılık, teknik, hava trafik, hava 
harekât ve hava sağlık branşlarındaki subay, 
mühendis, astsubay, askerî memur ve sivil per
sonele aylık veya ücretleri tutarının (% 40) 
yüzde kırkı nispetinde aylık tazminat verilir. 

d) Jet birlikleri için eğitime tâbi Hava 
Harb Okulu ve diğer özel kurslardaki pilot 
namzetlerine teğmenin aylık maaşı tutarının 
(% 40) yüzde kırkı ve Hava Teknik Okulu 
astsubay nazmetlerine astsubay çavuşun aylık 
maaşı tutarının (% 20) yüzde yirmisi nispetin
den aylık tazminat verilir. 

MlLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
TÂDİLİ 

Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminat kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Hava Kuvvetleri personelin
den jet tayyareciliği uçuş hizmetlerinde ça
lışanlara aşağıdaki esaslara göre jet tayyare 
hizmetleri aylık uçuş tazminatı verilir. 

a) Jet tayyare pilotlarına aylıkları tuta
rının (% 100) yüzde yüz aylık uçuş tazmina
tı olarak verilir. 

b) Jet tayyare birliklerine pilot yetişti
ren Hava Harb Okulu uçuş öğretmenlerine 
aylıkları tutarının (% 80) yüzde sekseni aylık 
uçuş tazminatı olarak verilir. 

c) Je t tayyare uçuş hizmetlerinin için
de olan jet tayyare üslerinde, Hava Harb 
Okulunda, müstakil jet tayyare filolarında, ku
mandanlıklarda, hava nakliye üssünde, jet 
tayyare atelye ve tamir evlerinde, jet ikmal 
merkezlerinde, jet personelinin seçim ve teda
vilerini yapan hava hastanalerinde, jet mal
zeme stok kontrollarmda, hava kontrol mer
kezi, radar müfrezeleri, hava seyrüsefer kolay
lıkları ve radyo role istasyonlarında çalışarak 
jet tayyare birliklerinin sulhte ve harbde 
uçuş eğitim ve muharebe harekâtını temin, 
idare ve kontrol eden Hava Kuvvetlerinin ha
vacılık, teknik, hava trafik, hava hareket ve 
hava sağlık branşlarındaki subay, mühendis, 
astsubay, askerî memur ve sivil personele ay
lık veya ücretleri tutarının (% 40) yüzde kır
kı nispetinde aylık tazminat verilir. 

d) Jet birlikleri için eğitime tâbi Hava 
Harb Okulu ve diğer özel kurslardaki pilot 
namzetlerine teğmenin aylık maaşı tutarının 
(% 40) yüzde kırkı ve Hava Teknik Okulu ast
subay namzetlerine astsubay çavuşun aylık ma
aşı tutarının (% 20) yüzde yirmisi nispetinden 
aylık tazminat verilir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TÂDİLİ 

Jet tayyareciliği uçuş hizmetleri tazminat ka
nunu lâyihası 

MADDE 1. — Hava kuvvetleri personelinden 
jet tayyareciliği uçuş hizmetlerinde çalışanlara 
aşağıdaki esaslara göre jet tayyare hizmetleri 
aylık uçuş tazminatı verilir. 

a) Jet tayyare pilotlarına aylıkları tutarı
nın (% 100) yüzde yüzü aylık uçuş tazminatı 
olarak verilir. (Albaydan yukarı rütbede aylık 
alan pilotlara albay tazminatının aynı verilir). 

b) Jet tayyare birliklerine pilot yetiştiren 
Hava Harb Okulu uçuş öğretmenlerine aylık
ları tutarının (% 80) yüzde sekseni aylık uçuş 
tazminatı olarak verilir. 

