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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

17 Şubat 1982 Çarşamba 

Dört oturum yapılan bu birleşimde 

1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (D. Mec
lisi : 1/74; M. G. Konseyi : 1/303) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 4; M. G. Konseyi S. Sayısı : 330) tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak : 

1. Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 
2. Danışma Meclisi, 
3. Devlet Başkanlığı, 
4. Sayıştay Başkanlığı, 
5. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 
6. Başbakanlık, 
7. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
8. Danıştay Başkanlığı, 
9. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, 

10. Diyanet îşleri Başkanlığı, 
11. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
12. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
13. Vakıflar Genel Müdürlüğü (1/305) (S. Sayı

sı : 332), 
14. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 

(1/304) (S. Sayısı : 331), 
15. Adalet Bakanlığı, 
16. Yargıtay Başkanlığı, 
17. Millî Savunma Bakanlığı, 
18. İçişleri Bakanlığı, 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü, 
b) Jandarma Genel Komutanlığı, 
19. Dışişleri Bakanlığı, 
20. Millî Eğitim Bakanlığı, 
a) Ankara Üniversitesi (1/307) (S. Sayısı : 334), 
b) Hacettepe Üniversitesi (1/308) (S. Sayısı : 335), 
c) İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri (1/309) 

(S. Sayısı : 336), 
d) İstanbul Üniversitesi (1/310) (S Sayısı : 337), 
e) İstanbul Teknik Üniversitesi (1/311) (S. Sa

yısı : 338), 
f) Ege Üniversitesi (1/312) (S. Sayısı : 339), 
g) Çukurova Üniversitesi (1/313) (S. Sayısı : 340). 
h) Diyarbakır Üniversitesi (1/314) (S. Sayısı : 

341), 
i) Fırat Üniversitesi (1/315) (S. Sayısı : 342), 
j) 19 Mayıs Üniversitesi (1/316) (S. Sayısı : 343), 

k) Bursa Üniversitesi (1/317) (S. Sayısı : 344), 
1) Anadolu Üniversitesi (1/318) (S. Sayısı : 345), 
m) Cumhuriyet Üniversitesi (1/319) (S. Sayısı : 

346), 
n) Atatürk Üniversitesi (1/320) (S. Sayısı : 347), 
o) İnönü Üniversitesi (1/321) (S. Sayısı : 348), 
p) Selçuk Üniversitesi (1/322) (S. Sayısı : 349), 
r) Karadeniz Teknik Üniversitesi (1/323) (S. Sa

yısı : 350), 
s) Boğaziçi Üniversitesi (1/324) (S. Sayısı : 351), 
t) Kayseri Üniversitesi (1/325) (S. Sayısı : 352), 
u) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1/326) (S. Sa

yısı : 353), 
21. Bayındırlık Bakanlığı, 
a) Karayolları Genel Müdürlüğü (1/327) (S. Sa

yısı : 354), 
22. Ticaret Bakanlığı, 
23. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

(1/333) (S. Sayısı: 360), 
24. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 

a) Tekel Genel Müdürlüğü (1 /334) (S. Sayısı : 
361), 

25. Tarım ve Orman Bakanlığı, 

a) Orman Genel Müdürlüğü (1/329) (S. Sayı
sı : 356), 

b) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
(1/330) (S. Sayısı : 357), 

26. Çalışma Bakanlığı, 
27. Ulaştırma Bakanlığı, 
a) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü (1 /331) (S. Sayısı: 358), 
28. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
29. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
30. İmar ve İskân Bakanlığı, 
31. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 
32. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (1/328) (S. 

Sayısı : 355), 
b) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/332) (S. Sa

yısı : 359), 
33. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

— 288 — 



M. G. Konseyi B : 97 28 . 2 . 1982 O : 1 

a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (1/306) 
(S. Sayısı : 333), 

34. Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
35. Maliye Bakanlığı Bütçesi ile; 
1982 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının maddeleri 

ve tümü; 
Kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son 
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
18.30'da son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Miltt Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma Saati : 14.55 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkam, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz.K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN J.Gn.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

İL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kur
bağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu. (2/77) (S .Sa
yısı : 362) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun teklif 
ve tasarılarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemimizin birinci sırasında yer alan Uçuş, 
Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hiz
metleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Teklifinin görüşmesine başlaya
cağız. 

Kanun teklifi ve bu konudaki Millî Savunma Ko
misyonu Raporu, 362 sıra sayısıyla basılıp dağıtıl
mıştır. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Bakanlık 
temsilcileri yerlerini almışlardır. 

(1) 362 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

Bu kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açı
yorum. 

Komisyon Başkanı arkadaşımız Başkaynak bu 
konu hakkında bir izahatta bulunacaklar mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kısa bir izahatım var Sayın Başkanım. 

Malumları olduğu üzere, 1963 yılında, özellikle 
uçucu personele, 144 sayılı Yasayla bir tazminat ve
rilmesi öngörülmüştü. Yine aynı yılın birkaç ay son
rasında denizaltı,, dalgıç, kurbağa adam personeline 
de hizmet maksadıyla tazminat verilmesi öngörülmüş
tü ve bu tarihlerde her iki tazminatın da bazları 
değişik mütalaa edilmişti, örneğin, uçucu personelde 
albay maaşının % 70'i baz alınmış; ama bu baz jet 
pilotunda, pervaneli pilotta, uçuş ekibinde değişik 
yüzdelere oturtulmuş; Deniz Kuvvetlerinde ise; de
nizaltı, dalgıç ve kurbağa adamda, 3 yılını bitirmiş 
albayın maaşının % 40'ı baz alınmış ve dalgıç, kur
bağa adamdaki cetveller değişik mütalaa edilmiş; 
aynı nedene dayalı olmasına rağmen, iki Kuvvet Ku-
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mandanUğı arasında bir ilke dengesizliği meydana 
gelmiştir. 

Ayrıca, her iki konuda, «Şehitlik Tazminatı» ayrı 
ayrı uygulanma durumunda kalınmıştır. Yani, deniz
altında şehit olan bir kişi ile, Hava Kuvvetlerinde 
şehit olan bir kişi için değişik tazminatlar verilme 
durumuyla karşı karşıya gelinmiştir. Özellikle Hava 
Kuvvetlerinde öğretmen pilota, yani öğretici ekibe 
bir munzam para verilmiş olmasına rağmen, Deniz 
Kuvvetlerinde bu konu öngörülmemiştir. 

Her iki Kuvvet Kumandanlığının dışında, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığında da bir paraşütçülük hiz
meti vardır ki, bunlar hem uçmakta, hem de atla
makta oldukları halde, bunlar için devamlılık arz 
eden bir yasa mevcut değildir ve atlayış başına, 3 yı
lını bitirmiş bir albay maaşının yüzdelerini almak
tadırlar. 

Ayrıca, her iki Kuvvet Kumandanlığında yıpran
ma süreleri de değişik mütalaa edilmiştir. Bu yıpran
ma sürelerinin değişik mütalaa edilmesi sonucu, her 
iki Kuvvet Kumandanlıklarının alacağı paralar da is
ter istemez, değişik mütalaa edilmiştir. 

Bütün bunları giderme maksadıyla, Genelkurmay 
Başkanınca hazırlanan ve Sayın Kuvvet Komutanları 
tarafından imza edilip kanun teklifi olarak huzurunu
za getirilen metinde, bundan böyle, gerek uçucu per
sonelin, gerek denizaltı, dalgıç, kurbağa adam perso
nelinin, gerek paraşütçü personelin almakta bulun
duğu tazminatlar tek bir baza, yani, 3 yılını bitirmiş 
bir albayın maaşının bazına oturtulmuştur. 

İster istemez jet pilotunun görev ağırlığı dikkati 
çekmiş ve 3 yılını bitirmiş albayın maaşının % 100'ü-
nün jet pilotuna, % 85'inin silah sistem operatörü
ne, yani bizatihi silahı kullanan ekibe, % 70'inin per
vaneli pilota, % 65'inin, uçakta bulunan uçuş ekibi
ne verilmesi öngörülmüştür. 

Yine denizaltı, dalgıç ve kurbağa adamlar sını
fından denizaltında bulunan subaylara 3 yılını bitir
miş albayın maaşının % 75'inin, astsubaylara % 65'i-
nin, onun dışında kalan personele - subay ve astsu
bay tefriki yapmaksızın - % 60'ının verilmesi ön
görülmüştür. 

Yine bundan böyle, Silahlı Kuvvetlerdeki paraşüt
çü personele, atlayış başına değil - bir yerde bundan 
böyle meslek ve sınıf olma temayülü belirdiğinden -
aynen uçucu personelde olduğu gibi, yıllarına göre, 3 
yılını bitirmiş albayın maaşının % 60'ı oranında, ge
ri hizmette bulundukları zaman da, % 40'ı oranında 
tazminat verilmesi öngörülmüştür; verilirken de, özel
likle, bu personelin hizmet yılları dikkate alınmış; ya

ni bir jet pilotuna, 3 yılını bitirmiş albayın maaşının 
% 100'ünün % 28'inden % 50'sine kadar; silah sis
tem operatörüne, % 85'inin % 28'inden % 50'sine 
kadar; yine denizaltıcıya, % 70'inin % 28'inden, 
% 50'sine kadar tazminat verilmesi tarzında, yılla
ra göre de bir taksimat yapılmış ve özellikle Silahlı 
Kuvvetlerde tazminat almayan diğer sınıf subaylarıy
la aralarında pek farklılık olmamasına da özen gös
terilmiştir. 

Ayrıca, tarifler getirilmiştir : Uçağın tarifi, pilo
tun tarifi, denizaltının, dalgıcın, kurbağa adamın ta
rifi getirilmiş ve bilhassa, bundan önce kabul buyur
duğunuz Nakdî Tazminat Yasasında olduğu gibi, şe
hit olan ve sakat kalan personele de yine 3 yılını bi
tirmiş albayın maaşının yüzdeleri nispetinde - nerede 
şehit olursa olsun - muayyen bir para almaları; sakat 
kalmaları halinde de, 1 inci dereceden 6 nci dere
ceye kadar sakatlıklarında; şehitlik tazminatının % 75' 
inden aşağıya doğru 10'ar 10'ar inmek koşuluyla 
% 25'e kadar indirim yapılmış; her şeye rağmen, sa
kat kalmayıp da yaralanmış bulunanlara da yine taz
minat verilmesi öngörülmüş ve özellikle şehitlerin 
sağ olan anne ve babalarına pay ayrılması, geri ka
lanının da çocukları ve eşi arasında taksim olması dü
şünülmüş ve geçici maddelerle de, bu kanun çıktığı 
takdirde, müktesep hak olarak, özellikle 926 sayılı 
Kanunun ek 17 nci maddesine vaki sirayeti de dik
kate alınmış; ona göre de ek 17 nci madde yeni baş
tan düzenlenmiştir. 

Maddelere geçildiğinde zaten teknik bilgi sunula
caktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok

tur. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 
Kapsam : 
MADDE 1. — Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvet

lerine mensup pilot, silah sistem operatörü, uçuş eki-
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bi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa I 
adamlar ile bunların adayları hakkında uygulanır. I 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is- I 
teyen var mı?.. Yok. I 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- I 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Amaç : 
MADDE 2. — Bu Kanunun amacı, birinci mad

dede sayılanların niteliklerinin, hizmet sürelerinin ken
dilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların 
ödenmesine ilişkin esas ve yöntemlerin düzenlenme
sidir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum ; 

Tarifler : 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen kavramların 

anlamları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Pilot ve pilot adayı : Türk Silahlı Kuvvetleri 

uçuş eğitimi teşkillerinden veya yabancı bir devlet 
uçuş okul veya kurslarından pilotluk diploması alan 
ve diploması usulüne göre onaylanan kimseye pilot; 
pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuşa başla
yanlara pilot adayı denir. 

Pilotlar, statülerine göre jet pilotu ve pervaneli pi
lotu olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Muharip jet uçuş birliklerinde; av, av - bom
bardıman ve taktik keşif görevleri yapmak üzere ye
tiştirilerek jet pilotu sertifikası alan ve bu niteliğini 
muhafaza eden pilot, jet pilotu statüsünde, 

2. Jet pilotu statüsü dışında kalan diğer pilotlar 
pervaneli pilotu statüsünde, 

Kabul edilir. 
b) Silah sistem operatörü ve silah sistem opera

törü adayı : Türk Silahlı Kuvvetleri uçuş teşkillerinde 
veya yabancı bir devlet uçuş okulu veya kurslarından 
silah sistem operatörü diploması alan ve diploması 
usulüne göre onaylanan, pervanesiz jet uçağında; dar
be, av - bombardıman, av - önleme ve keşif görevleri ı 
yapılması için pilotla birlikte uçarak uçaktaki silah 
Sistemlerini kullanan kimseye silah sistem operatörü; 
silah sistem operatörü olmak için jet uçağında uçuşa | 
başlayanlara, silah sistem operatörü adayı denir. I 

c) Uçuş ekibi : Uçmakta olan bir hava vasıtası
nın içinde pilot ile beraber bulunarak uçuş vazifele- | 
rinin yapılmasına katılmalarının gerekli olduğu kuv- | 
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vet komutanlıklarımla onaylanan kimse veya kimse* 
lerdir. 

d) Paraşütçü ve paraşütçü adayı : Türk Silahlı 
Kuvvetleri paraşütçülük okulu veya yurt içi, yurt 
dışı kurslarından paraşütçülük diploması alan ve dip
loması usulüne uygun olarak onaylananlara paraşüt
çü; paraşütçü olmak için sayılan yerlerde fiilen para
şütçülük eğitim ve öğrenimine başlayanlara, paraşütçü 
adayı denir. 

e) Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa adam ile De
nizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa adam adayı : Denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adam okul ve kurslarından diplo
ma alan ve diploması Deniz Kuvvetleri Komutanlı
ğınca onaylanan kimselere niteliklerine göre denizal
tıcı, dalgıç ve kurbağa adam; Denizaltıcı, dalgıç ve 
kurbağa adam olmak için sayılan yerlerde fiilen eği
tim ve öğrenime başlayanlara denizaltıcı, dalgıç ve kur
bağa adam adayı denir. 

f) Paraşütçülük hizmeti : Bu hizmet, sağlık ne
denleri hariç zorunlu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri 
kadrolarında paraşütçü, arama - kurtarma, iz bulucu, 
özel harp, özel birlik ve paraşütçü komando olarak 
gösterilen görevler ile bunların sevk ve idaresinde bil
fiil görevli paraşütçü niteliklerini taşıyan personelin 
hizmetlerine denir. 

g) Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam hizmeti: 
Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında Denizaltı, Dal
gıç ve Kurbağa adam olarak gösterilen görevler ile 
bunların sevk ve idaresi ile bilfiil görevli Denizaltıcı, 
Dalgıç ve Kurbağa adam niteliklerini taşıyan-perso
nelin hizmetlerine denir. 

h) Uçuş hizmet süresi : Uçucuların, okul veya 
uçuş kurslarında ilk uçuşa başlama tarihlerinden iti
baren uçuculuktan ayrılmalarına kadar geçen uçucu
luk süreleridir. 

i) Paraşütçülük hizmet süresi: Paraşütçülerin, 
okul veya paraşütçü kurslarında ilk atlayışa başlama 
tarihinden itibaren paraşütçülükten ayrılmalarına 
kadar geçen sürelerdir. 

j) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet sü
resi: Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların deniz
altı, dalgıç ve kurbağa adam okul veya kurslarında 
ilk dalışa başlama tarihinden itibaren dalıcılıktan ay
rılmalarına kadar geçen sürelerdir. 

k) Albay maaşı : Bu kanunda belirtilen tazminat
ların tespitine esas olan albay maaşı; üç yılını bitirmiş 
albay aylığının (ek gösterge dahil> brüt tutarıdır. 

1) Hizmet yık : Bu kanunda geçen uçuş, atlayış 
ve dalış hizmet yılları veya yalnızca «yıl» kavramları 
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1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 
12 aylık dönemi kapsar. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

ödenecek Tazminat 

Uçuculara Ödenecek Tazminat : 

MADDE 4. — a) Jet pilotlarına ve jet pilot aday
larına albay maaşının % 100'ü, 

b) Pervaneli pilot ve pervaneli pilot adaylarına 
albay maaşının % 70'i, 

c) Silah sistem operatörlerine ve silah sistem 
operatörü adaylarına albay maaşının % 85'i, 

d) Uçuş ekibi personeline albay maaşının % 65'i, 
Üzerinden bu kanuna ek cetvelde hizmet yılları 

(adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösteri
len oranda aylık uçuş tazminatı ödenir. 

Hava Harp Okulu öğrencilerine pilotluk eğitimi
ne başlamadan önce havacılık ders konuları içerisinde 
yapacakları fiilî uçuş eğitiminin her uçuş saati ba
şına, albay maaşının % l'i, tazminat olarak ödenir. 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Bu bölüme bağlı olan «Ek cetvel» i 

EK CETVEL 

Uçuş, paraşüt, 
denizaltı, dalgıç ve 

kurbağa adam hizmet süresi 

9 
10 
u 
12 
13 
14 

Aylık 
tazminat oranları 

(%) 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3'6 
37 
38 
39 
40 
41 

Uçuş, paraşüt 
tenzilatı, dalgıv ve 

kurbağa adam hizmet süresi 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Aylık 
tazminat oranları 

(%) 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

BAŞKAN — 4 üncü madde ve Ek Cetvel üzerinde 
söz almak isteyen var mı?... 

Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Sayın Başkanım, usul bakımından arz edeceğim. 

Ek cetvel bu maddeye bağlı değildi, kanuna bağlı 
demiştik. Bu kere, burada okutup, eğer tensip buyurur
sanız, diğerlerinde okumayalım; «okunduğu gibi» di
yelim. 

BAŞKAN — Diğerlerinde de aynı cetveli tekrar 
okumayacağız, tabiî; «okunduğu gibi» diyeceğiz. Na
sıl olsa okunacaktı o cetvel. 

Başkaca 4 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Paraşütçülere ödenecek Tazminat : 

MADDE 5. — a) Askerî paraşütçü hizmet kad
rolarına atanan paraşütçü ve paraşütçü adayı subay 
ve astsubaylara albay maaşının % 60'ı, 

b) Askerî paraşütçü niteliklerini korudukları hal
de kadro ve hizmet gerekleri nedeniyle Silahlı Kuvvet
lerin diğer görevlerine atanan subay ve astsubaylar
dan, kuvvet komutanının onayı ile daha sonra tekrar 
paraşütçülük hizmetlerinde görevlendirilmeleri gerekli 
görülenlere zorunlu yıllık atlayış miktarının yarısını 
tamamladıkları sürece, albay maaşının % 40'ı, 

Üzerinden bu kanuna ek cetvelde hizmet yılları 
(adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösteri
len oranda aylık atlayış tazminatı ödenir. 

Paraşütçülerden, özel Harbin özel Birliğinde ve 
diğer birliklerde, görevinin ihtisası gereği aynı zaman
da dalgıç ve kurbağa adam olarak da eğitim ve görev 

— 292 — 



M. G. Konseyi B : 97 

yapan subay ve astsubaylara, dalgıç ve kurbağa adam- ı 
lar için gösterilen zorunlu yıllık dalış süresini de ta
mamladıkları sürece ek cetvelde hizmet yılları karşılı
ğında gösterilen aylık tazminat oranlan 10'ar artırıla
rak ödenir. 

Askerî paraşütçü olmak üzere seçilen erbaş ve er
lere okul veya kursta her atlayış başına albay maaşı
nın % 1,5'u, temel atlayışlarını tamamlayarak paraşüt
çü kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe her at
layış başına albay maaşının % 3'ü, paraşüt atlayış taz
minatı olarak ödenir. Yılda 40 altayıştan fazlası taz
minat yönünden dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Demin okuduğumuz Ek Cetvel 5 
inci maddeye de dahildir; onun için, okutmuyorum. I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, bir hususu zabıtlara geçmesi ba
kımından arz etmek istiyorum. J 

Bir dalgıç, aynı zamanda da paraşütçü ise tabiî 
ki, onun rakamı % 28 değil, % 38'den başlayacak; 
23 yılını doldurduğu takdirde onun rakamı % 50 de
ğildir, artmış olacak ve 10, 10 artarak ödenecektir. 

BAŞKAN — «10'ar artırılarak ödenir» diyor. Ya
ni iki görevi birden yapıyorsa : Hem kurbağa adam, 
hem paraşütçü; hem paraşütçü, hem kurbağa adam. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, öbür sistemlerde yok. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. I 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa Adamlara ödene

cek Tazminat : 

MADDE 6. — Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam 
kadrolarına atanan veya denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adam olmak üzere seçilerek eğitime başlayan per
sonelden; 

a) Denizaltıcı subaylar ile denizaltıcı kursiyer ve 
stajiyer subaylara albay maaşının % 70'i, I 

b) Denizaltıcı astsubaylar ile denizaltıcı kursiyer 
ve stajiyer astsubaylara albay maaşının % 65'i, 

c) Dalgıç ve kurbağa adam subay ve astsubaylar 
ile dalgıç ve kurbağa adam kursiyer ve stajiyer subay 
ve astsubaylara, albay maaşının % 60'ı 

Üzerinden bu kanuna ek cetvelde hizmet yılları 
(adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen 

oranda aylık dalış tazminatı ödenir. | 
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Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere 
seçilen erbaş ve erlere kursa katılmalarını takip eden 
aybaşından itibaren albay maaşının % 2'si, kursu ba
şarmalarından itibaren denizcilik, dalgıç ve kurbağa 
adam kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe al
bay maaşının % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?... 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 4 üncü maddede okunan cetvel bu
raya da dahildir. 

BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

biz paraşütçülere atlama zorunluğu koyduk. Acaba, 
dalgıçlar için de böyle bir zorunluluk getirilecek mi?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Geliyor Sayın Başkanım. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI — (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — 7 nci maddede geliyor efen
dim. 

BAŞKAN — Bundan sonraki maddede geliyor. 
ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Bizim «SAS 

ve SAT Timleri» zaten her sene muayyen miktarda 
atlamak mecburiyetinde efendim; bunu bir plan ge
reğince yaparlar. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başka söz is
teyen?... Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Tazminatın Ödenme Şartları ve Kesilmesi : 
MADDE 7. — a) Pilotların, silah sistem opera

törlerinin ve uçuş ekibi personelinin uçuş tazminatı 
alabilmeleri için bir yılda en az; 

1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1 500 
saatin altında olanların 60 saat, 

2. Uçuş hizmeti 1 0 - 2 0 yıl veya tüm uçuşu 
1 500 - 2 500 saat arasında olanların 30 saat, 

3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2 500 
saatten fazla olanların 15 saat, 

Uçuş yapmaları şarttır. 
b) Askerî paraşütçülerin aylık atlayış tazminatı 

alabilmeleri için bir yılda en az; 
1. Asteğmen - binbaşı rütbelerindeki subaylar ile 

astsubay çavuş - astsubay başçavuş rütbelerindeki ast
subayların; 24 
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2. Yarbay - General rütbelerindeki subaylar ile 
astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki astsubayların; 
12, 

Paraşüt atlayışı yapmaları şarttır. 
c) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların ay

lık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 
1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 

1 500 saatin altında olanların 60 saat, 
2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1 500 

- 2 500 saat arasında olanların 30 saat, 
3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya dalışı 2 500 saat

ten fazla olanların 15 saat, 

Dalış yapmaları şarttır. 
d) Kuvvet Komutanlıklarınca Genelkurmay Baş

kanlığının onayı alınmak kaydıyla; 
1. Bu maddede belirtilen yıllık zorunlu uçuş, at

layış ve dalış süreleri malzeme, araç ve teknik zorunlu
luk veya imkânlar nedeniyle veya olağanüstü durum
larda azaltılabilir. 

2. 20 uçuş veya dalış hizmet yılı veya 2 500 saat
ten fazla uçuş veya dalışı olan uçucu, denizaltıcı, dal
gıç ve kurbağa adamlarla, Yarbay - General rütbele
rindeki veya 500'den fazla atlayışı olan paraşütçü per
sonelden geçici bir süre için ve devamlı olarak, 3 yılı 
geçmemek kaydıyla uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dal
gıç ve kurbağa adam statü ve hakları baki kalmak üze
re yıllık zorunlu uçuş, atlayış ve dalış süre ve miktar
ları aranmayabilir. 

e) Yıllık zorunlu uçuş saati, atlayış miktarı ve
ya dalış süresini tamamlamayanların uçuş, atlayış ve 
dalış tazminatının % 50'si müteakip hizmet yılı baş
langıcından itibaren kesilir. Normal tazminat önceki 
yıldan noksan kalan süre veya miktarın tamamlanma
sını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başla
nır. 

f) Pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi perso
neli, askerî paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adamların aylık tazminat alabilmeleri için görev ve 
hizmete ilişkin istekleri gereği gibi yerine getirmedik
leri yolunda bir yıl içinde emrinde çalıştığı en yakın 
iki üst derece amirlerinin imzasını taşıyan yazılı iki 
ihtar veya aylık bir fena faaliyet raporu almamış ol
maları şarttır. Bu şartı taşımayanların tazminatının 
% 50'si tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren 
kesilir. Bu kesilme durumunu düzelttiğine dair en ya
kın iki üst derece amirlerinden olumlu kanaat raporu 
alıncaya kadar devam eder. Normal tazminat, olumlu 
kanaat raporunun alındığı tarihi izleyen aybaşından iti
baren ödenir. 

g) Uçuş, paraşütle atlayış ve dalış hizmetine iliş
kin görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık nedenle
ri sonucunda hava değişimi alan veya geçici olarak 
uçuştan, paraşütçülükten veya dalıştan başka hizmetle
re nakledilen pilotlara, silah sistem operatörlerine, 
uçuş ekibi personeline, paraşütçülere denizaltıcı, dal
gıç ve kurbağa adamlara iki yıl süre ile son aldıkları 
aylık tazminat ödenir. Bu süreler uçuş, atlayış, dalış; 
hizmetinden sayılır ve bu süre zarfında uçuş, atlayış, 
dalış zorunluğu aranmaz, iki yıldan fazlası için aylık 
uçuş, atlayış, dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar gö
reve başladıklarında diğer şartlan haiz iseler aylık taz
minat göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından iti
baren ödenir. 

h) Uçuş, paraşütle atlayış, dalış tazminatı alan 
personelden uçuş, paraşütle atlayış ve dalışla ilgisi ol
mayan yurt dışı daimî görevlere atananların yurt dışı 
daimî görevlerde geçen süreleri uçuş, atlayış, dalış hiz
met süresinden sayılır. Ancak, bu görevlere atananla
rın yurttan ayrılış tarihini izleyen aybaşından itibaren 
aylık uçuş, atlayış ve dalış tazminatı kesilir. 

BAŞKAN — Şimdi bu maddenin (a) ve (b) fıkra
sında, «1 500'den az» diyoruz. 1 500 dahil değil buna, 
değil mi?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Çünkü, 2 nci fıkrada, «1 500 ila 
2 500» diyoruz. O zaman 1 501 demek lazım, eğer 
1500 dahil ise. «1 500'den az» dediğimiz için, 1499 olu
yor. 

(d) fıkrasının birinci bölümünde «Bu maddede 
belirtilen yıllık zorunlu uçuş, atlayış ve dalış sürele
ri malzeme, araç ve teknik zorunluluk veya imkân
lar nedeniyle...» deniyor. 

Buradaki, «imkânlar nedeniyle» ibaresinin «imkân
sızlıklar nedeniyle, olması gerekmiyor mu?.. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «İm
kansızlık» olması gerekir. 

BAŞKAN — «imkânsızlık» olması lazım. «İmkân
lar nedeniyle» olmaz. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
izin verirseniz, şöyle düşündük : Halen Amerika'da, 
benzin azlığı nedeniyle* yerden uçuş eğitimiyle ilgili 
büyük teknik gelişmeler olabilir. 

BAŞKAN — Hayır, bu «imkânsızlıktır»; «imkân» 
sözünün yeri orası değil. 

— 294 — 



M. G. Konseyi B : 97 28 . 2 . 1982 O : 1 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım, teknik zorunluluk var. 

BAŞKAN — Teknik zorunluluk ayrı. «veya im
kânlar nedeniyle» olmaz; «imkânsızlıklar nedeniyle» 
olması gerekir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, buradaki özel müzakeremizde Sayın 
Hava Kuvvetleri Komutanımız, şöyle buyurmuşlardı : 
«Amerika'da bazı gelişmeler oldu. Havaya çıkmadan 
dahi, yerden birtakım deneylerden geçirilmek suretiy
le havadaki tekniği kazanabiliyor. Bu tarzda yazılı olur
sa her ikisini kapsar. )Bu, teknik bir imkânsızlık da 
olabilir.» 

BAŞKAN — Bizim kastımız o değildi. Mesela, 
uçak tahsis edemiyoruz; imkânsızlık var; çok arızalı 
uçak var; artık ayda 12 atlayış mümkün değil; uçakla. 
rın durumu, 12 atlayış yapılmasına imkân vermiyor. 
Binaenaleyh, bunu 10'a indirelim, 8'e indirelim gibi... 
Bu durum da imkânlardan değil, imkânsızlıklardan do
ğuyor. 

«İmkânsızlıklar» olması lazım, «imkân nedeniyle 
değil» Çünkü, imkân varsa, o iş olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu, 
daha iyi efendim. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bir jet pilotu 
«G, çektiği zaman, mesela, 10 G çekiyor 8 G çeki
yor... Eğer öyle bir alet olursa dersanede, orada, san
ki uçarmışcasına bir imkân verirse, deneyim olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Simi-
latörde «G» olmaz. 

Sayın Başkanım, burada, «imkânsızlık» olması 
gerekir. Çünkü, sizin elinizde ki imkânla olacak bu iş. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Dalgıçlar için özel havuz ola
bilir. Yani bir imkân olursa... 

BAŞKAN — Var öyle imkân; ama o, dalış olur. 
Onu kabul edip etmemek bizim elimizde. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — «Veya» demedik de, «ve» de
dik. «veya» yanlış yazılmış oraya; «ve imkânlar» ola
cak. 

BAŞKAN — Peki «imkânsızlık» ne olacak?... «İm
kânsızlık» kelimesini koymayacak mıyız?.. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Yukarıda saydığımız için, 
«teknik zorunluluklar» demiştik. 

BAŞKAN — «... malzeme, araç ve teknik zorunlu
luk...» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — O «teknik zo
runluluk», zaten imkânı kapsar. Binaenaleyh, bunun 
mutlaka «imkânsızlık» olması lazım. 

BAŞKAN — «İmkânsızlıklar nedeniyle», imkân 
bulamıyor, demektir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
İkisini de kapsar. Bunlar, malzeme noksanlığı, araç 
noksanlığı, teknik zorunluluk nedeniyle anlamına 
gelmektedir. 

BAŞKAN — Onu, «imkânsızlık» yapalım; daha 
doğru olur. 

İkincisi; (g) fıkrasında, «Uçuş, paraşütle atlayış 
ve dalış hizmetine ilişkin görevler sırasındaki kazalar 
ve diğer sağlık nedenleri sonucunda hava değişimi 
alan veya geçici olarak uçuştan, paraşütçülükten ve
ya dalıştan başka hizmetlere nakledilen pilotlara, si
lah sistem operatörlerine, uçuş ekibi personeline, 
iki yıl süre ile son aldıkları aylıktan tazminat ödenir» 
deniyor. 

Şimdi şöyle düşünelim : Birinci, uçucu veya para
şütçü oldu, teğmen olarak göreve yeni başladı. Üç 
ay veya altı ay atladı; rahatsızlandı, tüberküloz geçir
di, hava değişimi aldı altı ay. Biz buna iki sene daha 
bu parayı verecek miyiz? Niye verelim? Üç sene, beş 
sene atlar da, ondan sonra veririm; bu, hizmete daha 
yeni girmiş... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Uçuş
tan men edilmediği müddetçe alır efendim. Sağlık 
raporuyla men etmek lazım. 

BAŞKAN — Bir ay rahatsızlık geçirdi, o ay hiç. 
atlayamadı; o zaman ne yapacağız? Ona ait bir mad
de yok burada. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, şimdi bir 
normal piyade teğmeni de veya istihkâm teğmeni de 
kıtaya başladığından sonra rahatsızlanır, iki yıl hava 
değişimi alırsa, ona tabiî maaşlarım ve tazminatlarını 
veriyoruz. Çünkü, ileride tekrar dönüp, mesleğine gel
me olanağı var. Bu iki yıl sıhhî izin süresi ona para
lel olduğu için getirilmiştir. Ancak, katî ayrılma yok. 
Tabiî, buyurduğunuz gibi, bir zatürree geçirdi... 

BAŞKAN — İki sene sonra belli olacak. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Evet iki sene sonra belli ola
cak. 
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Sonunda ayırırsak, o zaman vermeyeceğiz; fakat 
izin süresi iki yıl olduğu için, bunu öyle mütalaa et
tik. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, biz ayda atlayış saati, ayda uçuş sa
ati diye bir şey getirmedik; senelik koyduk; ona ih
tiyaç kalmadı. 

Eski kanunda da iki yıl kabul edildiği için, sanı
yorum Genelkurmay Başkanlığının da o tarzda gö
rüşü var. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Kal
dı ki, efendim, sağlık komisyonları altı ay, üç ay teb
dilihava raporu veriyor; tekrar muayene ediyor, üç 
ay daha veriyor; böylece bir, iki sene tutuyor. 

Belki, bilahara sağlığına kavuşur diye düşündük. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Aksi halde, mesleğinden soğur. İrtibatını, hiç olmaz
sa parasal olarak devam ettirsin ve mesleğine ileride 
sağlığına kavuşunca sahip çıksın diye düşünüldü. 

BAŞKAN — Peki. 
7 nci madde, üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
O halde, (d) fıkrasının 1 inci bendinde «imkân

lar nedeniyle» ibaresi, «imkânsızlıklar nedeniyle» ola
rak düzeltilecek. 

Bu şekliyle 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Yıpranma Tazminatı : 
MADDE 8. — Yıpranma tazminatının ödenme 

usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Uçuş, atlayış, dalış kıymetlendirme kurulları

nın kararları ile; 
1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra 

daimi olarak yer hizmetine nakledilen pilotlara, silah 
ssitem operatörlerine, 

2. Oniki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra 
daimî olarak yer hizmetine nakledilen uçuş ekibi 
personeline, 

3. Sekiz paraşütle atlayış hizmet yılını tamamla
dıktan sonra daimî olarak diğer sınıf görevlerine nak
ledilen veya paraşütçülük görevi yapamayan askerî 
paraşütçülere, 

4. Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam subaylar 
için sekiz, astsubaylar için oniki dalış hizmet yılını 
tamamladıktan sonra denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmet kadrolarında görev alamayacak duru-
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ma gelecek daimî olarak diğer görevlere nakledilen 
denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara, 

b) Uçuş, atlayış, dalış hizmetine ilişkin görevler 
sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık ne
denleri ile yetkili sağlık kurulları raporlarına daya
nılarak daimî olarak yer hizmetine veya diğer sınıf 
görevlilerine nakledilen uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağa adamlara, 

Silahlı Kuvvetlerde görevde bulundukları sürece 
uçuş, atlayış, dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki 
derece ve kademelerinin ödenme tarihindeki karşılı
ğının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıp
ranma tazminatı ödenir. 

c) Disiplinsizlik nedeniyle, bu madde kapsamına 
girenlere ve kendi istekleri ile ayrılanlara yıpranma 
tazminatı ödenmez. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

Buyurun Sayın Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, burada, «kendi istekleri ile» dedik. Nasıl ola
cak? Diğer tarafta «zorunludur» diyoruz. 

BAŞKAN — Hayır; o diğerleri için, uçucular 
için. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız 
onlara mı ait? 

BAŞKAN — Onlara ait. Çünkü ötekilerine «mec
burî» demiştik, değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet «mecburîdir» dedik. 

BAŞKAN — Bu (c) fıkrasındaki, «disiplinsizlik 
nedeniyle» ve bir de, «kendi istekleri ile ayrılanlar» 
ibarelerinden kasıt, uçucu personeldir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet Sayın Başkanım. Çünkü biz, Paraşütçülerde, 
«paraşütçülük hizmetini yapmak mecburîdir» diye 
hüküm koyduk. 

BAŞKAN — Dalgıçlar için ne dedik? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım, onlar 12 nci maddede var. «Hizmet Süresinin 
Hesabı başlığı altındaki 12 nci maddenin (c) bendin
de, «Uçuculardan, istekleri üzerine ayrılmaları kabul 
edilenlerin dilekçe tarihidir deniyor. Kendi isteği ile 
ayrılma, yalnız uçucular için var. 

BAŞKAN — Dalgıçlar için mecburiyet koyma
dık; öylemi? 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, sağlık nedeniyle, beş yıl uçan per
sonel ile, sekiz yıl uçtuktan sonra kendi isteği ile ay
rılan personel tazminat alıyordu. Şimdi; kendi isteği 
ile ayrılan, deniyor. 

BAŞKAN — Ne zaman ayrılırsa ayrılsın, tazmi
nat alacak mı? 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı* — 
Sağlık nedeniyle ayrılırsa... Denizaltıda bu husus yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sağlık 
nedeniyle olur; ama onun altındaki fıkra hükmünün 
diğerleriyle aynı olması lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kendi isteği ile paraşütçülükten ayrılma, diye bir şey 
yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
onu koyduk; betahsis koyduk da... Şimdi, kendi isteği 
ile dalmazsa ne oluyor? 

BAŞKAN — Ayrılıyor, hiçbir şey alamıyor. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır; 

ama dalsın efendim. 
BAŞKAN .... O zaman niye onu koymadık? O 

hükmü biz buraya koyacaktık. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onun 

için ben, bu baş maddede onu arz etmiştim. 
BAŞKAN — O hangi maddeydi? » 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Onu arz et
meye çalışmıştım, 12 nci maddede. 

BAŞKAN — Hayır, o başka; hizmet süresinin 
hesabı o. Bir de, paraşütçüler için, atlayış mecburî
dir» diye bir madde koymuştuk. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY tSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — 3 üncü mad
dede var Başkanım. 

BAŞKAN — 3 üncü maddede; tamam. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
6 ncı sayfanın en sonunda, «Paraşütçülük hizmeti : 
Bu hizmet, sağlık nedenleri hariç, zorunlu ^lup, Türk 
Silahlı Kuvvetleri kadrosunda paraşütçü, arama - kur
tarma, iz bulucu...» diye devam ediyor. Orada bir 
mecburiyet var. 

«Ben uçuştan ayrılacağım, denizaltıcıhkta,n, dal
gıçlık ve kurbağa adam hizmetinden ayrılacağım» de
diği zaman, serbest. 

BAŞKAN — Evet. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabiî, ayrılınca tazminat almayacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O başka; 
hepsi öyle. Sağlık sebebiyle ayrılınca, gene almaya
cak. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Genelde bu tazmi
natın zaten felsefeye de biraz aykırı düştüğü de bir 
gerçek. Zaten o, uçtuğu için bir tazminat alıyor. Hiz
metten ayrıldıktan sonra tekrar hizmete girmiş yani, 
bu tazminat unsuru uçucuya mı aittir acaba? 

BAŞKAN — Hayır. Ayrıldıktan sonra, sekiz se
ne sonra yalnız % 10'unu alıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — % 1.0'u niye eksik 
onun? Ayrılmıştır veya uçamamaktadır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Yıpran
ma» diye, öyle konmuş. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onunki yıpranma 
da, diğerlerinin değil mi? Evet; bu, felsefeye aykırı 
bir kere. Ana felsefe, «hizmetin gereği» diyor, hiz
metten ayrıldı artık... Evet; hizmetin gereği; jet pi
lotu istediğini alsın efendim âmenna. Zaten onun için 
buraya oturduk; o, uçtuğu için onun riskini veriyo
ruz; ama ayrılmıştır şu veya bu sebeple; artık bun
dan sonra yıpranması söz konusu değil. Orduda hiz
meti devam ediyor; normal, ordu subayıdır, kendi
ne göre yıpranması var. Orduda yapılan hizmetin yıp
ranmasını zaten % 20 tazminat olarak alıyor; bir de 
o görevden ayrıldıktan sonra, ordudan ayrılıncaya 
kadarki tazminatı alıyor. Biraz ters düşüyor felse
feye. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Ha
yır, bunda Orgeneralim haklı da; yalnız, rakamları 
bilmiyor efendim. Şimdi, Hava Kuvvetlerinde kendi 
kendine ayrılan pilot dokümanı yanımda değil- ya 
10 tanedir, ya 15 tanedir. Ayrılışının sebebi şudur, 
-yani uçucu olduğu için söylüyorum daha doğrusu-
adam korkuyor söylemiyor, korkuyor; fakat ayrıl
mak istemiyor. Onu sağlık nedeniyle de işinden çı
karamıyorsunuz; adam işe devam ediyor; arkadaş
ları da biliyor... En nihayet onu kendi kendine ayrıl
maya ikna ediyorsunuz; adam istifa ediyor, «artık 
bundan sonra uçmayacağım» diyor ve uçuştan ayrı
lıyor. 

Tabiî, bu yönüyle, bu adama da biz, % 10 -o 
zamana kadar uçtuğu cihetle ki, mutlaka yıpranması 
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var- buna, bu hizmetlerine karşılık olarak % 10'unu 
veriyorduk şimdiye kadar. 

BAŞKAN — Ne kadar tutuyor bu % 10 ? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

IKAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Albay maaşının değil, kendi maaşının % 10'u. 

Sayın Başkanım, maddenin yukarısında belirtil
diği gibi, zaten, uçuş, atlayış, dalış kıymetlendirme 
kurullarının kararı ile, uçuştan, dalıştan ve atlayış
tan men edilen kişiler -jet pilotlarında 8 yıl, perva
nelide 12 yıl, silah sistem operatörü 8 yıl, paraşütçü 
8 yıl, diğer kişiler de 12 yıl- uçtuktan, atladıktan, 
daldıktan sonra bu parayı alabilirler. Daha önce bu 
ekip bu hizmetten ayrılırsa, parayı alamaz. Bunlar, 
yıllar yılı bu hizmeti yapsalar dahi, «Ben bunu ya
pamıyorum artık» diye dilekçe verdiklerinde, gene, 
bu parayı alamayacaklar. Bu, sadece yıpranma ile il
gili; yani uçuş nedeniyle, atlayış nedeniyle, dalış ne
deniyle yıprandıkları için. Ve bir kurul kararına da
yalı olarak bu hizmetten de uzaklaştırıldıklarında 
alamayacaklar. 

ıBAŞKAN — Sağlık nedeniyle ayrılırsa, alacak. 
Çünkü, işinden dolayı hastalanmış, ayrılmış. Artık, 
sadece onun maaşının % 10'unu verelim diyoruz. Di
siplinsizlik nedeniyle ayrılmış olanlar; mesela uçak 
kırmış vesaire gibi olanlar da, alamıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. 