e) Jet uçuş hizmetlerini ihtiva eden: 
(Jet birlikleri; jet eğitimi, ikmali, harekâ-

tiyle ilgili hava kumandanlıkları; hava okulları, 
hava nakliye üssü, jet atelye ve tamir evleri, 
jet personelinin seçim ve tedavilerini yapan ha
va birlik sağlık tesisleri, hava kontrol merkez
leri, radar müfrezeleri, hava seyrüsefer kolay
lıkları, radyo rule itasyonları) kadrolarında 
tâyinen çalışarak jet birliklerini sulhte ve harb-
de uçuş eğitimini veya muharebe harekâtını te
min, idare ve kontrol eden (Havacılık, hava 
teknik, hava harekât, hava lojistik, hava sağlık 
branşlarındaki) subay, astsubay, askerî memur 
ve sivil personele, fiilen vazife gördükleri müd
detçe, aylık veya ücret tutarının % 40 ı nispe
tinde aylık tazminat verilir. 

Bu maddenin (a) ve (b) bentleriyle bu ka
nundaki yazılı tazminatları alanlar ayrıca bu 
bent hükmünden istifade edemezler. 

Yukarda yazılı branşlarda çalışan perso
nelden bu fıkra hükümlerine göre, bu tazmi
nattan istifade edecekler, Millî Müdafaa Ve
kâletince hazırlanacak ve İcra Vekilleri He
yetince tasdik olunacak talimatname ile tes-
bit olunur. 

d) Jet birlikleri için eğitime tâbi Hava 
Harb Okulu ve diğer özel kurslardaki pilot 
namzetlerine teğmenin aylık maaşı tutarının 
(% 40) yüzde kırkı ve hava teknik astsubay 
namzetlerine astsubay çavuşun aylık maaşı tu
tarının (% 20) yüzde yirmisi nispetinden ay
lık tazminat verilir. 
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MADDE 2. — Jet tayyareciliği uçuş hizmet
lerinde fevkalâde üstün başarı ve kabiliyet gös
teren personele ayrıca aşağıdaki esaslar dâhi
linde ve fevkalâde başarının devamı müddetin-
ce bu fevkalâde faaliyet ve üstün başarıyı elde 
ettiği ayı takibeden ay başından başlıyarak : 

a) Fevkalâde faaliyet ve üstün başarıları 
ile özel talimatnamelerdeki normal uçuş eğiti
mine ve harbe hazırlığa ait standartların üstüne 
çıkan pilotlara aylıkları tutarının (% 25) yüz
de yirmi beşi; 

b) Fevkalâde gayret ve başarı göstererek 
bakmakta oldukları tayyare, radar, vasıta, ci
haz, malzeme ve personelin aylık faaliyet, harbe 
hazırlık ve uçuş faaliyet saatlerine ait özel tali
matnamelerdeki normal standartların üstüne 
birlikçe ve tesisçe çıkan birinci maddenin (c) 
paragrafında ismi geçen personele aylıkları tu
tarının (% 20) yüzde yirmisi; 

Nispetinde fevkalâde faaliyet ve üstün ba
şarılara teşvik ikramiyesi verilir. 

MADDE 3. — Jet pilotlarından (8) sekiz se
ne uçuş hizmetini tamamlayıp hava kuvvetleri
nin yer hizmetlerine nakledilenlere pilotluk hiz
met senesi başına ayrılıştaki aylıkları tutarının 
(% 6) yüzde altısı yıpranma tazminatı olarak 
verilir. Ancak bu suretle verilecek yıpranma 
tazminatının toplamı pilotun pilotluk hizmetin
deki aylığı tutarının (% 80) yüzde sekseninden 
daha fazla olamaz. 

MADDE 4. — a) Hava sıhhi heyet raporuna 
müstenit sıhhi sebeplerle tebdilhava veya tedavi 
dolayısiyle hizmet yapamıyan veya muvakkaten 
hava yer hizmetine naklolunan pilotlara sıhhi 
heyet raporu tarihinden itibaren iki sene müd
detle aylık uçuş tazminatı aynen verilir. 

b) Hava sıhhi heyet raporuna müstenit 
sıhhi sebeplerle daimî olarak hava yer hizmetine 
ayrılan pilotlara (3) üçüncü madde gereğince 
yıpranma tazminatı verilir. Ancak bu tazminat 
pilotun ayrılmadan evvel almakta olduğu aylık 
tutarının (% 50) yüzde ellisinden daha az ise 
bu miktar aylık tutarının (% 50) yüzde ellisine 
iblâğ edilerek verilir. 