Tabiî tazminat ilkesine şöyle ters düşüyor : Buna 
asıl uçtuğu için, daldığı için, atladığı için para ve
riliyor. 

ıBAŞKAN — Ama o zaman % 100'ü veriliyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yapmıyorsa bu hizmeti, niçin tazminat veriliyor? 

Burada bir çelişki var. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Otuz senelik mes
lek hayatında, oniki sene uçtu ise, geri kalan on se
kiz sene bu parayı alır; otuz senede aydıldığı düşü
nülürse. On iki yılda ayrıldı; on sekiz sene bu para
yı yine alır? 

BAŞKAN — Ama bu, uçuştan dolayı veyahut at
lamadan dolayı sağlık nedeniyle ayrılmış; bu ada
ma da bir şey vermek lazım. Yani, bundan dolayı 
ayrılıyor. Kendi isteği ile ayrılana vermiyor, disip
linsizlik nedeniyle ayrılmışsa gene verilmiyor. En çok 
sağlık nedeniyle ayrılırsa, bir de, kurullar ayırıyorsa 
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bu tazminatı alacak; kurul diyor ki, «Artık bu uça-
maz.» Yani, bu parayı alacağım diye uçuyor; ama 
yarın, öbür gün ya hayatını kaybedecek veya uçağı 
kıracak. Binaenaleyh, bunu ayıralım diyor. Sen de 
artık bu zamana kadar uçtun, sekiz sene, on sene, on 
iki sene; tazminat olarak sana maaşının % 10'unu 
veriyoruz diyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — On iki sene daha 
orduda kalırsa ne olacak? 

BAŞKAN — Yaşarsa... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yaşar tabiî... Albay 
olduktan sonra tazminatı on sekiz sene Devlet ona 
verecek. Ne o? On iki sene uçtu, on iki sene daldı, 
on iki sene paraşütçülük yaptı diye... 

Pilotlar için ben bir şey diyemem efendim; ama 
bu heskese teşmil ediliyor. Yani, sen, uçtun, ayrıldın 
şu sebeple; al tazminatını... Eh, ayrıldı; ama ayağı 
kırılan subay yok mu efendim orduda? Paraşütçü; 
atladı, ayağı kırıldı... Ayağı kırılan bir piyade suba
yı, yaralanan piyade subayı, vurulan piyade subayı 
yok mu? Onlara hiçbir şey düşünülmüyor. Yalnız, 
düşünülsün» diye söylemiyorum Başkanım. Büyük 
bir adaletsizlik olacak. 

BAŞKAN — Daha evvel ne kadar alıyorlardı? 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, daha önce 
bir baraj vardı, barajı burada huzurlarınıza getirdik, 
barajı değiştirmedik. Onun ayrı yüzdeleri vardı. Bi
raz evvel «Ne kadar alır?» dediniz. On iki yıldan 
sonra, 7 170 lira alıyor, bir kıta subayının % 20'si; 
bu, % 10'unu alacak, 3 500 lira daha fazla bir para 
alacak. 

Veya bir pilot örneğin, sekiz yıldan sonra ayn-
lıyorsa, 2 600 lira alacak. Sekiz yılını doldurdu; Uçuş 
Kurulu kendisini uçuştan ayırırsa, kendi almış ol
duğu eşdeğer subay aylığının üstüne 2 600 lira daha 
fazla bir para alacaktır. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Es
kiden, ayrıldığı zaman, bu daima % 10 veya % 20 
nispetinde artardı. Şimdi artmıyor; bulunduğu yer
den, nereden ayrılmışsa o nispeti alıyor. Tahdit edil
di ve iyi de oldu. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, tahdit ettiler. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, eskiden almakta bulunduğuyla arada 
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fark vardı; uçuş yıllarına göre para alırdı. Şimdi bu, 
ayrıldığı tarihteki maaşının farkını alıyor; bir hayli 
aşağı düşüyor. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, icap 
ederse beş veya on seneden sonra almayabilir, buna 
bir tahdit konabilir. Mesela, on sekiz, yirmi sene de
vamlı almaz da; o nedenle beş sene, on sene diye 
bir tahdit konabilir. 

BAŞKAN — Şöyle de denebilir : «% 10 tuta
rındaki aylık yıpranma tazminatı şu kadar süre ile 
ödenir.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir albay onsekiz, 
yirmi sene, devamlı surette alıyor. Buna bir smır koy
mak lazım. Emekli oluncaya kadar alacak. Bu olmaz. 

BAŞKAN — Koyabiliriz. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «Bu tazminat 

on seneden fazla ödenmez» gibi. 
BAŞKAN — Evet. Yahut, sekiz sene, diyelim. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Evet. 
Yahut, hangi seneden itibaren alm şsa bunu, o ka

darını geçemez diyelim. Yani bir istihfam konusu ola
masın. Bu suretle, biraz evvel Orgeneralimin söylediği 
şeyi tashih etmiş oluruz. 

BAŞKAN — Zaten «sekiz seneden fazla» diyo
ruz. Sekiz sene, demedik mi? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Sekizden son
ra, bizimkiler oniki efendim; oniki devam etsin. 

BAŞKAN — işte orta bir rakam koyalım, on di
yelim o zaman. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «Bu tazminat 
on yıldan fazla ödenmez.» 

HÂKIM KIDEMLÎ ALBAY ISMET ONUR (MÜ-
lî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
özür dilerim; arz edeceğim bir husus var efendim. 

BAŞKAN — Veya «tazminatı on yıl süre ile öde
nir» deriz. 

Evet, buyurun. 
HÂKIM KIDEMLÎ ALBAY ISMET ONUR (MÜ-

lî Savunma Komisyonu Üyesi) — «Silahlı kuvvetlerde 
görevli bulundukları sürece» ibaresi var; oraya gö
türmemiz lazım. 

BAŞKAN — «...bulundukları sürece uçuş, atla
yış, dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve 
kademelerinin ödeme tarihindeki karşıl ğının - ek gös
terge dahil - % 10'u tutarındaki aylık yıpranma taz
minatı...» şeklinde ifade edelim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«On yıl süre ile ödenir.» 

BAŞKAN — Hayır; «on yıldan fazla ödenmez.» 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O zaman, «ödenir» dedikten sonra, «ancak bu taz
minat on yıl süre ile ödenir» denir. 

BAŞKAN — Tamam. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Silahlı kuvvetlerde 
bulunduğu sürece kendisi bunu alacak mı? 

BAŞKAN — işte o on yıl sürece, yani Silahlı 
Kuvvetlerde kalıyorsa, onu kapsar o. 

H Â K I M K I D E M L Î A L B A Y I S M E T O N U R (Mil
lî Savunma Komisyonu üyesi) — Uygun görürseniz, 
«en fazla on yıl süre ile ödenir» diyelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — O zaman 
bu miktar daha azdır denir ve vermeye kalkarlar, ol
maz. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — «Bu tazminat 
on yıldan daha fazla ödenmez». 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «10 yıl
dan fazlası için». 

BAŞKAN — «On yıldan fazla ödenmez.» Sonuna 
ilave ettik, değil mi? «Ancak bu tazminat on yıldan 
fazla ödenmez» dedik. 

O fıkrayı bir daha okuyunuz. 
«Silahlı Kuvvetlerde görevde bulundukları sürece 

uçuş, atlayış, dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki 
derece ve kademelerinin ödenme tarihindeki karşılığı
nın - ek gösterge dahil - % 10'u tutarında aylık yıp
ranma tazminatı ödenir. Ancak bu tazminat on yıl
dan sonra ödenmez.» 

BAŞKAN — Peki, şimdi halen ödenenler var; 
onları ne yapacağız? Bir geçici madde koymamız la
zım onlar için... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Geçici madde var efendim; oraya gelince bir düzen
leme yapacağız. 

BAŞKAN — Evet. 
8 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu ko
nuyu düzenlememiz lazm. (c) fıkrasındaki konu bir 
farklılık getiriyor. 

BAŞKAN — Farklı değil. O zaman siz de çıka
rın. Onlar istememiş. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bilmiyo
rum isteyip istemediğini... 

BAŞKAN — İstenmiyor ki, koymamış. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, bir 
fark olmasın? Biz mecburen koymak lüzumunu duyu
yoruz; çünkü, bizde atlamıyor adam. 

BAŞKAN — Tabiî sizde sayıca çokluk var. 
Sizde ne kadar dalgıç var? 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Çok az efen

dim. Bu tazminat olduğu müddetçe o hizmetten ay
rılmaz zaten. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
sağlığı etkilerse, zaten bir diyeceğimiz yok; ama ken
di ihtiyarına bırakılır da, yarın, öbür gün, farzede-
lim, «Bize bu zorunluluğu getiriyorsunuz; diğerleri 
atlamıyor da, uçmuyor da, daim yor da... Bize niye 
koyuyorsunuz bunu?» deseler, ne diyeceğiz o zaman? 

BAŞKAN — Şimdi bir de şu var : Dalgıç, de
vamlı mı dalmak istiyor? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Görev 
veriliyor, muayyen görevleri var... 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Atanıyor ora
ya efendim. Yani, sualtı taarruz timi grubuna veya 
sualtı savunma timine veya dalgıç okulunda öğretim 
üyeliğine veya dalgıç olarak atanıyor. Bu vurucu tim
lere atananların tamamen komandolar gibi ayrı bir 
eğitim sistemi, ayrı bir programları var. Diğer dal
gıçlar, normal dalgıç hizmetlerine alınıyorlar. Mesela, 
her filonun, her filotillanın, donanmanın emrinde ve 
üslerde ayrıca hizmet veriyorlar. Yani, yalnız bulun
dukları birlikte değil; gemi ile dolaşıyorlar. 

BAŞKAN — Yani halen kaç subay ve astsubay
dır? Er yok sizde, değil mi? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Var, dalgıç 
er de var Komutanım. 

KURMAY ALBAY YILDIRIM TÜRKER (Millî 
Savunma Komisyonu Üyesi) — Dalgıç, subay, ast
subay 199 efendim. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — 200 efendim, 
en fazla... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir de 
er var ayrıca efendim. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Var efendim. 
Mesela, mesleği özellikle süngerci olanlar, onların hep
si dalgıç oluyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımı
zın söylediği hususu 3 üncü maddede tekrar görüşe
ceğiz. 

Şimdi, 8 inci maddede başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

8 inci maddeyi, bu son ilave ettiğimiz şekli ile 
(yani (b) fıkrasının 2 nci bendinin sonuna, «ancak bu 
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tazminat on yıldan sonra ödenmez» şekliyle) oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Diğer Personele ödenecek Tazminat : 
MADDE 9. — Hangi meslek ve sınıftan olursa 

olsun, uçak veya denizaltı vasıtaları içinde fiilen uç
mak veya dalmak suretiyle bu vasıtaların uçmasında 
veya dalmasında görev alanlar ile bu vasıtaları kontrpl 
ve tecrübe maksatları için görevlendirilen ve aylık uçuş 
veya dalış tazminatı almayan personelin her uçuş ve
ya dalış saati başına albay maaşının % l'i kendileri
ne tazminat olarak ödenir. Ancak, bu şekilde görev 
yapanlara bir ay içinde ödenecek tazminat miktarı, al
bay maaşının % 10'unu geçemez. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
öğretmenlere Verilecek Yetiştirme ikramiyesi : 
MADDE 10. — a) Hava Harp Okulu, hava okul

ları, diğer uçuş okul ve kursları öğrencilerini, aynı 
hava vasıtasında fiilen uçurmak suretiyle yetiştiren uçuş 
öğretmenleri ile kıtalarda çift kumandalı hava vasıta
larında at ş, alet, intibak ve standardizasyon uçuş öğ
retmenliği yapanlara, öğretmenlik uçuş saati başına, 

b) Paraşütçü okul ve kurslarında öğrencilerini 
aynı hava vasıtalarından fiilen paraşütle atlatmak su
retiyle yetiştiren öğretmenler ile kıtalarda paraşütçü
lük eğitimi için uçaktan paraşütle atlatma öğretmen
liği yapanlara, uçaktan yaptıkları her atlayış grubu 
başına, 

c) Dalgıç veya kurbağa adam okul ve kursların
da öğrencileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğret
menlerin her dalış saati başına, 

Albay maaşının binde üçü, yetiştirme ikramiyesi 
olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye öğretmenliğin ya-
pıld ğı ayın sonunda verilir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Uçak ve Gemi Tipi : 
MADDE 11. — Silahlı Kuvvetlerde uçucuların, 

paraşütçülerin ve denizaltıcıların bu hizmetlerini yapa
cakları uçak (sabit veya döner kanatlı) ve gemi tipi, 
görev ve ihtiyaca göre Kuvvet Komutanlıklarınca sap
tanır. 
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BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Hizmet Süresinin Hesabı : 
MADDE 12. — Uçuş, paraşütle atlayış, dalış hiz

met sürelerinin hesabında başlang ç tarihi; okul veya 
kurslarda ilk uçuşa, atlayışa, dalışa başlanılan tarihtir. 

Uçuştan, atlayıştan, dalıştan ayrılma tarihi ise du
rumlarına göre, 

a) Uçuş, atlayış, dalış kıymetlendirme kurulları
nın karar tasdik tarihi, 

b) Yetkili sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi, 
c) Uçuculardan istekleri üzerine ayrılmaları ka

bul edilenlerin dilekçe tarihidir. 
Başlangıç ve uçuştan, atlayıştan, dalıştan ayrılma 

tarihleri arasındaki süre; uçuş, atlayış, dalış hizmet 
süresidir. 

Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmet süreleri, hizmet yılı başlangıcına göre tespit 
edilir. Yıl hesabında 6 ay ve daha fazla süreler tam 
yıla tamamlanır. 6 aydan az süreler dikkate alınmaz. 
Hizmet yılları her y i 1 Eylül tarihine göre düzenlene
rek, Kuvvet Komutanlıklarınca onandıktan sonra ilgi
lilere duyurulur. 

23 yıl ve daha fazla uçuculuk, paraşütçülük, dalı
cılık hizmet süresi olan bütün pilot, silah sistem ope
ratörü, uçuş ekibi personeli paraşütçü, denizaltıcı, dal
gıç ve kurbağa adamlara 23 üncü hizmet yılı karşılı
ğında gösterilen oranda aylık tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Şimdi maddenin 2 nci fıkras;nda, 
«uçuştan, atlayıştan, dalıştan ayrılma tarihi ise, du
rumlarına göre» dedik; şimdi ise, «a) Uçuş, atlayış, 
dalış kıymetlendirme kurullarının karar tasdik tarihi» 
diyoruz. 

Zaten, kurullar ayırırsa, mesele yok; ister atla
sın, ister uçsun, ister dalsın; onlar ayrıca ayrılacak. 

«Yetkili sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi»; 
o da tamam, hepsi ayr labilir. 

(c) fıkrasında ise; «Uçuculardan, istekleri üzerine 
ayrılmaları kabul edilenlerin dilekçe tarihi» deniyor. 

Burada siz dediniz ki, «denizaltıcıları da koyaca
ğız.» 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Denizaltıcı de
ğil de efendim, yalnız dalgıç için arz etmiştim. 

BAŞKAN — Hayır, dalgıcı kabul etmedik, etmi
yoruz. Dalgıçları mecburî koyacağız ya? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Denizal-
tıc!» dedik yalnız. 

BAŞKAN — «Denizaltıcıları mecburî koyamayız» 
dediniz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Şimdi Komu
tanım, biz burayı, tekrar madde 3'e döndüğümüz za
man, müsaade ederseniz, inceleyelim. Çünkü, orada, 
«paraşütçülük hizmeti» diye, hizmetin tarifleri başla
mış, mesela pilot hizmetinin tarifi yok burada. 

Oradan başlamak lazım bu işe ve yalnız paraşüt
çülükte, sağlık nedenleri hariç, zorunlu olma hali bir 
tek buraya gelmiş. Binaenaleyh, bu zorunluluğu bu
radan da kaldırmak lazım. O zaman, hepsi aynı statü
de olur. 

BAŞKAN — Olmasını istiyor Kara Kuvvetleri 
Komutanımız, «Ben bugün atlamayacağım» diyebili
yor diye söylüyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bizde o, 
zorunluluktan çıktı. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız paraşüt
çülük hizmetinde tabiî, buradaki tarif ile sizin buyur
duğunuz nokta biraz farklı gibi geliyor bana. Bunun-
kinde görev hali vardır ve talimatın içinde yazılabilir 
o; ama hizmetin tarifinde eksiklik olunca, yeniden 
ele almak lazım gibi geliyor. 

BAŞKAN — Onu konuşmuştuk; siz, «denizaltı 
hariç» dediniz. «Hariç» dediğinize göre, bu 12 nci 
maddede, «uçuculardan istekleri üzerine ayrılmaları 
kabul edilenlerin dilekçe tarihidir» dedik. Burada de-
nizaltıcılar ne olacak? Denizaltıcılar ayrılmayacak mı? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlar 
içindedir, demiyoruz. 

BAŞKAN — Dilekçe ile ayrılmıyorlar mı? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Onlar da ister

lerse ayrılabiliyorlar. 

BAŞKAN — O zaman oraya, «Uçuculardan ve 
denizalt cılardan» demek lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Koymaz
sak, sizinki de kalır. Oraya «ve denizaltıcı» demek la
zım. 

BAŞKAN — Sizinki de ayrılamaz o zaman. 
Denizaltından ayrılınca nereye geçiyor? Güverte

ye mi geçiyor? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Tabiî efendim. 
Denizaltıdan ayrılanlar suüstü gemilerine de geçer, 
karaya da geçer, her yere geçer. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Denizaltıcıyı da ilave edersek; demek ki, ayrılabiliyor-
muş anlamı doğar. 
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BAŞKAN — Ayrılıyor zaten, denizaltıcı ayrılı
yor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kurbağa 
adam, başka. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kendisi, «Ben 
dalmıyorum» diyemez ki efendim. 

BAŞKAN — O zaman mesele yok. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani, o şekil

de ayrılamaz; ama mutlaka bir sağlık raporu şart 
olacaktır. 

BAŞKAN — O var. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, ona gö

re yapabiliriz zaten. 
BAŞKAN — Mesele yok. 
Başka, 12 nci madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı?.. Yok. 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Şehitlik ve Sakatlık Tazminatı 

Şehitlik ve Sakatlık Tazminatı : 
MADDE 13. — a) Pilot, silah sistem operatörü 

ve bunların adaylarıyla uçuş ekibi personelinin uçuş 
hizmet faaliyetlerinden, 

b) Paraşütçü ve paraşütçü adaylarının uçuş faa
liyetleri ile paraşüt atlayışlarından, 

c) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bun
ların adaylarının denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmet faaliyetlerinden, 

d) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli 
olarak askerî uçak veya denizaltıda bulunan askerî 
personel ile bir askerî hizmetin ifası için bu vasıtalar
da bulunanlar, uçak veya denizaltıda bulundukları es
nada ya da paraşütle atlayış faaliyetlerinden, 

Şehit olan veya sakat kalanlara bu Kanun hüküm
lerine göre tazminat verilir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : { 
Tazminat Miktarı : 
MADDE 14. — a) Şehit olanların kanunî miras

çılarına albay maaşının 30 katı, i 
b) Sakatlananlara, 5434 sayılı Kanun uyarınca 

vazife malulü olanlar hakkında esas alınan 13.7.1953 
gün ve 1053 sayılı «Vazife Malullüklerinin Nevileri 1 
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ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname* de gösterilen 6 
derece üzerinden ve sakatlık derecelerine göre (a) 
bendinde belirtilen miktarın; 

1 inci dereceye % 75'i 
2 inci dereceye % 65' i 
3 üncü dereceye % 55'i 
4 üncü dereceye % 45'i 
5 inci dereceye % 35'i 
6 ncı dereceye % 25'i, 
c) Yaralanma ve sakatlık durumları (b) bendin

de gösterilen derecelerde olmamakla birlikte görevle
rinden ayrılmalarına neden olmuş ise, (a) bendinde 
belirtilen miktarın % 20'si, 

Tutarında maddî ve manevî tazminat ödenir. 
Bu tazminatın tespitine esas tutulacak albay maa

şı, sakatlanma veya şehitliğe neden olan olayın mey
dana geldiği tarihteki albay maaşıdır. 

d) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazmi
natın kanunî mirasçılara intikalinde; şehidin eş ve 
füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm 
tarihinde sağ olan ana ve babanın her birine ayrı ayrı 
olmak üzere % 10 tutarındaki kısmı verildikten son
ra kalam içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer 
hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak, ana ve 
babaya verilen tazminat, çocukların her birine öde
nen tazminattan fazla olamaz. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Statünün Kaybı : 

MADDE 15. — Kuvvet Komutanlıklarınca teş
kil edilecek yetkili kurullar tarafından uçucu, para
şütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlardan gö
revlerinin gerektirdiği nitelikleri kaybettikleri veya 
görev isteklerini yerine getirmedikleri anlaşılanların 
bu statülerine son verilir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Sefer ve Olağanüstü Hallerde Silah Altına Alınan 

Personel ve ödenecek Tazminat : 
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MADDE 16. — Sefer ve olağanüstü hallerde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçucu, paraşütçü, deniz-
altıcı, dalgıç ve kurbağa adam personel ihtiyacını kar
şılamak üzere silah altına alınan subay, astsubay, er
baş ve erlerden gerekli görülenler branşları ile ilgili 
okul, birlik veya kurslarda eğitime tabi tutulurlar. 

a) Kurs esnasında subay ve astsubaylar kendi 
statüsünde bulundukları adaylar gibi tazminat alır
lar. Subay ve astsubaylara kurslardan ve okullardan 
mezuniyeti müteakip Silahlı Kuvvetler içinde veya 
dışında geçmiş uçuculuk, paraşütçülük, dalıcılık hiz
met yılları da dikkate alınarak aylık uçuş, paraşüt, 
dalış tazminatı ödenir. 

b) Uçucu, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam 
erbaş ve erlere okul veya kursta albay maaşının % 
2'si, kursu bitirip kadrolarda görevlendirildikleri sü
rece albay maaşının % 4'ü aylık uçuş, dalış tazminatı 
olarak ödenir. Ancak uçuculardan fiilen pilotluk gö
revini yapanlara albay maaşının % 10'u, aylık uçuş 
tazminatı olarak ödenir. 

c) Paraşütçü erbaş ve erlere birlik veya okullar
daki yer eğitimi süresince her atlayış başına albay 
maaşının % 1,5'u, temel atlayışlarını tamamlayarak 
kadrolarda görevlendirildikten sonra her atlayış ba
şına albay maaşının % 3'ü, paraşüt atlayış tazminatı 
olarak ödenir. Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat 
yönünden dikkate alınmaz. 

d) Yukardaki bentlerde sayılanlara bu Kanun 
hükümlerine göre şehitlik ve sakatlık tazminatı öde
nir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?. 

Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu «se
fer» deyimi harp halini kapsıyor mu acaba? Böyle 
«Sefer ve olağanüstü hallerde» deyince, yığınaktan 
muharebenin sonuna kadar geçen bütün safha anla
şılır. 

BAŞKAN — «Savaş hali» demek lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Savaş halindeki in
sanlara verecek miyiz efendim bu paraşütçülük, da
lıcılık tazminatını? Bu, onu öngörüyor. Yani savaş
ta da bunlar, uçucu paraşütçü... 

BAŞKAN — Bu şeyler de alacak maaşını. Ha
zarda alırken... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Maa
şı ile beraber tazminatını da vereceksiniz, hazarda 
ne alıyorsa. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Sefer» kelimesi var, 
ve «Sefer» kelimesi savaşı da ihtiva eder, muhare
beyi ihtiva eder. Muharebede de yine paraşütçüye, 
havacıya, dalgıca verecek miyiz? Piyadeye verme
yecek miyiz, seferdeki tazminatı? O ne olacak? Esas 
tehlike onun altında efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, bir dakika... Muharebe yok
ken, burada pilot yüzbaşı diyelim, 50 bin lira, 60 
bin lira alıyordu; muharebe olunca maaşı 30 bin li
raya mı inecek? Yine almaya devam edecek onu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bu 
bir riskin gereğidir, tehlikenin gereğidir; ama cep
hede bütün bunlara hedef olan piyade tank subayı 
ne olacak efendim? Onlar nedir? Yani olmaz Ko
mutanım. 

BAŞKAN — Onların maaşı ne ise, devam eder. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade buyurur
sanız Sayın Başkanım, bence sefer, deyince artık 
tazminat falan kalmaz. Herkes, maaşı ne ise alır 
gider, böyledir bu iş. 

BAŞKAN — Şimdi, adam muharebede daha çok 
riske katlanıyor, bu sefer daha az para alıyor. Ge
çimini ona göre ayarlamış. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Muhterem Başka
nım, demin de arz edilen kıstaslar, bunların barış 
zamanında diğer sınıflara nazaran haiz olduğu risk 
ve tehlike idi. Ama bu, seferde ters çevrilir; yer
deki, bütün bu riskleri üzerinde taşır, yüksek ma
lumlarınız. 

Binaenaleyh, bir tank subayının, bir piyade su
bayının başında topçu atışı patlar, tepeden helikop
ter hücum eder, havan hücum eder, düşmanın ateşi 
karşısındadır. Bunlar, yine bu parayı alacaklar; bu
na mukabil, uçucu yahut paraşütçü, geride bekleyecek, 
bekleyecek; bir paraşütle atlanma anı geldiği anda atla
yacak. Muharebede bu, ya iki kere, ya üç kere ola
caktır. Bu, tazminatım alacak, bütün bu paraları 
alacak; buna mukabil, bütün bunlara sinesine açmış 
olan sınıf subayı, piyade subayı, tank subayı, topçu su
bayı hiçbir şey almayacak. 
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Adaletsizliğin en büyüğü işte o zaman olacaktır 
Komutanım. 

BAŞKAN — Bir şey almayacak değil, zaten al
makta olduğu maaşını alıyor; yeniden fazladan bir 
şey vermiyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama Sayın Başka
nım, diğer sınıfların maaşı almaktaki şekli, risk al
tına girmesiyle oluyor. Bu tehlike artık herkese faci 
olacak. Yani, tehlike ayrımı diye bir şey yoktur efen
dim. 

BAŞKAN — Doğru söylüyorsunuz da... 
Şimdi, muharebeye gidince, adamın maaşını niye 

keseyim ben? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sonra, şehit, efen
dim... Şehit maaşını alıyor şurada; özel bir şehit 
maaşı alıyor. 

BAŞKAN — Herkes alıyor bu şehit maaşını, öte
kiler de alıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yaralanma, sakatlık 
tazminatı öbürlerinde yok efendim, öbürlerinde öyle 
bir şey yok. 

Yani Sayın Komutanım, zannedersem bu sefer 
ve olağanüstü hallerde, biraz bunu inceleyelim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Nec
det Paşa çok haklı da efendim; tabiî biraz entere
san bir konu. Şöyle ki; Eğer Hava Kuvvetlerinden 
bahsediyorsak; Hava Kuvvetleri, görevinin % 10'unu 
vatan üzerinde, % 90'ını düşman topraklarında ya
pacak; Atina'ya, Larissa'ya, Varna'ya, gidecek olan 
Hava Kuvvetleridir. Yani, muharebenin % 10'unu, 
% 15'ini, '% 20'sini bizim topraklarımızda yapacak. 

BAŞKAN — Hayır; ben onu kabul ediyorum 
da, şu mantaliteyi kabul etmiyorum : Şimdi, muha
rebeye girince, ceza veriyormuş gibi olacağız ya da 
maaşını azaltacağız. Bu da olmaz. Maaş bu... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Tu
haf bir durum olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Maaş değil Başka
nım, risk tazminatı efendim. 

BAŞKAN — Olsun, ona alışmış artık o. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Muharebeye girmiş
tir efendim. Muharebede de bu tefriki yaparsak, ar
tık bu hiçbir sınıfı.... 

BAŞKAN — Kore'ye gidenlere verdik işte... Pa
ra veriyoruz... Oraya gitti, geldi.,,. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hata idi efendim, 
büyük hata idi. Bunu mantalite kabul etmiyor ve be
nim mantığım alamıyor. Affedersiniz, yani sefer ha
linde Sayın Komutanım, o piyade subayı ne der son
ra efendim? Muharebe etmez Sayın Komutanım. 

BAŞKAN — Haklısın, doğrusun ama... Ben 
ona vazife mukabili, gene almakta olduğu maaşını 
veriyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Güzel, Sayın Baş
kanım; ama harp maaşının hareket noktası, temel, 
inanç efendim. Barış zamanında, o, yerde oturuyor, 
bilmem ne yapıyor, ateş mateş yok; ama öbürü ha
vada, uçuyor, ölmek tehlikesi çoktur; onun için ve
riyoruz; ama seferde, ölme tehlikesi, piyade suba
yının üstünde efendim. 

BAŞKAN — O zaman bizim bir iş riski var,- de
ğil mi Onları da o zaman kesmemiz lazım kara or
dusunda. «İş riski» diyoruz; risk kalmadı artık efen
dim, her taraf bir; onu da kesmemiz lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Başkanım, bir ada
leti de getirmek lazım, sefer halinde., 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Baş
kanım, burada kanunun ismi, «Uçuş Paraşüt, De
nizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Taz
minat Kanunu» Yani, bu hizmetleri yapanlar için 
bir tazminat verilmesini kabul etmiştir. 

BAŞKAN — İster harpte olsun, ister sulhte. Ya
ni, hazarda verilir, seferde verilmez, olur mu? Ga
rip bir şey olur. Şimdiye kadar da böyleydi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
şimdiye kadar bir harbe girmedik ki... 

BAŞKAN — Hayır, hayır; bundan evvelki ka
nunlarda da böyleydi. Öyle değil miydi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, böyleydi 
tabiî, kanun böyle öngörmüş. Ancak, Başkanım, ta
biî, hareket noktası olarak demin sayılan kıstaslara 
bakıyoruz efendim. Sayın Hava Kuvvetleri Komuta
nımız, «tehlike» dediler, «tehlike» ise efendim, teh
like nerede şimdi? 

BAŞKAN — Bu şimdi silah altına alınanlar için 
konmuş.. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ger
çi muharebede havacılar daha fazla tehlikeye ma
ruzdurlar. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ben konu
yu havacı - karacı diye ayırmıyorum. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ya
ni . ben, konunun enteresanlığı yönünden söyledim. 
Daha çok tehlikede... 

BAŞKAN — Denizaltıcı gidiyor Karadenize ve
ya Akdenize; denizaltısı vuruldu; hepsi birden gi
der. Hatta, muharebe başlamadan evvel dahi olmuş
tur; kimin tarafından bombalandığı hâlâ belli değil. 

Bu madde zaten onlar için değil. Bu madde, se
ferde silah altına alınmış olanlar içindir. Seferde pi
lot aldık veya dalgıç aldık veya denizaltıcı aldık; 
şimdi bunlara o parayı vermezsek; öteki pilot ala
cak, silah altına alınan yedek subay almayacak, ih
tiyat almayacak. Bunu önlemek için konmuştur bu 
madde; ötekini zaten alıyor; bu şey için konmamış 
bu. madde. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Başkanım, ben o esa
sa geçmek istiyorum, onu arz ediyorum. 

BAŞKAN — O esasında var, maaşını azaltamaz.,. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, Necdet Paşa işin felsefesini söylüyor: Seferde 
kimseve bu fazla tazminat verilmeyecek. Barıştaki 
farklılık dolayısıyla, hakikaten barıştaki etkiler do
layısıyla daha çok etkilenen, daha çok tehlikeye ma
ruz olanları tatmin için verilmiş bu; yoksa, hizmetin 
böyle olduğundan dolayı değil. Seferde, muharebede 
herkes birdir, ölür; her yerde tehlike birdir. O fel-
sefeyi söylüyor ki, buna kimse itiraz edemez; doğru
dur. 

BAŞKAN — Askerlik şubelerinde subaylarımız 
yine bulunacak mı? Bulunacak. Efendim, Daday As
kerlik Şubesi Başkanı bir yarbay diyelim; oradaki 
yarbay ile cephedeki yarbay aynı maaşı alacak mı? 
Alacak. Diyelim mi şimdi; «Sen cephede değilsin, 
az alacaksın»? Olmaz artık bu. Herkese veriliyor bu. 
Eğer böyle bir ayırım yapacak olursak, gerideki le
vazım başka türlü alır, birinci hattaki piyadeye baş
ka vermek lazım; bunun altından kalkılmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
kimseye bir şey vermek gerekmez. 

BAŞKAN — Almakta olduğu maaşını almaya 
devam edecek o. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız, Sayın 
Komutanım, 83'deki esas değişiklikler yapıldığı za
man «seferde hiçbir tazminat verilmez» diye, belki 
bir anamadde konulabilir efendim. 

28 . 2 . 1982 O : 1 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu, şim
diye kadar uygulanmış bir şey değil efendim; bu, yep
yeni bir fikir. Bu prensip getirilirse, hiç kimse de bir 
şey diyemez. Seferde kimse bir şey alamaz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bel
ki seferde bu kadar parayı da alamayacağız efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yani vermeye
cek, Devlet veremez bu kadar parayı. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bel
ki 5 bin de alamayacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sefer 
ne zaman olacak? 50 senede bir defa olacak. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu
nu buraya koymamakta büyük fayda var. 

BAŞKAN — Hatta muharebede, aileler için, ve
saire için başka imkânlar da tanınacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, buradan 
«sefer ve» kelimelerini çıkartalım, yalnız «olağanüs
tü hallerde» kaydını koyalım, olağanüstü halde ol
sun. Seferde olunca herkesin maaşı eşittir; ama pe
şinen, muharebede bir ayırımı öngördüğü için, bu
nu kaldırmak lazımdır. Olağanüstü halde topladık, 
yedek uçucu geldi, yedek paraşütçü geldi; uçacaktır, 
atlayacaktır, onun parasını alır; ama sefere girdiği
miz anda iş değişir efendim. 

BAŞKAN — Bunları kaldırabiliriz; ama bunları 
kaldırmak bizim pilotlarımıza verilen şeyi ortadan 
kaldırmaz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu, intibak eğitimi sırasında kişilere verilecek. 

BAŞKAN—Evet, odur o. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yalnız Sayın Başkanım, burada bir sakatlık var efen
dim; Savaş halinde bir piyade veya topçu subayı şe
hit olur; bir pilot veya denizaltı subayı da şehit 
olur. Savaştaki bu şehit pilota buradaki tazminatı 
veririz, yani 1 800 000 lira alır; bir piyade subayı şe
hit olduğu zaman bunun çok çok altında alır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ya, o 
da var işte... 

IBAŞKAN — Bütün şehitlere aynısını vermeye 
kalkarsak, o da mümkün değil; Devlet veremez onu. 
Günde kaç tane şehit verilir?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onun için, muhare
be şehidi ayrıdır, muharebe sakatı ayrıdır Sayın Baş
kanım. 
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BAŞKAN — Buradaki şehit, zaten onu kapsamı
yor ki. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunu önü
müzdeki sene getirelim efendim : Seferde, muhare
bede kimse bir şey almaz; memleket için herkes ça
lışır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Orgeneralimin ifade ettiği konu şu 
efendim: Yani bir pilot subayı, bir denizaltıcı veya 
bir paraşütçü savaşta şehit veya sakat olduğu zaman 
bu parayı alacak; ama bir piyade veya topçu bun
dan mahrum kalacak. 

BAŞKAN — Burada, savaş hali yok. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır, bu savaşta olacak tabiî. 

BAŞKAN — Yok; nereden çıkardınız? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, şöyle deniyor : «Bir pilotun vazife 
dolayısıyla şehit olması» Burada da şehit olması... 

BAŞKAN — Hayır, savaş halini koymadık bu
raya. Savaş halinde bütün şehitler aynı muameleyi 
görür. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Seferde de, savaş ha
linde de bütün bu hükümleri olduğu gibi bağlamrş. 

BAŞKAN — Bakın, «Şehit olanların kanunî 
mirasçılarına albay maaşının şu, şu, şu...» diyoruz; 
barışta bu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunlar 
barışta. İsterseniz kanunun başına koyalım bunu; 

«barışta» diyelim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Olağanüstü hale is
tisna getirdiniz. Askere alınmış efendim; bunlar ne 
olacaktır? Bunlar da eğer paraşütçülük yapacaksa, 
kendi emsali paraşütçüler gibi muamele görecektir, 
ibaresini taşıyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 3 üncü Bölü
mün başına, «Barışta» kelimesini koyarsak... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 
hepsi barışta olur. Burada bunu karıştırmayalım. Bu
radaki kasıt filvaki seferberlik hazırlıklarında... Se
ferberlik hazırlıkları ama... 

BAŞKAN — Onu kabul etmiş, seferberliği kabul 
etmiş. Yani savaş hali değil bu. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hazırlık safhası; savaş değil, 
savaş öncesi. 

BAŞKAN — Tamam, seferberliktir o. Yoksa, 
bizde «sefer hali» diye bir şey yoktur; savaş halidir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Olağanüstü hal» 
tabiri, karşılar efendim bunu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Karşılar 
onu. Bunu kaldırmalı ki, iltibasa sebep olmasın. 

BAŞKAN — O zaman o «sefer» kelimesini kal
dırmak lazım. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — İkisini de kaldırabiliriz; «silah 
altına alman» diyoruz Sayın Başkanım; ikisini de 
kaldırabiliriz. 

BAŞKAN — «Olağanüstü hallerde...» 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Onu da kaldırabiliriz Sayın 
Başkanım; «silah altına alman» dedik; biz ne zaman 
alırsak, alırız. 

BAŞKAN — Hayır, o zaman savaşta da alırsınız 
silah altına. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır Başkanım, zaten silah 
altına alınan devam edecektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Barışta 
da alıyoruz, tatbikat yapıyoruz ya; o zaman o da 
giriyor mu onun içine? 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Komutanım. 

BAŞKAN — «Silah altına ahnan,> dersek yalnız, 
o zaman savaş halini de kapsar. Onun için, «Olağan
üstü hallerde» demek lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Olağan
üstü» dersek, savaşın dışında kalır... 

BAŞKAN — Efendim, bir de eğitim için alıyo
ruz; her sene muayyen bölgelerde alıyoruz, tatbikat
lar dolayısıyla, 15 günlük, 20 günlük; ama o zaman 
zaten bir şey vermiyoruz ki. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yiyece
ğini, içeceğini karşılamak gibi, ufak bir şey veriyoruz 
onlara. Yalnız, paraşütçü için hiç yapmadık şimdiye 
kadar. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Olağanüstü» 
kelimesini kaldırırsak, o zaman vermek durumunda 
kalırız. 

BAŞKAN — O zaman vermek durumunda kalırız. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu, ola

ğanüstü hal için. 
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ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Sefer ve» ke
limeleri kalkmalı. 

BAŞKAN — Evet; yalnız olağanüstü hallerde... 
Ancak, öteki konu ayrı, onun bununla ilgisi yok, onu 
ayrıca konuşmalıyız. O bana garip geldi; onu sonra 
konuşalım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
o öyle bir şey ki, «seferde kimseye bir şey verilmez» 
dendi mi, bitti. Maaş indirilmesi falan yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunu şöyle yapa
lım : Şuraya «barışta» dendi mi, bitti efendim. Mad
denin başına, «Barışta, uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağa adam...» deyince biter efendim. 

Seferde ne olacak?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tamam; 
seferde de özel bir şey alınır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Seferde de, «seferdeki 
ödenekler hizmetler Genelkurmay Başkanlığınca tan
zim edilir» denir efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, ben 

de aynı fikirdeyim, doğru. Sonra efendim, her sene 
muharebeye girmiyoruz ya. Hayatının seyrini bitirir 
de, bir defa girecek belki, büyük bir şey yok; ama 
mantık bakımından uygun. 

BAŞKAN — Şimdi, mesela Kıbrıs harekâtım 
yaptık; Kıbrıs harekâtında bir nevi barış haliydi. Kıb
rıs harekâtını yaptığımız sırada oraya giden pilotla
rın o aylık maaşını kesecek miydik? Olur mu? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Maaşını 
kesmeyecektik; onu düşünmedik. 

BAŞKAN — Maaşını kesiyorsunuz demektir; 30 
binini vermezsen, 30 bin noksan alacak. Hazarda alı
yor; muharebeye, girdiği zaman 30 bin noksan alı
yor. Olmaz bu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tazmi
nat olarak alıyor. 

BAŞKAN — Tazminat da olsa vermişiz artık 
onu, maaşı artık o, onun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sonra, 
şehit meselesi de ayrıca önem taşıyor. 

BAŞKAN — O şehit ayrı, onu kabul ederim, ona 
bir şey demem, yani şehitlik için ayrıca fazla alamaz, 
seferde herkes aynı alır. O doğrudur, şehit şehittir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
İzin verirseniz efendim, şöyle de yaparız : Ya Emekli 
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Sandığı Kanununda bir değişiklik yahut da 926 sa
yılı Yasada bir değişiklik yapabiliriz. 

BAŞKAN — Orada yaparız; burada değişiklik 
yapmayız; burada yalnız «Olağanüstü hal» dedik 
mi, mesele kalmaz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu, yal
nız bu maddeye ait bir olağanüstü hal. Bunları böy
le bıraktığımız sürece, demin Necdet Paşanın ileri sür
düğü gibi, savaşta da bu devam edecektir. 

BAŞKAN — Kanun kanundur efendim; öyle 
tabiî. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama eğer 
istiyorsak, o zaman buraya «barışta» deriz, savaş ha
lini ayrıca düşünülmüş olmayı belirtiriz. 

BAŞKAN — Böyle dursun da, sonra başka bir 
kanunla düzenleyelim diyorum. Yani, bir kanun yal
nız hazar için çıkmaz. Kanun, kanundur. O zaman 
savaşta ne uygulayacağız? Onu da uygulamaya koyan 
ayrı bir kanun yapmamız lazım. Savaşta bu keenlem-
yekündür. Sonra bir de şu var ,: Savaşta herkes Si
lahlı Kuvvetlere fazla bir şey vermeye çalışır. Çün
kü, muharebe ediyor... Belki daha birçok kanunlar 
çıkacak, savaşta subay ailelerine, astsubay ailelerine, 
şuna buna yardım için. Biz, hazarda aldığından daha 
az para veriyoruz savaşta. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, o 
değil. Yani, savaş halinde, bütün Silahlı Kuvvetler 
personelinin, kendi içerisinde eşit bir şekle girmesini 
gösteren bir şeydir. Belki daha fazlasını tümüne ve
ririz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, zannediyorum Genelkurmay Baş
kanlığında, Savaşan Askerler Yasası diye bir ön ça
lışmaları var. 