c) Uçuş hizmetine ait vazifeler esnasında 
vukua gelen kazalar neticesinde sakat kalarak 
uçuş hizmetinden ayrılmak mecburiyetinde ka

i l M. B. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — a) Hava sıhhi heyet rapo
runa müstenit sihhi sebeplerle tebdilhava ve
ya tedavi dolayisiyle hizmet yapmıyan ve
ya muvakkaten hava yer hizmetine naklolu
nan pilotlara sıhhi heyet raporu tarihinden 
itibaren iki sene müddetle aylık uçuş tazmi
natı aynen verilir. 

b) Hava sıhhi heyet raporuna müstenit 
sıhhi sebeplerle damî olarak Hava-Yer hizme
tine ayrılan pilotlara 3 ncü madde gereğince 
yıpranma tazminatı verilir. Ancak bu tazmi
nat pilotun ayrılmadan evvel almakta oldu
ğu aylık tutarının (% 50) yüzde ellisinden 
daha az ise bu miktar aylık tutarının (% 50) 
yüzde elilsine iblâğ edilerek verilir. 

c) Uçuş hizmetine ait vazifeler esnasında 
vukua gelen kazalar neticesinde sakat kala-
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lan pilotlara (10 000) on bin lira, askerî hizmet
ten daimî olarak ayrılan pilotlara (15 000) on 
beş bin lira, şehidolan pilotların maaşa müsta
hak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçıla
rına (20 000) yirmi bin lira tazminat verilir. 

MADDE 5. — Jet birliklerinde, Hava Harb 
Okulunda veya diğer özel uçuş kurslarında uçuş 
öğretmenliği yapanlara talebe ile beraber yap
tığı öğretmenlik uçuş saati başına iki lira, yetiş
tirme ikramiyesi verilir. 

MADDE 6. — Uçuş hizmeti ve yıpranma 
müddetlerinin hesabı aşağıdaki esaslara göre ya
pılır : 

a) Pilotlar için uçuş hizmet senesinin baş
langıç tarihi uçuş okul veya kurslarında ilk uçu
şa başladığı tarihtir, 

b) Jet pilotlarının jet tayyarelerindeki hiz
met senesi jet tayyaresi ile ilk uçuşa başladığı 
tarihte başlar, asgari uçuş isteklerini jet tayya
releri ile yaptığı müddetçe veya Hava Kuvvet
leri Kumandanlığı uçuş kıymetlendirme kurulla
rınca veya hava sıhhi heyet raporu ile jet uçuş 
hizmetinden daimî olarak ayrılıncaya kadar de
vam eder, 

c) Jet pilotlarının uçuş hizmet senesi ve yıp
ranma müddetlerinin hesabında jet pilotu olarak 
yapılan bir senelik pilotluk uçuş hizmeti iki se
nelik pervaneli tayyare pilotluk hizmet senesi
ne eşit sayılır. 

Bu madde gereğince müddetlerin hesabında 
altı ay veya daha fazla sene küsurları tama ib
lâğ edilir. 

MADDE 7. — a) Aylık jet tayyare uçuş 
hizmetleri tazminatı alabilmek için takvim yılı 
ile başlıyan her (12) on iki ayda pilotların jet 
tayyareleri ile en az (60) altmış saat birinci pi
lot olarak uçuş yapması şarttır. 

Albay (dâhil) e kadar her rütbedeki jet pi
lotları aynı nevi ve aynı miktar uçuş eğitimine 
ve harekâtına tâbidir. 

b) Jet tayyare uçuş hizmetindeki pilot ve 
pilottan gayri personelin aylık uçuş tazminatı 
alabilmesi için uçuş hizmetleri ile ilgili meslekî 
vazife ve hizmetlerinde devamsızlık, disiplinsiz
lik, sıhhi temaruz veya yetersizlik sebepleriyle 