BAŞKAN — Onu ayrı ele almamız lazım. Bura
da biz, «olağanüstü» dersek mesele kalmaz. Bu, si
lah altına alınanlar maddesidir, değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu, silah altına alınanların intibaklarıyla ilgilidir. 

BAŞKAN — Kursa gönderiyoruz... Öteki kursi
yerler ne alıyorsa, bu da alsın diyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Kursta ne alacağını, kursu bitirince ne alacağım, 
intibaklarını düzenliyor. 

BAŞKAN — Maddenin hem kenar başlığında, 
hem de maddenin başında geçen «sefer ve» kelime
lerini siliyoruz. 
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16 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

16 ncı maddeyi bu şekliyle oyluyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — Bu Kanunda belirtilen aylık taz

minat aybaşında peşin olarak ödenir ve damga resmi 
hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. Aylık tazmi
nat ödemelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — a) Pilot paraşütçülere ayrıca ay

lık atlayış tazminatı ödenmez. 
b) Paraşütçüler, uçuş tazminatından yararlana

mazlar. 
c) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetle

rinden ancak birinden tazminat ödenir. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yukarı

da, «ikisini yaptığı zaman» dedik. Ayrıca alıyor. Na
sıl oluyor o?.. 

BAŞKAN — % 10 alacaktı. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil -
lî Savunma Komisyonu Üyesi) — Paraşütçü ile dal
gıçta öyle idi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Paraşüt
çü ile dalgıçta; ikisini yaparsa % 10 alır. 

BAŞKAN — O öyle değil; bu, denizaltı, dalgıç 
ve kurbağa adam hizmetlerinden ancak birinden taz
minat ödenir. Yani, hem denizaltıcı, hem dalgıç ise; 
hem onu hem onu almayacak veya hem dalgıç, hem 
kurbağa adam ise ikisini almayacak, bir tanesinden 
alacak; değil mi? 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
Evet. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — Bu Kanun kapsamına girenler, 

aynı olay ve durum nedeniyle 3.11.1980 tarih ve 2330 
sayılı Kanun hükümlerinden ayrıca yararlanamaz
lar. 

BAŞKAN — Yani, neden yararlanamıyorlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu Nakdî Tazminat Kanunu. Anarşik olaylardan şe
hit olmuş veya yaralanmışsa, hem bunu, hem onu 
alamayacaktır; bunun içindir. 

BAŞKAN — Tamam. 
Bu takdirde neyi alacaklar? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu Yasada öngörülenleri alacaklar. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil
lî Savunma Komisyonu Üyesi) — Örneğin, helikop
ter pilotu, Sayın Başkanım; bir anarşik olaya katıl
mışsa, hem Nakdî Tazminat Kanununa göre, hem de 
bu Kanuna göre çift tazminat almasın diye; tabiî, 
uçuculuktan mütevellit, alacak. 

BAŞKAN — Zaten onları bir hizaya getirdik. 
Zannediyorum alınan tazminatı aşağı yukarı aynı. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil
lî Savunma Komisyonu Üyesi) — İki kere isteyebilir 
efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Buradaki fazla, efendim. Orada 1 inci derece dev
let memurunun 30 katıydı. Bu, ek göstergeli 1 inci 
derece devlet memuru, yani 600 ek göstergesi dahil 
burada; orada dahil değildi. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil
lî Savunma Komisyonu Üyesi) — İkisini birden iste
me olabilir Sayın Başkanım. O bakımdan, yani iki
sini birden alamaz, anlamında bu madde; fakat ikisi 
farklı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu daha 
çoksa, bunu alır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Orada anarşik olayları bastırmada sivillerle beraber 
katıldığı için, ister istemez aynı parayı vermek mec-
huriyeti hâsıl oldu; 1 inci derecenin son kademesinin 
30 katı diye orada düzenlemiştik. Oradaki daha az, 
buradaki daha fazla. 

BAŞKAN — Efendim, bunu koymazsak, bunu 
da alır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İkisini 
beraber alma ihtimali olabilir. 

BAŞKAN — İşte, bunda da bir adaletsizlik olu
yor esasında. Anarşik olaya katılmış, bastırmak için 
gitmiş, helikopterle gitmiş veyahut üzerine paraşüt-
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le atlamış, orada vurulmuş... Orada vurulanla, eve 
baskın yaparken vurulan arasında ne fark var? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Veya bir başka deyimle, bu kanun kapsamı dışında 
bulunan bir subayın şehit olması halinde, o, bundan 
faydalanacak; öbür subayımız öbüründen faydalana
cak. Orada ayırım yapmak istediğiniz zaman 
ki, ayırım yapmak istedik aslında, bir subay
la, bir sivil memur şehit olduğu zaman, subaya «ek 
göstergeli» desek, öbürüne demesek, o da aynı ne
dene dayalı değişik şehitlik tazminatı; o da orada 
rahatsızlık verdi bize. Pekâlâ dedik, oradaki eşit ko
şullarda onu alsın; ama bunu da kendi statüsü için
de düşünmek mecburiyeti hâsıl oldu. 

BAŞKAN — Yani, esas dengesizlik burada da 
var, bunda da var. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, var. 

Biraz önce de arz ederken ifade edildi zaten; sa
vaşta şehit olan pilota bunu vereceğim, piyade su
bayına vermeyeceğim şekli biraz mantıksız oluyor. 

BAŞKAN — Mantıksız tabiî; şehidin, savaşta baş
ka türlüsü yoktur; şehit, şehittir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada bir hassas 
nokta var efendim. Tabiî, öbürü sıkıyönetim hizmet
leri ve anarşi ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde böy
le bir şey yapmak suretiyle şehit olursa, verilecek 
tazminatı ödüyoruz; ama burada bu kanun kapsamı 
na girenler var... 

BAŞKAN — Paraşütçü, dalgıç vesaire... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama, bu kanun kap
samının öngördüğü vazifeyi yaparken değil... 

BAŞKAN — Tabiî değil; anarşik olayla ilgili va
zifesini yaparken.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mesela pilot uçakta 
değil de, doğrudan doğruya, vazifesi icabı, pilotu 
öldürdüler... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Uçar
ken olmazsa, onlar hava şehidi olmaz, pilotsa; hava
da düşmezse, şehit olmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İşte, onu diyorum; 
ayrıca olay ve durum neyi ifade ediyor? O açık de
ğil, burada açıklık yok. 
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BAŞKAN — «Bu kanun kapsamına girenler, 
aynı olay ve durum nedeniyle...» «Aynı olay ve du
rum» demek; anarşik olayları bastırmak için gittiği 
anda, oradaki durum nedeniyle demektir. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
2330 sayılı Kanunun tarif ettiği durum nedeniyle... 

BAŞKAN — 2330 sayılı Kanunun tarif ettiği du
rum nedeniyle orada şehit oldu... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS
IC AYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şehit olmaları halinde, bu uygulanacak. 

BAŞKAN — Şimdi, bu uygulanacak, buradaki 
fazla alacak; öteki jandarma veya ne ise o, ötekine 
göre alacak. Şimdi, bu, adaletsizlik değil mi?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu ancak, uçarken 
düşerse, düşürülürse, bunu alır. 

BAŞKAN — Gene onu söylüyorum; belki tay
yarede uçarken, aşağıdan ateş ederek düşürürlerse?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onu alır. Ama bir de 
öyleleri var ki, hiç alakası yok; tayyare ile uçmuyor, 
tayyareden düşmemiş. 

BAŞKAN — Hayır, o zaman alamaz. 
HÂKlM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil

lî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKlM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil

lî Savunma Komisyonu Üyesi) — Bu kanun, uçucu
lara, denizaltı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülere 
bu tazminatı veriyor. Bir paraşütçü, anarşistlerin anar
şik eylemini bastırmak için atladığı esnada, aşağıdan 
açılan bir ateşle veya düşme neticesi ölürse, o kanun
dan da ayrıca almasın diye bu maddeyi rezerv bir 
madde diye komisyon koydu. Yoksa, ikisini birden 
alır. Tazminat alabilmesi için, tabiî uçuş hizmeti, pa
raşüt hizmeti veya dalış hizmeti olması lazım. İkisi 
birleşmesin dedik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
o zaman şöyle olmalı : Eğer, sıkıyönetim hizmetleri 
esnasında bir paraşütçü veya bir helikopter pilotu ve
yahut bizim pervaneli uçaklar o bölgeye giderken 
yerden atılan herhangi bir şeyle düşmüşlerse, o za
man diğerleri gibi muamele görmeli, normal hizmet
lerdeki gibi değil. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu kanuna göre mua
mele görecek. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
öbürleriyle ayrılmaması için, öbür kanuna göre mua
mele görmeli. Çünkü, o da, sıkıyönetim hizmetlerin
de görev yapıyor. Faraza, paraşütçü atlarken havada 
vuruldu veya atladığı sırada vuruldu... 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — İkisi 
farklı onların. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu, anarşi hizmetle
rinden almayacak; tümüyle buna giriyor. 

BAŞKAN — Yani, 2330'a göre almayacak da, 
buna göre alacak... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, buna göre ala
cak. 

BAŞKAN — Bunu iyi tarif etmek lazım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Alsa da, bu sefer 
vurulan jandarma veya piyade subayı da öbür kanu
na göre alacak. 

BAŞKAN — Bu, böyle kalırsa, korkarım yaya 
olarak vazife alanlar da, bu kanuna göre tazminat 
alır. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım, özür dilerim; izin verir misiniz, bir nokta var... 
Şimdi, anarşik olaylarda, olay mahallindeki güven
lik görevlisi para alır; bir jeep giderken, içindeki em
niyet görevlisi veyahut polis memuru, yolda trafik 
kazası olursa, para alamaz. Şöyle arz edeyim, izin 
verirseniz : Anarşik olaya müdahale için bir heli
kopter, bir uçak kalktığı zaman, uçuştan sonra anar
şik olayın mahalline gelmeden düşerse, bu kanuna gö
re alacak. 

BAŞKAN — O, alacak. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Anarşik olay 
mahalline geldikten sonra düşerse, ona göre alacak 
gibi bir mahzur çıkacak. 

BAŞKAN — Öyle bir şey demiyoruz biz. Hayır; 
şimdi uçak veya helikopter veya paraşütçü o anar
şik olayı bastırmak için vazife aldı; aşağıdan ateş 
edilerek düşürüldü... Bu, savunmasız bir kişi. Çün
kü, yara aldığından dolayı uçak düştü. Pilotun bir 
şeyi yok. Binaenaleyh, o, buna göre alır; onu ayıra
mayız. Sonra, acaba ondan mı düştü? Parçalandık
tan sonra, nereden bileceksin onu? Yanmış uçak 
Acaba, yerden açılan ateşle mi düştü, yoksa gelir
ken mi düştü? Pike yaptı da, pikeyi doğrultamadı 

da, ondan dolayı mı düştü? Bunu, tabiî, tespit etmek 
mümkün değil. 

Sonra, paraşütle tam üzerine düşerken, arkadan 
ateş edildi... Adam bir şey yapamıyor ki... O da pa
raşütçü tazminatını almalı; fakat bir de, bu kanunun 
şimdi bu yazılışına göre, paraşütçü birliklere biz gö
rev veriyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Karada 
görev veriyoruz. 

BAŞKAN — Karada görev alıyor. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Pilot 

da alıyor. 
BAŞKAN — Efendim, hatta işte Eskişehir'deki 

pilot subaylar, anarşik olaylarda, bizim buradaki 
anarşik olayda vazife alıyor, hatta karada alıyor; bir 
birliğin başında gider, bastırmak için. Onu da alma
sın, benim fikrim o. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım, izin verir misiniz? 

Bu kanunun kapsamına göre zaten, pilotlar pa
rayı, biraz evvel kabul buyurduğunuz maddelere gö
re, uçuş hizmet faaliyetinden dolayı alabilecekler, 

BAŞKAN — Dolayı alacak; biz onu tarif etmiş
tik. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Paraşütten 
dolayı alabilir. Bizim düşüncemiz şu; paraşütle at
larken, aynı zamanda da nakdî tazminatın kapsamı
na girerse, iki tanesini birden almasın. Yoksa yeni 
bir şey getirmiyor bu. Yani hem pilotluktan, hem di
ğer anarşik olaydan almasın diye getirildi bu. Yok
sa pilotluktan olmasa, yani uçak düşmese, alamaz. 

BAŞKAN — Alamaz, mesele yok zaten. Yani 
öyle anlaşılmasın diye bunu getiriyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 13 üncü maddede 
onlar var. 

BAŞKAN — 13 üncü maddeyi okuyalım şimdi : 
(«Şehitlik ve Sakatlık Tazminatı : 
a) Pilot, silah sistem operatörü ve bunların 

adaylarıyla uçuş ekibi personelinin uçuş hizmet faali
yetlerinden, 

b) Paraşütçü ve paraşütçü adaylarının uçuş faa
liyetleri ile paraşüt atlayışlarından, 

c) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bun
ların adaylarının denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmet faaliyetlerinden, 

d) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun, vazi
feli olarak askerî uçak veya denizaltıda bulunan as-
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kerî personel ile bir askerî hizmetin ifası için,bu va
sıtalarda bulunanlar, uçak veya denizaltıda bulun
dukları esnada ya da paraşütle atlayış faaliyetlerin
den, 

Şehit olan veya sakat kalanlara bu kanun hüküm
lerine göre tazminat verilir.;» 

Burada gayet güzel tasnif etmiş. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde buna atıf 
yapalım efendim, 13 üncü maddedeki durum nede
niyle, diyelim buraya, «Aynı olay ve durum» deyi
mi esas maksadını ifade etmiyor, açıklamıyor. An
laşılıyor arkadaşlarımın söylediği; ona bir şey demi
yoruz; ama buyurduğunuz gibi, bu maddenin içine 
giren insanların hepsi durmuş oldu. Bu kanunun 
kapsamına girer, talep eder, v.s... Öbür olaylarda 
kullanıldıkları takdirde, anarşik olaylar da bu kanun 
hükümlerine göre muamele görür manası çıkabilir. 
O bakımdan 19 uncu maddeyi «Bu kanunun kapsa
mına girenler, 13 üncü maddedeki durum nedeniyle 
bu kanun hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar» 
şeklinde düzenlemek daha uygun olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız, 
«Bu kanun kapsamına girenler...» kalsa yeterlidir; 
«aynı olay ve durum» u niye ifade ediyoruz? 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım, izin verir misiniz? Şöyle : Bu kanun kapsamı
na pilotlar giriyor, paraşütçüler giriyor, denizaltıcı-
lar giriyor... 

BAŞKAN — Artık, onu koymayalım, «Aynı 
olay ve durum nedeniyle» yok. 

«Bu kanun kapsamına girenler, 3.11.1980 tarihli 
ve 2330 sayılı Kanun hükümlerinden ayrıca yararla
namazlar.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Müsaade eder misiniz? 

Şimdi, şöyle efendim : «Aynı olay; aynı durum» 
denilince, sanki havacı personel yere inmiş de anar
şik olayın baskınına katılmış; paraşütçü inmiş de 
baskına katılmış izlenimi veriyor. 

BAŞKAN — Veriyor ya... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Halbuki, öyle değil. Yere atlarken şehit olmuşlarsa, 
uçarken şehit olmuşlarsa; denizaltıcı, denizaltında 
şehit olmuşsa veya sakat kalmışsa bu kanun kap
samına girer. Bir pilota, bir paraşütçüye, bir deniz-
altıcıya anarşik olaylarda görev verdiğimiz zaman, 

diğer, bahsedilen kanun kapsamına girer. Onun için, 
bu, «Aynı durum, aynı olay» ibaresini kaldırsak da, 
ihtiyacı karşılar. Yani, 13 üncü maddedeki koşullar 
altında o tazminatı alır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tamam efendim; 13 
üncü maddedeki koşullar altında hizmet görenler... 

BAŞKAN — Yani, 13 üncü maddedeki koşullar 
altında şehitlik ve sakatlık tazminatı alırlar; ayrıca, 
3.11.1980 tarihli, 2330 sayılı kanun hükümlerinden 
yararlanamazlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şöyle Sayın Başkanım; «!Bu kanun kapsamına giren
ler, 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun hükümle
rinden ayrıca yararlanamazlar.» 

Bu «ayrıca», aşağıda var zaten. 

BAŞKAN — Hayır hayır! Bu kapsama girenler... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Bu kapsama giren
ler, o hizmetleri yapanlar, yaptıkları sırada şehit dü
şerlerse, diğerinden faydalanamaz» demek lazım. Si
zinki daha çok şümullendirir. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — İzin verirseniz; 
«Bu kanunun 13 üncü maddesine göre şehitlik ve 
sakatlık tazminatını anlar, ayrıca şunu alamazlar» 
şeklinde düzenleyelim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şöyle desek : «Bu kanun kapsamı
na girenler, 13 üncü maddedeki faaliyetlerinden do
layı şehitlik ve sakatlık tazminatı alırlar. 3.11.1980 
tarih ve 2330 sayılı Kanun hükümlerinden ayrıca 
yararlanamazlar.» 

Bu, başa da alınabilir : «3.11.1980 tarih ve 2330 
sayılı Kanun hükümlerine göre görev alanlar, 13 ün
cü maddedeki faaliyetlerinden dolayı şehit olmuş
larsa...» 

Bu şekilde de olur, öyle de olur. O şekilde, o, 
başa da alınabilir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
«Bu kanun hükümleri çerçevesinde görev alanlar, 
şehit olanlar, ancak bu kanunun 13 üncü maddesi 
çerçevesinde şehit oldukları takdirde...» 

©AlŞtKAN — Yalnız orada, «iBu Kanun» deyince, 
o zaman 2330 sayılı Kanun anlaşılabilir diye başa al
dım ben onu. Çünkü, evvela o kanunu sayınca, bir 
de, «Bu Kanun» deyince, o kanun anlaşılır. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
Ben şöyle ifade etmek istiyorum, her ikisinden fayda-
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lanmasın diye: «13 üncü madde dışında, ayrıca şu, 
şu sayılı kanun hükümlerinden. yararlanamazlar.» 
Yani, bunu alırsın, 'bunu alamazsın. En doğrusu bu 
efendim. 

Kanaatimizce, «IBu kanunun kapsamına girenler, 
13 üncü madde dışında ayrıca 3.11.1980 tarih ve 2330 
sayılı Kanun hükümlerinden yararlanamazlar» şeklin-

' de bir ifade doğru olacaktır. 
İBAŞKAN — «13 üncü madde dışında..» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
«13 üncü madde dışında ayrıca şundan istifade ede
mezler» şeklinde. 

BAŞKAN — Ama, işte o zaman, «13 üncü mad
de dışında» nedir? 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
Bu işte efendim, o şeye giriş. 

BAŞKAN — Girdi, yaya olarak girdi.. O zaman 
23130 değil, ötekine göre alır. Tabiî, öyle dersek. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — 
«(Bu kanun kapsamına girenler 13 üncü madde dı
şında...» 

BAŞKAN — Ne o 13 üncü madde? Uçmayacak, 
atlamayacak falan.. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
O zaman açık yazmak lazım bunu 

BAŞKAN — Tabiî, açık yazmak lazım. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Müsaade eder misiniz efen
dim? 

«Bu kanun kapsamına giren personelden 13 üncü 
madde dışında hayatını kaybedenler, 3.11.1980 tarih 
ve 2330 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanırlar; 
her iki tazminattan birden yararlanamazlar.» denile
bilir. 

Şimdi Sayın Başkanım, 13 üncü maddede, orada 
ona veriyoruz. Biraz evvel buyurduğunuz gibi, bir 
pilot, bir denizaltıcı subay, 'bir piyade subayını anar
şik olaya gönderdiğiniz zaman, bu sefer buradan ala
cak anlamını getiriyoruz. Yani, 13 üncü maddeden 
almayacak o zaman. 

İBAİŞKAN — Ama, 13 üncü maddeyi yaparken, 
yani uçarken düşmüşse, atlarken.. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
'Bakanlığı Temsilcisi) — Orada alacak Sayın Başka
nım; 13 üncü maddeyi saklı bırakıyoruz zaten: «Bu 
kanunun kapsamına giren personelden (yani denizal
tıcı ve pilot olanlar) 13 üncü madde dışında (il3 üncü 
madde saklı olmak veya saklı kalmak şartının dışın
da) hayatını kaybedenler. 3.11.1980 tarih ve 2330 sa-
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yılı Kanun hükümlerinden yararlanırlar; her iki taz
minattan birden yararlanamazlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «(Bu ka
nun kapsamına girenler 13 üncü maddeye göre taz
minat alırlar; bir de ondan yararlanamazlar.» 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
iBakanlığı Temsilcisi) —O da olur. 

BAŞKAN — Ama, 13 üncü maddedeki faaliyet
lerinden dolayı şehit olanlar şehitlik tazminatı alırlar, 
bunu alamazlar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim şöyle yaz
sak olur mu..? 

«Şu şu tarih ve 2330 sayılı Kanun hükümleri çer
çevesinde görev yaparken bu Kanunun 13 üncü mad
desi koşullarına göre şehit düşmüş veya sakatlanmış-
larsa sadece bu kanuna göre tazminat alırlar. Bu ka
nunun 13 üncü maddesi koşullarına göre şehit düş
müş veya sakat kalmışlarsa sadece bu Kanuna göre 
tazminat alırlar..» Kimler? 2330 sayılı Kanun hüküm
leri çerçevesinde görev yaparken, bu Kanunun 13 
üncü maddesi koşullarına göre şehit düşmüş veya 
sakat kalmış olanlar. 

BAŞKAN — Şöyle desek; 
«3.11,1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun hükümle

rine göre görev yapanlar bu Kanunun 13 üncü mad
dedeki faaliyetlerinden dolayı şehit olan ve sakat ka
lanlar 14 üncü maddeye göre şehitlik ve sakatlık taz
minatı alırlar; ayrıca 2330 sayılı Kanundan yarar
lanamazlar.» 

Eğer onun haricindeyse mesele yok zaten; «13 ün
cü maddedeki faaliyetlerinden dolayı» dedik oraya. 

Ama kim yapıyor, hangi görevi yapanlar?. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun

ma Komisyonu Üyesi) — Bu IKanun kapsamına gi
renlerden.. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Bu kanun kapsamına giren 
personelden.. 

BAŞKAN —'Tamam, «...bu Kanun kapsamına 
giren personelden...» girenler onlar, değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man, «IBu Kanun kapsamına giren personelden filan 
filan tarih sayılı Kanun hükümlerine göre görev ya
panlar» diyelim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK l(Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. iSayın Başkanım, burada maksadımız, 2330 sa
yılı Kanun kapsamına girip ve şehit olan veya sakat 
kalanın oradakinden.. 
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BAŞKAN — Muhakkak 13 üncü maddeye göre 
görev yaparken şehit olması lazım. Yani, bu olay ve 
aynı olay ve durum nedeniyle değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Ben şöyle düşünmüştüm efendim1: «IBu kanun kap
samına giren personelden 2330 sayılı Kanuna göre 
şehit olan veya sakat kalanlar hakkında anılan kanun 
hükümleri uygulanır.» 

Yani, anarşik olayda görev almış bir pilotsa, şe
hit olması veya sakat kalmasından dolayı o kanun
dan faydalansın; görev almamış da, kendi yasasında
ki hükümlere göre görev almışsa, bu kanun uygulan
sın. 

BAŞKAN — «IBu kanun kapsamına girenlerden 
3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun hükümlerine 
göre görev yapanlar, bu Kanunun 13 üncü madde
sindeki faaliyetlerinden dolayı şehit olan ve sakat ka
lanlar 14 üncü maddeye göre şehitlik ve sakatlık taz
minatı alırlar; ayrıca 2330 sayılı Kanundan yararla
namazlar.» 

HÂKtM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım özür di
lerim, izin verir misiniz?. IBu ifade, Komutanımın 
buyurdukları gibi, açık değil. Ancak, hundan evvel 
Emekli Sandığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin 
de müzakeresine katıldığı iki kanunda da aynı ibare 
kullanıldı: Hatırlayacağınız gibi, yurt dışı hizmetle
rinde görev yaparken şehit olanlara, sakat kalanlara 
tazminat ödenmesi; bilahara, kaçakçılığın men ve ta
kibinde, mayınlanmış sahanın temizlenmesi sırasında 
şehit olanlara da tazminat verildiği zaman hep bu 
ibareler kullanıldı. Ancak, Komutanımın belirttikle
ri gibi, açık değil. 

BAŞKAN — onlarda böyle bir şey (atlama, uç
ma gibi şeyler) yoktu; onun için, «Hem onu, hem di
ğerini alamaz» dedik. İBurada, uçucu bir personel ka
rada da görev alabilir, denizaltı personeli karada da 
görev alabilir. O zamanda, bu kanuna göre şehitlik 
tazminatı almasın; ancak o görevi yaparken, deniz-
altıyla dalmışken, atlarken, uçarken, görev yaparken 
düşmüşse şehitlik veya sakatlık tazminatı alsın diyo
ruz. 

HÂİKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Onu arz ediyordum Sayın 
Başkanım. 

19 uncu madde şöyle olabilir: «'Bu kanunun 14 ün
cü maddesi hükümlerine göre şehitlik veya sakatlık 
tazminatı alanlar, aynı olay ve durum nedeniyle, 

3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun hükümlerinden 
ayrıca yararlanamazlar.» 

«Aynı olay ve durum» deyiminin de, Emekli 
Sandığı ve Maliye Bakanlığı temsilcileriyle Komis
yonda görüşürken, şu bakımdan konulması uygun 
bulundu: ıBir uçucu, 'bir olaydan dolayı yaralanır ve
ya sakat kalabilir, iki parmağını kaybedebilir, sınıfı 
değişebilir, uçuculuktan ayrılır, üç ay sonra.. 

'BAŞKAN — Onu bir daha oxur musunuz. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma /Komisyonu Üyesi) — «Bu kanunun 13 ve 14 ün
cü maddesi hükümlerine göre şehitlik veya sakatllık 
tazminatı alanlar, aynı olay ve durum nedeniyle 
3.İH. 1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun hükümlerin
den ayrıca yararlanamazlar.» 

BAŞKAN — «!13 ve 14» ibaresini koyarsak, o 
zaman olur. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAIHİNKAYA — Efen
dim, esas gaye, hu kanun kapsamına giren koşullar 
altında şehit olanlar. Bu kanunda, «Atlarken, uçar
ken...» diyor. Şu şekilde yazarsak, herhalde daha iyi 
olur efendim: «Bu kanun kapsamına giren koşullar 
altında görev yaparken şehit olanlar, ayrıca 3.11.1980 
tarih ve 23(30 sayılı Kanun hükümlerinden yararla
namazlar.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, zatı âlini
zin söylediği, karışıklığa meydan sermeyecek şekilde 
ve çok daha sarih. 

Mesela, mahkeme reisi olan bir pilotu evine gider
ken vururlar efendim... O, tazminatı oradan alacak. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
Bu kanun kapsamına giren koşullar altında görev ya
parken şehit olacaksınız. Yani, «Atlarken, dalarken..» 
derseniz, ayrıca öbürünü de alamaz. Hepimiz bera
ber düşeriz, hava şehidi oluruz. 

BAŞKAN — «Bu kanun kapsamına girenlerden, 
3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun hükümlerine gö
re görev yaparken, bu kanunun 13 üncü maddesin
deki faaliyetlerden dolayı şehit olan veya sakat ka
lanlar, 14 üncü maddeye göre şehitlik ve sakatlık taz
minatı alırlar; ayrıca 2330 sayılı Kanundan yarar
lanamazlar.» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — 
Çok sarih efendim. 

BAŞKAN — IDaha kısaltılmaya gerek yok. 
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER HAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
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Uçuş nedeniyle veya dalması nedeniyle şehit olması 
halinde oradan; ama onun dışındaysa.. 

BALKAN — Şimdi, 19 uncu maddeyi, yanlış an
laşılmaması için bu şekilde değiştirdik. Bu maddeyi 
bir daha okutuyorum: 

«Madde 19. — Bu Kanun kapsamına girenlerden 
3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı 'Kanun hükümlerine gö
re görev yaparken, bu Kanunun 1'3 üncü maddesin
deki faaliyetlerinden dolayı şehit olanlar veya sakat
lananlar 14 üncü maddeye göre şehitlik ve sakatlık 
tazminatı alırlar. Ayrıca 2330 sayılı Kanundan ya
rarlanamazlar.» 

HÂKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Millî Sa
vunma Komisyonu üyesi) —• Sayın Başkanım, özür 
dilerim.. 

Metin çok güzel; ama zapta geçmesi için bir hu
susu arz ediyorum: O anda şehit ulanlar; yani, bir 
helikopter pilotu uçarken şehit olursa.. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî, o görevi yaparken, at
larken, dalarken.... 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun
ma Komisyonu Üyesi) — Zapta geçmesi için arz edi
yorum. 

Nakdî tazminatta şu var: Asayiş olayına müda
hale ettikten üç ay sonra anarşistler öldürebilir, şe
hit edebilir. Yani, oradan da bir tazminat alır. Zap
ta geçmesi bakımından arz ediyorum: O anda olur
sa.... Uygulamada karışıklık olmaması için arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Tabiî. Ondan sonra olmuşsa, o, 
2330 sayılı Yasaya göre alacaktır. 

Bunu bir öneri olarak işleme koyalım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
ıBu beyanınızı önerge olarak kabul edelim efendim. 

.BAŞKAN — Şimdi, bu 19 uncu maddenin oku
duğumuz son şekliyle ilgili olarak söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yok. 

19 uncu maddeyi, önerilen bu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum1: Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Değiştirilen Hükümler : 

IMAÜDE 20. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmetleri tazminat Kanunundan yararlanmak 
suretiyle aylık tazminat alanlar ile hâkim ödeneği 

alanlar ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 144 üncü maddesinden yararlanıp 
yurt dışı sürekli görevlere gönderilen personel hariç 
olmak üzere; 

Verilen brüt aylıkları (ek göstergeler dahil) tuta
rının, subay, astsubay (sağlık hizmetlerindeki dahil), 
uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlara yüzde 
yirmisi, 

Tazminat olarak ödenir. 
Şu kadar ki, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve 

Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hü
kümlerine göre aylık yııpranma tazminatı alanlar ile 
14 Temmuz 1964 tarih ve 500 sayılı Kanun ile ek 
ve değişiklikleri kapsamına girenlere de yurt içi ay
lıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Bu maddenin (a) bendi var, (b) 
bendi yok; bunu izah eder misiniz? 

HÂlKltM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNA'K (Millî Savunma Komisvonu Başkanı) — 
Madde devam ediyor efendim, biz sadece (a) bendi
ni değiştiriyoruz. 

Eski metin ile, 17 Ocak 1963 günlü 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 18 Nisan 1963 
günlü ve '223 sayılı 'Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa 
Adam Tazminat Kanunu, 2556 sayılı Hâkimler Ka
nunu, 20 Mart 1975 günlü ve 1'871 sayılı Kanunla 
ilave edilen ek 1 inci madde ve 521 sayılı Danıştay 
Kanunu, 22 Mayıs 1975 günlü ve 1900 sayılı Ka
nunla eklenen ek geçici 2 nci madde ve bu kanunların 
ek ve değişikliklerinden yararlanmak suretiyle taz
minat ve ödenek alanlar hariç, diğerlerine % 20 ve
riyorduk. 

Yeni gelen metinle, 144 sayılı Kanunu yürürlük
ten kaldırdık; 223 sayılı Kanunu yürürlükten kaldır
dık; 521 sayılı Kanun ki, Danıştay Kanunuydu bi
zim subay üyelerimiz veyahut da oradaki hâkim üye
ler onun karşılığı idi. onu da yürürlükten kaldırdık. 
2556 sayılı 'Kanunun tazminatla ilgili olan hükmünü 
kaldırıp, 657 sayılı Kanunla kabul buyurmuştunuz. 
'Bunların hepsi hariç, diğerleri % 20 alıyordu. Bura
da bu bulunduğu sürece - yani 223, 521, 144 sayılı 
Kanundan faydalananlar, % 20 almaz diyorduk - ta
biî ki, önümüze gelirler, «Ben, 144 sayılı Kanunla 
- bunun şimdi 2 500 küsur olduğunu kabul edelim -
2 500 küsurdan faydalanıyorum; bu % 20 yi de ala
cağım» diyebilirler diye bir endişemiz oldu. O neden
le - ki Genelkurmay 'Başkanlığından da metin öyle 
geldi - bu defa kanunlarda muhtelif değişiklikler 
yapılırken tarih ve numaralarını yazmayalım diye 
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düşündük ve «Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunundan 
yararlanmak suretiyle aylık tazminat alanlar..» dedik. 

Yukarıda biz, 2556 sayılı Kanun demiştik, 521 
sayılı Kanun demiştik. Malumunuz, onları birleştir
dik. Buna göre, bundan böyle, şu metin geliyor: «Hâ
kim ödeneği alanlar - nerede çalışırsa çalışsın - ve 926 
sayılı Türk Silahlı (Kuvvetleri Personel Kanununun 
144 üncü maddesinden yararlanıp yurt dışı sürekli gö
reve gönderilenler -ki eskiden de vardı- hariç olmak 
üzere, bunların dışında kalan personele (subaylara) 
verilen brüt aylıkları (ek göstergeler dahil) tutarının 
subay, astsubay (sağlık hizmetlerindekiler dahil) 
uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlara % 20'si 
tazminat olarak ödenir.» 

Diğerlerini aynen muhafaza ettik, hiçbir ilave
miz ve değişikliğimiz yok. 

BAŞKAN — 144teki hüküm kalktığı için, «IBen 
ondan almıyorum, bundan alıyorum» der diye bu şe
kilde oldu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tabiî, ondan endişe ettik. Aslında hiç değiştirme
mize gerek yoktu. 

BAŞKAN — Yoktu bence de; fazla evhamlan
mışız. 

HÂKtİM KIDÖMLÎ ADBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Bir hususu ila
ve edebilir miyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — İBuyurun 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY ÎSMET ONUR 

(Millî Savunma Komisyonu üyesi) — Bir husus 
daha var: Eskiden paraşütçüler, atlayış başına taz
minat aldıkları için, % 20 alıyorlardı; şimdi aylık ala
caklardır. Ayrıca, eskiden uçucuların yıpranma taz
minatı fazlaydı, % 20'yi almıyorlardı. Şimdi yıp
ranma tazminatları değişik 'bir sisteme bağlandı; 
% 20'yi ve yeni sistemdeki yıpranma tazminatlarını 
alacaklar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
iKAYNAfK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Biz, '144 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırdık. Onun 
'2 nci maddesine göre paraşütçülere, her atlayış hası
na, albay maaşının % 8'i ödenirdi. Onu da ister iste
mez dışarı çıkarınca, «Hem onu alacağım, hem bunu 
alacağım» diye bir düşünceye kapılır.. 

BAŞKAN — «Şu kadar ki, Uçuş, Paraşüt, De
nizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazmi
nat Kanunu hükümlerine göre aylık yıpranma tazmi-
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natı alanlar ile 14 Temmuz 1964 tarih ve 500 sayılı 
Kanun ile...» 

Bu 500 sayılı Kanun hangisi? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNÂK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu, Kıbrıs'ta bulunanlarla ilgili. 

'BAŞKAN — «... ek ve değişiklikleri kapsamına 
girenlere de yurt içi aylıkları esas alınmak kaydıyla 
aynı tazminat ödenir.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
O eskiden de vardı zaten. Yani Kıbrıs'ta bulunanlar 
zaten alıyorlardı. 

'BAŞKAN — Zaten vardı. Yalnız uçuculuktan, 
paraşütçülükten falan ayrılmış, % 10 alıyordu; ama 
o ayrıca % 20'yi alacak. 

HÂlKitM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAİK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
% 10 alıyordu; % 20'yi de alacak. 

BAŞKAN — Çünkü, almazsa, bu sefer eline da
ha az geçecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu 'Başkanı) — 
Anlamı kalmıyor öbürünün; zaten onu ortadan kal
dırmak gerekir. 

BAŞKAN — 'Eskiden de vardı bu, öyle mi? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Vardı, % 20 fazla zaten... 

BAŞKAN — IBu sırf, 144 üncü madde yürürlük
ten kalktığı için değişti. Yani, 144'.3 göre alıyordu, 
şimdi bu değişti.... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 144'ten alıyordu, 223'ten alıyordu, 
521'den alıyordu (Danıştay), 2556 sayılı Kanuna gö
re hâkimler alıyordu; bunları kaldırdık. 

Şimdi, «Ben, eskiden 526 sayılı Kanundan alıyor
dum, bunu da alırım» veya «144'ten alıyordum, bu
nu da alırım» diyebilir. 

Sayın Başkanım, onun devamı var tabiî. «Sıkıyö
netim hizmet zammı hariç olmak üzere, (a) fıkrasın
da 'belirtilen ve bu tazminattan yararlanmayan per
sonele, çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutar
lar bu tazminatlardan daha fazla ise - yani % 20'den 
daha fazla ise - farkı da ayrıca ödenir» diyoruz ki, 
onu yine muhafaza ettik. 

BAŞKAN — Zaten, sadece (a) fıkrasını değiştiri
yoruz. 



M. G. Konseyi B : 97 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma 'Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim, o kadar. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın 3 üncü 
madde üzerinde tekriri müzakere talebi vardı. 3 ün
cü madde üzerindeki, tekriri müzakere talebini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Şöyle teklif ettiler: 
Biz, 3 üncü maddenin (f) fıkrasında paraşütçülük 

hizmetini şöyle tarif eettik: «Bu hizmet sağlık neden
leri hariç, zorunlu olup, Türk Silahlı Kuvveteleri 
kadrolarında paraşütçü, arama-kurîarma, iz bulucu, 
özel harp özel birlik ve paraşütçü komando olarak 
gösterilen görevler ile bunların sevk ve idaresinde bil
fiil görevli paraşütçü niteliklerini taşıyan personelin 
hizmetlerine denir.» 

Yani, tarif ederken, bunun zorunlu hizmet oldu
ğu hükmünü de buraya koyduk. Hatta bunu konuşur
ken epey de münakaşa ettik, «Buraya mı koyalım 
başka yere mi koyalım?» diye. 

Şimdi, bunu takip eden (g) fıkrasında, «Denizaltı, 
Dalgıç ve Kurbağa adam hizmeti» var. Zaten, de
nizaltıcı kendiliğinden, «Ben denizaltıcılık hizmeti 
yapmayacağım» diyemiyor, değil mi? Deniz Kuvvet
lerinde bir sınıftır o; «Ben denizlatıcı değilim; dal
mayacağım» diyemiyor; sağlık nedeni hariç tabiî. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Çünkü, ken
disi ancak istekli olarak bu sınıfa dahil olabiliyor. 
Subay çıkıyor; müracaat ediyor. İsteğe bağlı bir hiz
met. 

BAŞKAN — Ondan sonra da, bir daha ayrılamı
yor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hayır. 
Ama normal olarak, herkes, çıkar çıkmaz, deniz

altıcı da olmuyor. Onun özel bir kursu var. 
BAŞKAN — (Peki, o kanunda, bunun mecburî 

olduğuna dair kayıt varsa, buraya koymaya gerek 
yok. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kendisine 
mahsus 223 sayılı Kanunda hüküm var. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — 223 sayılı -Ka
nundaki hükmü kaldırıyoruz. 

BAŞKAN — Kaldırınca, buraya koymak lazım. 
O zaman ı(g) fıkrasındaki, Denizaltı, dalgıç ve kur-
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bağa adam hizmetleri için, «Bu hizmetler, sağlık ne
denleri hariç zorunlu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri kad
rolarında denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam olarak 
gösterilen görevler ile bunların sevk ve idaresi ile 
bilfiil görevli denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam 
niteliklerini taşıyan personelin hizmetlerine denir» de
mek lazım. Yani, baş tarafa «Bu hizmetler, sağlık 
nedenleri hariç zorunlu olup» cümlesi ilave edilecek. 
O zaman mesele kalmıyor; denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam hizmeti de zorunlu bir hizmet oluyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Herkesi yap 
ma durumu çıkıyor bu durumda. 

BAŞKAN — O sınıfa ayrıldıktan sonra.. Ayırma 
ayrı. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, iş
te onun için, «Bu hizmetler» değil, «Denizaltıcılık 
hizmetine başlayanlar» şeklinde ifade edersek, o za
man eski kanuna uygunluk olur. Yoksa, normal ola
rak Deniz Harp Okulunu 'bitirenlerin hepsi denizal
tıcı olabilir bu durumda. Halbuki, izine bağlı bir hiz
met. 

BAŞKAN — Tamam; «Bu hizmet» değil de, 
«Bu hizmete ayrılanlar» denir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, «Bu hiz
mete ayrılanlar.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bizde 
de öyle: «Paraşütçüye ayrılanlar...» 

BAŞKAN — Tabiî, lalettayin bir adamı ayırmı
yorlar zaten o zaman, «Bu hizmet» değil de «Bu hiz
mete ayrılanlar...» diyelim. 

ORGENERAL NEJAT TÜMER — Zorunluluk 
var orada: «Bu hizmete ayrılanlar, sağlık nedeni ha
riç...» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, burada zaten ayrılmadan olmaz, yani başka 
türlü olamaz. Biz bu hizmete ayırıyoruz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız efen
dim, demin sizin yazdığınız gibi... 

BAŞKAN — «Bu hizmete ayrılanların hizmeti...» 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil

lî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
özür dilerim, (e) bendinde zaten, yetiştirilmeleri var; 
ayrılma, ondan sonra, önce (e) bendi geliyor, kimlere 
Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa adam denir diye ora
da var zaten. 

BAŞKAN — Evet, 3 üncü maddenin (e) bendinde 
«Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam okul ve kurs
larından diploma alan ve diploması Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığınca onaylanan kimselere niteliklerine gö-
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re denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam... denir» di
yor. Yukarıda da dedik. O zaman denebilir, evet. Yu
karıda onu tarif ettik; «bu hizmete ayrılanlara» de
meye gerek yok, zaten ayrılıyor onlar. Bu hizmete 
girmişse eğer, bu hizmet, artık o hizmete girdikten 
sonra olacak. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eskiden metin şöyle düzenlenmiş: «Denizaltıcı, dal
gıç, kurbağa adam olmak üzere seçilerek eğitime baş
layan..» 

Seçilerek eğitime başlıyor. Şimdi de, biz hizmete 
ayırmış isek, başlatmış isek, artık bu hizmet onun 
için mecburî olacak. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Efen
dim (e) fıkrasında, bizim paraşütçü ve jet pilotu ve
ya pilotlarla ilgili diğer maddelere ters düşen bir ifa
de var. Aslı doğru da, yazış şekli farklı; şöyle ki: 
«Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa Adam ile Denizaltıcı, 
Dalgıç ve Kurbağa adam adayı» diyor; «Denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adam okul ve kursundan diploma 
alan ve diploması Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 
onaylanan...» diye devam ediyor. 