M. M. E. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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rak bu yüzden uçuş hizmetinden ayrılmak mec
buriyetinde kalanlara (10 000) onbin, askerî 
hizmetten daimî olarak ayrılanlara (15 000) 
onbeş bin, şehit olanların maaşa müstahak dul 
ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçılarına 
(20 000) yirmi bin lira tazminat verilir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nöi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Uçuş hizmeti ve yıpranma ' 
.müddetlerinin hesabı aşağıdaki esaslara göre ya- * 
pılır. 

a) Pilotlar için uçuş hizmet senesinin baş
langıç tarihi uçuş okul veya kurslarında ilk uçu
şa başladığı tarihtir. 

b) Jet pilotlarının jet tayyarelerindeki hiz
met senesi jet tayyaresi ile ilk uçuşa başladığı ta
rihte başlar, asgard uçuş isteklerini jet tayyare
leri ile yaptığı müddetçe veya Hava Kuvvetleri 
Kumandanlığı uçuş kıymetlendirme kurullarınca 
veya hava sıhhi heyet raporu ile jet uçuş hizme
tinden daimî olarak ayrılıncaya kadar devam 
eder. 

e) Jet pilotlarının uçuş hizmet senelerinin 
hesabında evvelce pervaneli tayyarelerde geçiril
miş olan her uçuş hizmet senesi altı ayı jet pi
lotluğunda geçmiş hesabedilir. Ancak pervaneli 
tayyarelerde geçen hizmet sürelerinin sekiz se
neden fazlası dikkat nazarına alınmaz. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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bir sene içinde emrinde çalıştığı en yakın iki üst 
derece âmirlerinin imzasını havi yazılı olarak iki 
ihtar veya senelik bir fena faaliyet raporu alma
mış olmaları şarttır. 

c) (a) paragrafındaki şartı yerine getire-
miyen pilotların tazminatının yüzde ellisi müta-
akıp sene başından itibaren, (b) paragrafındaki 
şartları yerine getiremiyenlerin tazminatının 
yüzde ellisi de ilgilinin ikinci yazılı ihtarı alışı
nı takibeden ay başından itibaren kesilir. 

Bu kesiliş pilotların birinci (12) on iki ay
dan noksan kalan uçuşlarını tamamlayıncaya 
kadar, pilot ve diğer personelin de meslekî ye
tersizlik ve sair durumunu düzelttiğine dair en 
yakın iki üst derece âmirinden bir müspet kana
at raporu alıncaya kadar devam eder. Kesilen 
aylık uçuş tazminatı noksan kalan uçuşun ta
mamlanmasını veya müspet rapor almmsmı ta
kibeden ay başından yeniden verilmeye başlanır. 

d) Yukardaki sebeplerden ötürü bir rütbe 
süresince iki defa senelik fena faaliyet raporu 
veya dört defa yazılı ihtar alanlar uçuş hizmet
lerinden daimî olarak çıkarılır. Senelik fena fa
aliyet raporu verilmeden evvel bu rapora esas 
olan hususlarda daha evvel ihtar verilir. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince tazminat 
veya ikramiye alanlar ayrıca 5950 sayılı Kanun 
gereğince tazminat veya ikramiye alamazlar. 

Bu kanunla verilen tazminat ve ikramiyeler 
maaşlarla birlikte ödenir, borç için haciz oluna
maz. 

M. M. E. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1956 tarihin
de meriyete girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

5 . 1 . 1956 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes M. C. Bengü 
Devlet Vekili Devlet Vekili 

Ş. Ergin E. Kalafat 

MADDE 9, — Hükümetin 9 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 8.— Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1956 malî yılı 
içinde bu kanun gereğince yapılacak ödemeler 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin 211 nci (5950 
ve 6245 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam
lar ve tazminatlar) faslının 12 nci (Hava Kuv
vetleri) maddesinden ödenir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 M ârt 1956 tari
hinden İtibaren meridir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aıynen kabul edilmiştir. 
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Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa V. V. 
§. Ergin 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 

A. özel 
İktisat ve Ti. Vekili 

F. Ulaş 
Güm. ve înh. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve îç. Mu. Vekili 

İV. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

I >-0-<' 
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