Şimdi, gerek pilot, gerekse paraşütte böyle şey yok 
efendim. Usulüne göredir; usulüne göre onaylanır. 
Kaldı ki, biz de, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ola
rak bunun sertifikasını onaylıyoruz. 

Onun için, buraya, «usulüne göre» diyelim. 

BAŞKAN — Buraya da, «...usulüne göre...» 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Biz de öyle düşünmüştük; Deniz Kuvvetleri bu tarz
da ısrar etti. Biz, «paraşütte» demedik, «havada» de
medik, «usulüne göre diploması onaylanan» dedik. 
Deniz Kuvvetleri, mutlaka, Deniz Kuvvetleriyle bağ
lantı kurdular. 

BAŞKAN — Hayır, zaten usulüne göre öyle; 
usulü neyse... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Çünkü «Sivil okullardan da bize geliyorlar. Mutla
ka biz onaylarsak, ona deniz kelimesini ekliyoruz; 
yönetmeliğinizde getirirsiniz» dediler. 

BAŞKAN — Onu dedik, (f) fıkrasında şimdi bir 
değişiklik yapmıyoruz. Şimdi, bu hizmteleri... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yalnız Ko
mutanım, daha evvel de arz etmiştim; evvela bu ta
rifleri yaptık, tariflerden sonra hizmeti ortaya koy
duk, ondan sonra da hizmet süresini ortaya koyduk. 

Bütün bunların içinde, bir tek, «pilot hizmeti nedir?» 
yok meydanda. Yani, şimdi paraşütçülük hizmetini 
koyduk; denizaltı, dalgıç, kurbağa adam hizmetini 
koyduk; uçuş hizmetinin süresine geçtik. Burada, pi
lot hizmeti eksik kaldı. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — İşte 
bu statüler içerisinde ifade ediliyor bu yalnız. 

BAŞKAN — Hayır, «pilot ve pilot adayı» dedi 
yukarıda. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bunlar tarif 
olarak hemen altında var efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şurada (h) fıkrasında, «uçuş hizmet süresi» deyimi, 
var; «pilot» değil. Tabî, pilot dahil buraya. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Onlar, süre
ler; süreleri ayrı geçtik. Uçuş hizmet süresi var, pa
raşütçülük hizmet süresi var, denizaltıcı hizmet sü
resi var; onlardan sonra da, bunların albay maaşına 
göre bir hizmet yılı ifade ediliyor. Yani, bir pilot hiz
meti tarifi yok, demek istiyorum. 

BAŞKAN — İşte koymuş (a) fıkrasına... 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Mesela, «pi
lot hizmeti: Bu hizmet sağlık nedenleri hariç zorun
lu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında pilot 
şu şu şu hizmetlerde gösterilenlerle bunların sevk ve 
idaresinde bilfiil, uçucu nitelikleri taşıyan personelin 
hizmetlerine denir» şeklinde bir tarif var hepsin de. 

BAŞKAN — Şimdi burada «statü» demiş ona. 
(a) fıkrasını okuyalım: «Pilot ve pilot adayını: Türk 
Silahlı Kuvvetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya 
yabancı bir devlet uçuş okul ve kurslarından pilot
luk diploması alan ve diploması usulüne göre onay
lanan kimseye pilot; pilot olmak için sayılan yer
lerde fiilen uçuşa başlayanlara da pilot adayı denir» 
diye tarif etmiş. 

Şimdi, «Pilotlar statülerine göre jet pilotu ve per
vaneli pilot olmak üzere de ikiye ayrılır. 

1. Muharip jet uçuş birliklerinde; av, av-bom-
bardıman ve taktik keşif görevleri yapmak üzere ye
tiştirilerek jet pilotu sertifikası alan ve bu niteliğini 
muhafaza eden pilot, jet pilotu...» «statüsünde» de
ğil artık, «jet pilotu.» 

2. Jet pilotu dışında kalan diğer pilotlar per
vaneli pilot unvanını alırlar.» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHINKAYA — Evet, 
«statüsü» değil, «unvanını alırlar»; en iyisi öyle. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu tarif, ya
ni pilotun tarifi bunun arkasında gelince, «silah sis-

— 317 — 
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tem operatörü ve silah sistem operatörü adayı»; I 
«Uçuş ekibi» var, onu da tarif ediyor; «paraşütçü ve 
paraşütçü adayı», onun da tarifi var; «denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağa adam». 

BAŞKAN — Onun da tarifi var. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Şimdi, ondan 

sonra, hizmete geçiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hizmetde şu: Bunu mecburî yapa

bilmek için yaptık o hizmeti. I 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — O zaman, 
tabiî, hepsini tekrar saydığımız için, denizaltıcı, dal
gıç, kurbağa adam hizmeti saydık. 

BAŞKAN — Burada Paraşütçüyü değil de pa
raşütçü hizmetini, tarif ediyoruz: «Türk Silahlı Kuv
vetleri kadrolarında paraşütçü, arama - kurtarma, iz 
bulucu, özel harp özel birlik ve paraşütçü komando 
olarak gösterilen görevler ile bunların sevk ve ida
resine bilfiil görevli paraşütçü niteliklerini taşıyan 
personelin hizmetlerine denir.» 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Yukarıda, 
(d) fıkrasında, paraşütçü ve paraşütçü adayını aynen 
tarif etmiş efendim. I 

BAŞKAN — Esasında buna gerek yok bence. 
Sırf, o hizmetin mecburî olduğunu ifade edebilmek 
için koymuşlar. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Onun için, o 
zaman (d) yi de buradan çıkarabiliriz; onun hiç lü
zumu yok. 

BAŞKAN — İyi; ama bu işlemi, bu mecburiyeti 
nereye koyacağız onu da çıkarırsak? Çıkarırsak, o 
zaman, mecburiyeti kalmaz. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — 1963 yılında, 
144 sayılı Kanun ve aynı tarihte 223 sayılı Kanun 
çıktığı zaman, uçucuların tarifinin yeterli olacağı dü
şünülmüş, uçuş hizmeti tarif edilmemiş. Zaten, uç
mayan, silah sistem operatörü olsun, uçuş ekip per
soneli olsun, tazminat alamayacak; fakat denizaltı-
cılar da, dalgıç ve kurbağa adamlar da uçucular gi- I 
bi değil; statü başka; uçmak üzere tayin ediliyorlar. 
Uçuş ekibinden iddialar olmuştur; yerdeki uçağı ta
mir eden de uçuş ekibine dahil olmak istemiştir; 
fakat uçuş ekibi tarifinde «uçakta uçan» diye, hiz
met yeri mecburen tarifin içinde belirtilmiştir. De
nizaltı, dalgıç, kurbağa adamda ise tarife dikkat bu
yurursanız 1963'den beri devam ediyor; «Onları sevk 
ve idare eden kadrolarda görevli olanlar» şeklinde, 
daha başka bir hizmet tarifi var. Uçucular için za- j 
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ten tarifin içinde hizmet yerleri gösterilmiş; uçakta 
uçacak, pilotluk yapacak, uçakta silah sistem ope-
ratörülüğü yapacak, uçakta uçuş ekibinde buluna
cak. Hizmet yeri zaten konmuş burada. 

BAŞKAN — Sürelerini de koyduk iştej senelik. 
Süreler nasıl hesap edilir?.. 1 500 saate kadar şöyle ola
cak, 1 500 ila 2 500 saat veya şu kadar sene dedik, 
süreleri orada tarif ettik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, zaten biz pilotun tarifini yaptık, si
lah sistem operatörünün tarifini yaptık, uçuş ekibinin 
tarifini yaptık. Bunların hizmet süresi gelince, dedik 
ki, «Uçuş hizmet süresi...» 

BAŞKAN — Şu kadar, şu kadar, şu kadar... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Tarif edince, ister pilot, ister silah sistem operatörü, 
ister uçucu olsun, uçakta bulunan ekibin hepsi bu 
tarif kapsamına giriyor. 

ŞAŞKAN — Uçuş hizmet süresi için (h) fıkra
sında, «Uçucuların, okul veya uçuş kurslarında ilk 
uçuşa başjama tarihlerinden itibaren uçuculuktan ay
rılmalarına kadar geçen uçuculuk süreleridir» demişiz. 

HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bunun içinde uçuş ekibi de var, pilot da var, silah sis
tem operatörü de. 

BAŞKAN — Evvela (e) fıkrasında, «Deniz ICuvvet -
leri Komutanlığınca onaylanan» denmeyecek; onu, 
«diploması usulüne göre onaylanan» diye düzelteceğiz. 

Şimdi bunları ayrı ayrı oylayacağım, (e) fıkrasın
da «Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca» kelimesi sili
necek; onun yerine, «usulüne göre» yazılacak. 

Bu şekliyle bunun üzerinde söz almak isteyen var 
mı?... Yok. 

Bu değişikliği oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(e) Fıkrası bu şekilde değiştirilecektir. 
Şimdi, (g) fıkrasında, «Denizaltı, Dalgıç ve Kurba

ğa adam hizmeti:» dedikten sonra «Bu hizmetler sağ
lık nedenleri hariç zorunlu olup...» diye ilave edile
cek ve «Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında...» diye 
devam edilecek. 

(g) Fıkrasını değişik şekliyle bir daha okuyunuz; 
belki yanlış anlaşılmış olabilir. 

«g) Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam hizmeti : 
Bu hizmetler, sağlık nedenleri hariç zorunlu olup, Türk 
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Silahlı Kuvvetleri kadrolarında Denizaltı, Dalgıç ve 
Kurbağa adam olarak gösterilen görevler ile bunların 
sevk Ve idaresi ile bilfiil görevli Denizaltıcı, Dalgıç ve 
Kurbağa adam niteliklerini taşıyan personelin hizmet
lerine denir.» 

BAŞKAN — Zaten, «niteliklerini taşıyan» demişiz, 
niteliklerine göre ayrılmış. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi, 
Nejat Paşanın söylemek istediği hizmetler sayıldı; de
nizaltıcı, dalgıç ve paraşütte aynı ifadeyi kullandık ve 
bir zorunluluk getirdik. Bir tek, burada zorunluluk 
koymadığımız, uçuş kaldı; onu söylemek istiyorlar. 

BAŞKAN — Konuştuk, kabul ettik; onu koyamı
yoruz. 

Şimdi (g) fıkrasının okunan bu şekli üzerinde söz 
almak isteyen var mı?... Yok. 

(g) Fıkrasını, bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi bu şekliyle tekrar oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Önergeyi izah eder misiniz. 
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 12.2.1982 tarihinde kabul buyurulan 
2596 sayılı Kanunla, Askerî Personel Kanununun 137 
nci maddesine bağlı cetveller değiştirilmişti. Değiştirilir
ken ya bilerek veya bilmeyerek, aynı rakam tekrar
lanmış, ön yüzbaşılar için 1165 - 1220 - 1280 rakamı 
getirilmiş; fakat kıdemli yüzbaşıya bakıyorsunuz, 
1055 - 1110 - 1165. Kıdemli bir yüzbaşı, ön yüzbaşı 
olduğu zaman, astsubaylıktan subay olanlar için, 1165 
rakamını ön yüzbaşının birinci yılında da tekrarlıyor. 

BAŞKAN — İyi ama, yüzbaşıda da var o durum. 
Yüzbaşıda da, 920 - 965 - 1010 - 1055 - 1110; 1055'de 
kıdemli yüzbaşı oluyor; 1055'i tekrarlıyor. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efendim, o, terfi etmeyip, yana kaydığı zaman 
oluyor, üç yıldan sonra. 

BAŞKAN — O, dördüncü sene olduğu için mi?.. 

Genel Sekreterimizin 21 inci madde olarak bir 
madde eklenmesini isteyen önergeleri vardır; okutu
yorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 20 nci mad
desinden sonra aşağıdaki maddenin 21 inci madde ola
rak metne eklenmesini ve sonra gelen madde numa
ralarının da bu değişikliğe paralel olarak teselsül et
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 

Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Madde 21. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 12.2.1982 gün ve 2596 sayılı Ka
nunla değiştirilen 137 nci maddesine bağlı Ek VII sa
yılı cetveldeki ön Yüzbaşılara ait gösterge rakamları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet, burada üçüncü senede başlamış. 
Orada bir hata var. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu dikkatimizi çekti. Yani, bir başka deyimle, kıdem
li yüzbaşı 1165'den sonra terfi etmez ise, yana kayar
sa, 1220 alıyor; terfi ettiği zaman 1165 alıyor. 

BAŞKAN — Bunun dördüncü senesi yok mu?. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI — (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Yok efendim, son. 
BAŞKAN — Yok, üç kademe. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Ondan sonra donuyor efen
dim. 

BAŞKAN — Orada maddî hata yapılmış. 
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sanıyoruz efendim. Biz öyle düşündük. 

Göstergeler 
Dereceler Rütbeler 

1 2 3 4 1 6 7 8 9 

2 ön Yüzbaşı 1 220 1 280 1 340 — — — — — 
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BAŞKAN — Hata yapıldığı belli. Çünkü, aşağıda-
kilerde de üçüncü sene bitip, dördüncü seneye geçen 
rakamın öbür tarafa geçmesi lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Genelkurmay Başkanlığı ile vakî temasımızda, «Bile
rek yaptık. Çünkü, o zaman ön yüzbaşının dördüncü 
kademesi olmuyordu» diyorlar. Şimdi, ön yüzbaşının 
dördüncü kademesinde 1340 rakamını almak var, onu 
almamak için kıdemli yüzbaşının üçüncü kademesin
de 1165, ön yüzbaşının yine birinci kademesinde 1165 
idi; 1165 rakamını iki defa alacak. Halbuki, sona gel
diği zaman artık kaymasın. 

BAŞKAN — Doğrusu da bu. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Alan olursa ne olacak?.. 
BAŞKAN — Tekrar terfi edecek, yine aynı maaşı 

almaya devam edecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
30 Ağustos'ta bu ortaya çıkacaktı; şikayet konusu 
olurdu o zaman efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı?... 

Yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh 21 nei madde olarak bu önerge ilave 

edilecektir. 
Şimdi 5 inci bölüm, son hükümler, geçici madde

lere geçiyoruz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Pilot, silah sistem opera
törü, uçuş ekibi personeli ile denizaltıcı, dalgıç ve kur
bağa adamların, hizmet yıllarının tespitinde bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen uçuş veya 
dalış hizmet süreleri de dikkate alınır. 

BAŞKAN — Geçici Madde 1 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Geçici Madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce paraşütçü niteliğini kazanan ve 
halen Silahlı Kuvvetlerde görevli bulunan subay ve 
astsubayların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ceki paraşütçülük hizmet yıllarının tespitinde, sertifi
ka alarak paraşütçülük niteliğini kazandıktan sonra; 

yaptıkları her 6 atlayış bir paraşütçü hizmet yılı ola
rak kabul edilir. Ancak bu şekilde bulunan hizmet 
yılları toplamı sertifika aldıkları tarih ile Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih arasındaki süreyi geçemez. 

Paraşütçülük hizmet yılları tespit edilip Kuvvet 
Komutanlıklarınca onanıncaya kadar geçecek süre 
içinde kendilerine 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun ek 17 nci maddesine göre em
sali bulundukları rütbedekilere ödenen tazminat mik
tarı kadar aylık atlayış tazminatı verilir. Hizmet yıl
ları belirlendikten sonra tazminat farkları ayrıca öde
nir. 

BAŞKAN — Fazla almışsa farklar lehine mi ola
cak, aleyhine mi?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — 
% 20'leri rütbesine göre alıyor. Halbuki, paraşüt at
layışı, albay maaşına göre olduğu için, her zaman 
yukarıda oluyor. 

BAŞKAN — Geçici Madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

Geçici Madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Uçucu ve paraşütçülerin 
1 Eylül 1982 tarihine kadar zorunlu uçuş saati veya at
layış miktarları Kuvvet Komutanlıklarınca saptanır. 

BAŞKAN — Bu hükmü niye koyduk?... 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nını, eskiden denizaltıcıların yıllık hizmet süreleri Ey-
lül'den başlıyordu, uçucuların da Ocak'tan başlıyor. 
Paraşütçüler, yeniden bu kanun kapsamına girecek; 
1 Mart'tan başlayacaklar ve 1 Eylül tarihine kadar 
kaç defa atlayacaklar?... Yine 1 Eylül 1982 tarihine 
kadar uçucular ne kadar uçacak?.... 

BAŞKAN — Tarih değiştiği için.. Peki. 
Geçici Madde 3 üzerinde söz almak isteyen var 

mı?... Yok. 
Geçici Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte; eğitim, harekât ve lojistik destek hiz
metleriyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile görevlendi
rilmiş olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pervaneli pi
lotlarının aylık uçuş tazminatı, jet pilotu statü esasla
rına göre ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde açıklamanız ola
cak mı?... Bu hükmü koymazsak uçuş tazminatı ala
mayacaklar mı?... 

— 320 — 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- ı 
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — I 
Şöyle efendim : 223 sayılı Kanunu değiştirirken Hava I 
Kuvvetlerindeki bütün pilotlar jet pilotu olmadığı için I 
jet pilotu olabilecek kişilerin pervaneli uçakta I 
kullanılmaları zarureti ortaya çıkmıştı. Hava Kuv- I 
vetlerinde halen, 15'i geçmeyen, «pervaneli pi- I 
lot» statüsünde bulunan kişiler var; onlara I 
müktesep hak olarak, o tarihte jet pilotu statüsündeki- I 
lerin ücretini öderiz demiştik. Şimdi 223 sayılı Ka- 1 
nunu yürürlükten kaldırdığımız için, oradaki geçici I 
maddeyi aynen burada muhafaza ediyoruz. I 

BAŞKAN — Orada vardı bu öyle mi?... Onu yü- I 
rürlükten kaldırdığımız için bunu koyuyoruz. I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Mülî Savunma Komisyonu Başkanı) — I 
Evet Sayın Başkanım; bunu tekrar ihdas etmek du- I 
rumu hâsıl oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı o tarihte, I 
aslında bütün pilotların jet pilotu statüsüne geçebile- I 
çeklerini, ancak yeterli jetleri olmadığını; bazı per- I 
soneli, hatta kendilerinin hocası olan bazı personeli, I 
yaşları da ileri olduğu için, ister istemez pervaneli I 
uçaklarda istihdam ettiklerini; onların hakkının zayi 
olmamasını; binaenaleyh jet pilotu gibi tazminat al- I 
malarını öngörmüşlerdir. Aynı ilkeyi buraya da getir- I 
miş bulunuyorlar. I 

BAŞKAN — Peki. 
Geçici Madde 4 üzerinde söz almak isteyen var I 

mı?... Yoktur. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Geçici Madde 5'i okutuyorum : I 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunla yürürlükten 

kaldırılan 144 ve 223 sayılı kanunların hükümlerine I 
göre yıpranma tazminatı almaya hak kazanmış olan- I 
lara; uçuştan veya dalış hizmetinden ayrıldıkları rütbe, I 
derece ve kademe aylıklarının ödeme tarihindeki brüt I 
karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık I 
yıpranma tazminatı ödenir. Bunlar 926 sayılı Türk Si- I 
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci mad- I 
desindeki tazminattan da yararlanırlar. Bu şekilde öde- I 
nen yıpranma tazminatı, evvelce aldıkları yıpranma 
tazminatından az olanlara aradaki fark ayrıca ödenir. I 

BAŞKAN — Bunu izah eder misiniz; bu 144 I 
ve 223 de orada var mıydı? I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Vardı efendim., I 
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HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım o şöyleydi : Eskiden yıpranma tazminatı alan
lar % 20 almıyorlardı; çünkü yıpranma tazminatları 
daha fazlaydı. Şimdi, eskiden 144 sayılı Kanun hü
kümlerine göre fazla yıpranma tazminatı alanların 
bu yıpranma tazminatları kalkıyor, % 10'a benzer 
sistem getiriliyor, aynı zamanda % 20'yi alacaklar. 

ıBAŞKAN — Şimdi biz bunu 10 seneyle de ka
yıtladık. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET. ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Tabiî; onu 
buna da ilave etmek ve buna da yazmak lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Eskiden onların yıpranma tazminatı % 20'nin faz
lasıydı. Yeni getirilen 8 inci maddeyle bunu % 20' 
nin altına indirdik; indirince, hem % 20'yi alsın, 
hem bunu alsın dedik; ama ne var ki, «10 yılı geç
meyecek» ibaresini kullanmıştık-

Şimdi, izin verirseniz, bu maddenin de sonuna, 
biraz önce kabul buyurduğunuz 8 inci maddede ol
duğu gibi, «şu kadar ki, 10 yılı geçmemek üzere bu 
tazminat ödenir» diye bir hüküm getirelim. 

BAŞKAN — Evet, koymak lazım. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım, bundan sonrası için mi, ilk aldıkları tarihten 
itibaren mi? Belki 12 senedir alanlar yani müktesep 
hak almış olanlar var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mi 
10 yıl verelim Çünkü öbürü, bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 10 yıl. 

BAŞKAN — Öyle olması lazım tabiî. Öyle ol
mazsa çok karışıklık olur. Kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte... Makabline teşmil edemeyiz. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başka
nım, izin verirseniz, şöyle : «Ancak bu madde kapsa
mına girenlere, kanun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 10 yıl sonra, yıpranma tazminatı ödenmez.» 

Bunu, satırbaşı olarak yazacağız, ayrı bir fıkra 
olarak. 

Sayın Başkanım, bundan sonra da yine tazminat
la ilgili bir madde geliyor. Uygun bulursanız, bunu, 
geçici 7 nci madde olarak yeniden yazalım; «Geçici 
5 ve 6 nci madde kapsamına girenlere...» şeklinde. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
«...maddenin kapsamına girenler bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl içinde bu tazmi
natlarını alabilirler.» 

BAŞKAN — 6 ncı maddede zaten dikkate ala
cağım; onu o zaman öyle yaparız. 

Geçici madde 5 üzerinde söz almak isteyen yar 
mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 6. — Yetkili sağlık kurulları 

raporu ile paraşütçülükten ayrılmış olup halen Si
lahlı Kuvvetlerde görevli olan subay ve astsubayla
ra bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
paraşütçülükten ayrıldıkları tarihteki rütbe, derece 
ve kademe aylıklarının ödeme tarihindeki brüt karşı
lığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık 
yıpranma tazminatı ödenir. Bunlar 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek - 17 nci 
maddesindeki tazminattan da yararlanırlar. 

BAŞKAN — Daha evvelki bir hükümde, «Bu 
tazminatı alabilmesi için 8 sene atlamış olması lazım» 
dedik. Burada bir açık kapı var şimdi; 1 sene de at
lamış olsa alacak bunu; öyle anlaşılıyor. 

HÂKÎM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 
(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sağlık nedeni, 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ne olursa olsun. 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Biraz evvel 
kabul buyurduğunuz maddelerde sağlık nedeninde 

süre yok. 

BAŞKAN — Yok muydu onda? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR 

(Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Yok Sayın 
Başkanım; o yıl, kıymetlendirme kurullarının kara
rıyla olursa süre var, uçak kazasında süre yok, 

BAŞKAN — Yukarıdakilere 8, 12 v.s. dedik de, 
sağlık nedenine süre koymadık. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Nec
det Paşa, «Yani birisi sağlık nedeniyle ayrılmış olsa, 
8 seneden sonra hep alacak mı?» dedi; onun için 10 
seneyi koymuştuk. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yıpranma tazmina
tı ödenme usul ve şartlan aşağıdaki şekilde..,.?» 

BAŞKAN — 10 sene müddetle verelim dedik ya, 
onu. 

«Ancak bu tazminat 10 yıldan fazla ödenmez» 
dedik. Hepsi dahil bunun içine. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu, yıpranma tazmi
natı. Ondan evvel bunu yıpranma kabul etmiyor. 
Eğer bu atlayıştan dolayı bir sakatlık filan geçiriyor-
sa, zaten sakatlık tazminatı, malullük tazminatını ve
riyor. 

ıBAŞKAN — Hayır, bu sakat, olmamış... 
Sağlık durumu artık atlamaya müsait değil. Ya

ni kurul, «Kalpten rahatsızlığın var, atlayamazsın» 
dedi. Ona 10 sene verecek, 10 sene sonra vermeye
cek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yıpranma tazmi
natı uçuş, atlayış, dalış kıymetlendirme kurulların
da...» ki o da tabiî sağlığa bağlı, değil mi? 

BAŞKAN — Değil. Sağlıkla ilgili, ayrıca rapor... 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 

Yıpranmaya itiraz etmiştiniz, yani, «Almaması lazım, 
yıpranmış, o da yıpranıyor» dediniz. Onun için bu 
10 seneyi koyduk. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Buna da koyabiliriz. 

BAŞKAN — Tabiî, koyacağız buraya. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, 8 inci maddede üç nedene dayalı 
idi, uçuştan, atlayıştan muaf tutulmak. Birinci nede
ni (a) fıkrasında, «Uçuş, atlayış, dalış kıymetlendir
me kurulu kararı ile»; o, sürelere tabi; o süreleri dol
durmak koşulu ile tazminat alabilir; (b) fıkrasında, 
sağlık nedenine dayalı, süre yok; (c) fıkrasında, di
siplinsizlik; o zaten almayacak. 

BAŞKAN — Ama, «ancak bu tazminat 10 yıl
dan fazla ödenmez» kaydı, hem sağlık kurulu, hem 
de diğerlerine dahil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
İkisine de dahil, geçici maddelerde de bunu koymak 
lazım. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Şimdi zannediyorum bir geçici 7 nci madde ek
lenmesi gerekecek, 

Genel Sekreterin, geçici 7 nci madde eklenmesi 
hakkında bir önergesi var; okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Teklife, aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim, 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Geçici Madde 7. — Bu Kanununun Geçici 5 ve 
6 ncı maddeleri kapsamına girenlere Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten 10 yıl geçtikten sonra yıp
ranma tazminatı ödenmez. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci madde olarak, şimdi kabul ettiğimiz 
önerge dahil edilecektir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 22. — a) 17.1.1963 tarih ve 144 sayı

lı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 18.4.1963 
tarih ve 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa 
Adam Tazminat Kanunu ve bu kanunların ek ve de
ğişiklikleri, 

b) 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek - 5 inci madde
sinin; 144 ve 223 sayılı kanunların uygulanmasına 
ilişkin olarak albay maaşını tarif eden hükümleri, 

c) 27.7.1967 tarih ve 926 sayüı Türk'Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Ek - 6 ncı maddesi, 
• Yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. 

926 sayılı Kanunun 45 inci maddesi üç fıkradan 
ibarettir. Birinci fıkrası ile, 223 saydı Kanun kapsa
mına giren personelin tazminat bazı, üç yılını bitir
miş albay maaşının % 40'ı olacak; fakat aşağıya gel
miş, 49 uncu madde gereğince kadrosuzluktan emek
li edilen subaylara da yine üç yılım bitirmiş albayın-
maaşının % 40'ım baz getiriyor. 

Biz, kadrosuzluktan emekli olan kişilerin tazmi
natlarında esas olan üç yılım bitirmiş albay maaşının 
% 40'ını sabit tuttuk, bunun dışındaki maddeleri 
yürürlükten kaldırdık. Ek 6 ncı madde denizaltıcı-
larla ilgili idi, onun tümünü yürürlükten kaldırdık; 
ek 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrası pilotlar
la ilgili tarif getiriyor, bunu da yürürlükten kaldır
dık; ama, sade ve sade 49 uncu maddede kadrosuz
luk tazminatını öngören % 40*ı sabit tuttuk. îleri 
bir tarihte onu da değiştirmeyi yeğledik. Çünkü, ha
len Genelkurmay Başkanlığından yeni bir metin 
geldi bize; bu kadrosuzluk tazminatını yeni baştan 
düzenliyor; düzenlerken de, üç yılını bitirmiş albay 
maaşının bu tarzdaki yüzdelerini değil, yeni bir sis
tem oluşturmamızı istiyor. Bilgi olarak arz ediyo
rum. 

Gelen sistem şu tarzdadır... 
BAŞKAN — Onu şimdi nasıl olsa konuşmayaca

ğız. 
22 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?,. 
Buyursunlar efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, burada 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Kanununa 
paraşütçüler dahil mi, ikisini de kapsıyor mu? 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savun
ma Bakanlığı Temsilcisi) — İkisini de efendim. 

BAŞKAN — Onu kaldırınca şimdi yürürlükten?,, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) —-
Onu kaldırınca, bunu getirdik yerine. 

BAŞKAN — Eskileri almaya devam edecek mi? 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — 144 sayılı Kanunun, Içhizmet 
Kanununun bir maddesi paraşütçülerle ilgili... 

BAŞKAN — Tamam. 
TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 

Bakanlığı Temsilcisi) — Biz onu tamamen kaldırdık; 
paraşütçüler de kalktı, Içhizmet de kalktı efendim. 
Yani, şimdi şu anda bu kanun... 

BAŞKAN — Biliyorum, kalktı da, demin dedi ki 
Muzaffer Paşa, «Bu halledildi, 1963 senesinde 144'e 
göre veriliyordu. Şimdi bunu kaldırınca o eskiler ne 
yapacak, neye göre alacak?» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, paraşüt hizmetlerinden şehit olanlar veya 
sakat kalanlar, zaman ilavesindeki yasaya göre aldı
lar; bitti onlar. Tabiî ki, zaman ilavesinin yasasına 
göre,o tazminatlar... 
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BAŞKAN — Hâlâ da sakatlık tazminatı alma
ya devam ediyorlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sakatlık tazminatı almaya devam ediyor; ama o ya
saya göre alıyorlar. 

BAŞKAN — Kaldırdık biz o hükmü şimdi? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil

lî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Başkanım, 
yıpranma tazminatlarını bu kanun yeni esaslara bağ
ladı. Sakatlık tazminatı olduğu zaman... 

BAŞKAN — Onu da koyduk? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil

lî Savunma Komisyonu Üyesi) — ... uygulanan bir 
kanundur. 144 sayılı Kanun yürürlükten kalksa bile, 
olay tarihindeki kanunun onlar için uygulanmasına 
devam edilir. Çünkü, kanun bugün için uygulanmı
yor. Diyelim ki, 1979 senesinde bir paraşütçü sakat 
kalmıştır, 1979'da o kanun yürürlükte idi, almamış
sa bu ana kadar, o kanun hükümlerine göre alacak. 
Yani, bu kanunu bundan sonraki olaylar için yürür 
lükten kaldırıyoruz, yoksa, 1979'daki olay için, o ka
nun, o tarihte yürürlükte olduğu için... 

BAŞKAN — Onu almaya devam edecek? 
HÂKİM KIDEMLİ ALBAY İSMET ONUR (Mil

lî Savunma Komisyonu Üyesi) — Tabiî. 
BAŞKAN — Onun için sorduk. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, müsaade ederseniz, yürürlük maddesi şöyle; 
«Bu kanun yayımını izleyen tarihte yürürlüğe girer.» 

Demek ki, o daha önceki tarihlerde yürürlüktedir. 
Yani, 1 Mart 1982 tarihinden önce yürürlüktedir. 
Tabiî ki, o tarihteki haklarını alacak. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

Bu maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 23. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihin

den geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümünü oyluyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimize göre» görüşülecek başka konu bu

lunmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve saat
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma saati : 17.55 

...<... . 
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I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa 

Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu. (2/77) (S. Sayısı : 362) 

2. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız
landırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 292) 

3. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) 

4. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
5. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

7. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (1 /207) 
8. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 

(1/262) 
9. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka

nunu Teklifi. (2/82) 
10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/251) 

11. — 1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 362 

Uçu§, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri 
Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Mil

li Savunma Komisyonu Raporu. (2/77) 

> 16,10,1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkalığına 

«Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk 
SMıahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıtoası Hakkında Kanun Teklifi», gerekçeleri ile bir
ilikte sunullmuşjtur. 

Gereğini arz ederiz. 

Nurettin ERSİN Tahsin ŞAHİNKAYA Nejat TÜMER 
Orgeneral Orgeneral Oramiral 
K. K. K. ve Mili Hv. K. K. ve Milli Dz. K. K. ve Milli1 

Güvenlik Konseyi Üyesi Güvenlik Konseyi Üyesi Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu 17 Ocak 1963 tarihinde kabul edilerek 1 Şubat 1963 tari
hinde yürürlüğe girmiştir. 

223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam Tazminat Kanunu 18.4.1963 tarihinde kabul edilerek 1 Ma
yıs 1%3 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

144 ve 223 sayılı kanunlarda yer alan hükümlere göre pilotlar, silah sis'tem operatörleri ve uçuş ekibi per
soneliyle denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar aylık uçuş ve dalış tazminatı almaktadırlar. 

144 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin !(g) bendinde «paraşüt ve komando birliklerinde veya kurslarında 
bulunan ve uçan hava vaisıtalanndan bilfiil paraşütle atlayış yapan subay ve astsubaylara beher atlayış başına 
albay maaşının % 8'i, erbaş ve erlere albay maaşının % 6'sı atlayış tazminatı olarak ödenir. Paraşüt atlayış
larına ait eğitimler senenin her ayında uçuş ve atlayış şartları nazarı itibara alınarak yapılır. Bu suretle ya- * 
pılan eğitimlerde senede 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden nazara alınmaz.» hükmü yer almaktadır. 

Paraşütçü birliklerinde görevleridirileoek personelin yetiştirilmesi ve bu gibi personelin hizmette devamını 
sağlamak için sağlık ve teknik yönünden alınması gerekli önlemlerin yanı sıra kendilerini göreve bağlayıcı di
ğer yasal olanaklardan faydalanmalarını temin etmekte zorunlu görülmektedir. Bu bakımdan paraşütçü olarak 
görev yapanların da yıllık atlayışlarının bir plan dahilinde yürütülmesi ve kendilerinin paraşütle atlayış adedi 
yerine aylık tazminat almaları uygun olacaktır. 

Aşağıda belirtilen nedenlerle 144 ve 223 sayılı kanunların yerine yeni bir kanun tedvin edilerek paraşüt
çülerin de bu kanun kapsamına dahil edilmeleri gereklidir. 

T. 'Emniyet, yıpranma, tedarik, muhafaza ve teşvik unsurları dikkate alınarak ve hizmetlerin özelliği de 
gozlönürtde bulundurmak suretiyle kanun kapsamına giren personelin yetiştirilmesi, statüleri ve özlük hakları
nın düzenlenmesi, 
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2. 'Bugüne kadar 144 ve 223 sayılı kanunlara ekli cetveller ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun ek 5 ve ek 6 ncı maddesindeki hükümlere ve özellikle değişik ölçüdeki albay maaşı tarifelerine 
göre tazminat alan personelin tazminatının tespit ve ödenmesinde esas olan albay maaşının ve tazminat yüz
delerinin tek bir ölçü içinde belirlenmıesi ancak tazminat cetvelinin uygulanmasına esas tutulacak albay maaşı 
oranlarının 'hizmetlerin niteliğine göre tespiti, 

3. Yıpranma tazminatlarının yeniden ve ahenkli 'bir biçimde düzenlenmesi, 

4. (Şehitlik ve sakatlık halinde ödenmekte olan "tazminat miktarları arasındaki farklılığın giderilmesi ve, 
bu konuda 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 'Hakkındaki) Kanununun sakatlık 
tazminatları hakkında getirmiş bulunduğu derecelerin uygulanmasının sağlanması, 

5. Kanun kapsamına girenlerden yurt dışı daimi görevlere atanmış bulunanlara görev yerleri dikkate 
alınarak aylık .tazminat verilmemesi, 

6J Öğretmenlerin yetiştirme ikramiyelerinin yeniden düzenlenmesi, 
7, 144 sayılı Kanunda takvim yılı olarak başlayan 223 sayılı Kanunda ise 1 Eylül'de başlayan hizmet yı

lının; uçucular, paraşütçüler ve dalıcılar için 1 Eylül'den .başlayacak şekilde yeniden tayin ve tespM, 

8. Sefer ve olağanüstü hallerde celp edilen personelin ydtiştirilmesi ve kendilerine ödenecek tazminatların 
belirlenmesi, 

Ve ayrıca madde gerekçelerinde açıklanan nedenlerle pilotları, silah sistem operatörlerini, uçuş ekibi perso
nelini, paraşütçüleri, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamları kapsamına alacak bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Kanun teklifinin 1 nci maddesi kanun kapsamına giren personele açık bir şekilde göstermektedir. 
2. !Bu madde kanun kapsamına giren personelin niteliklerini ve hizmet sürelerine göre kendüerine öde

necek tazminatları düzenlemektedir. 
'3. 3 ncü madde tarifelerle ilgili olup kanunda geçen önemli kavramların anlamlan bu maddede belir

tilmiştir. 
4< IBu maddede uçuculara ödenecek tazminatlar düzenlenmiştin*. Genel Gerekçe kısmında da açıklandığı 

üzere tazminatların tespitine esas olacak Albay maaşı 3 yılını bitirmiiş Albay aylığının (Ek gösterge dahil) 
bürüt tutarıdır. Jet pilotlarına ve jet pilot adaylarına bu aylığın •% 100'ü üzerinden hizmet yıllarına göre 
ek cetvelde gösterilen oranda aylık tazminat ödenecektir. 'Parveneli pilot ve pervaneli pilot adaylarına Albay 
maaşının )% 7Cfi, silah sistem operatörlerine % 85'i, Uçuş ekibi personeline ise ı% 65'i, üzerinden ek cetvelde 
hizmet yılları karşılığında gösterilen oranda aylık uçuş tazminatı ödenecektir. Maddede ayrıca Hava Harp 
Okulu öğrencilerine pilotluk eğitimine başlamadan önce Havacılık Ders, konuları içerisinde yapacakları fiili 
uçuş eğitiminin her 'uçuş saatli başına ödenecek tazminatta gösterilmektedir. 

'5< 5 nci maddede (a) bendinde paraşütçülerin tazminatının ödenmesine esas olacak Albay maaşının oranı 
(b) bendinde askeri paraşütçü mteliklerini korudukları halde Silahlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atanan Su
bay ve Astsubaylardan tekrar paraşütçü birliklerine atanmaları Kuvvet Komutanlı'klarınca onaylanan paraşüt
çülere yıllık zorunlu atlayış miktarının yarısını tamamladıkları sürece ödenecek: tazminat gösterilmiştir. Aynı 
maddede özel Harbin özel 'Birliğinde veya diğer birliklerde görev yapan paraşütçülerden aynı zamanda dal
gıç ve kurbağa adam olarak da eğitim yapan Subay ve Astsubayların !hem paraşütçü (hemde dalgıç ve kurba
ğa adam atlayış ve dalış sürelerini tamamlamaları koşuluyla paraşütçüler için gösterilen Albay maaşı oranı 
üzerinden hizmet yılları karşılığındaki rakkamlarm onar artırılmak suretiyle ödenmesi öngörülmüştür. Örneğin 
hizmet yılı karşılığı olaralk ek cetvelde 30 rakıkamına 10 ilave edilmek suretiyle aylık tazminatları buna göre 
tespit edilerek ödenecektir. Maddede paraşütçü erbaş ve erlerin okul ve kursda ve paraşütçü kadrolarında gö
revlendirildikleri müddetçe alacakları tazminat da gösterilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 362) 
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6. ,6 ncı maddede denıizaltıcı1, dalgıç ve kurbağa adamlarla bunların adaylarına ödenecek aylık tazmi
natlar ile bu statüdeki erbaş ve erlere ödenecek tazminatlar gösterilmiştir. 

7 — 7 nci maddede uçuculara, paraşütçülere, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara aylık tazminat ödene
bilmesi için yapmakta zorunlu oldukları yıllık asgari uçuş, paraşütle atlayış ve dalış süreleri gösterilmiştir. 
Maddenin (d) bendinde Kuvvet Komutanlıklarınca Genelkurmay Başkanlığınca onayı alınmak suretiyle mad
dede sayılan zorunluklar nedeniyle yıllık zorunlu surelerden yapılacak indirimler ile belli uçuş ve dalış hizmet 
yılı veya maddede belirtilen saatten fazla uçuş ve dalışı olanlar ile Yarbay-General rütbelerinde veya 500 den 
fazla paraşütle atlayışı olan personel hakkında uygulanabilecek işlem ve statüler gösterilmiştir. Maddede ay
rıca yurtdışına; uçuş, paraşütle atlayış ve dalışla ilgisi olmayan daimi görevlere atananlara, aylık tazminat ve
rilmeyeceği hükmü getirilmiş ayrıca yıllık zorunlu uçuş, dalış ve atlayış miktarlarını tamamlamayanlar ile ihtar 
alan veya aylık bir fena faaliyet raporu alanlar 'hakkında yapılacak işlem ile sağlılk nedenleriyle geçici olarak 
'hizmetten ayrılanların durumları düzenlenmiştir. 

!8, 8 nci maddede yıpranma tazminatı yeni esaslara bağlanmıştır. Maddenin (e) bendine göre disiplin
sizlik nedeniyle bu hizmetlerden ayrılanlar ile kendi istekleriyle ayrılanlara yıpranma tazminatı verilmeyece
ği öngörülmüştür. Bu haller dışında verilmesi öngörülen yıpranma tazminatı; kıymetlendirme kurullarının ka
rarlarıyla bu hizmetlerden ayrılanlar için belli yıllara göre, sağlık nedenleriyle ayrılanlar ise yıl şartı aran
maksızın yıpranma tazminatına bak .kazanacaklardır. Ancak, maddenin bu durumlara ilişkin (a) ve (b) bent
lerinin uygulanmasında (c) bendinde gösterilen disiplinsizlik durumunun bulunmaması koşulu da aranacaktır. 
Yıpranma tazminatı personelin bu hizmetten ayrıldığı tarihteki rütbenin derece ve göstergesi üzerinden ek 
gösterge dahil ödenecektir. Kuşkusuz bu rütbenin göstergesi değiştiği veya katsayının değişmesi halinde yıp
ranma tazminatı o zamanki rütbesinin yeni karşılığı üzerinden ödenecektir. 

9. 9 ncu mdde, bu İkamın kapsamına göre ayhk tazminat almayan personellin uçak veya denizaltıların 
uçmasında veya dalmasında yine ibu vasıtaların kontrol veya tecrübesinde görevlendirilen personele ödenecek 
tazminatı göstermektedir. 

l'Ö. 1,0 ncu maddede, bu Kanunun kapsamına giren öğrencileri fiilen uçuran, paraşütle atlatan veya dalgıç 
veya kurbağaadam öğrencilerini yetiştiren öğretmenlere ödenecek ikramiyeyi düzenlemektedir. Kendilerine saat 
başına albay maaşının binde üçü oranında yetiştirme ikramiyesi 'ödenecektir. 

11. 11 nci madde, Kanun kapsamına giren personelin bu hizmetleri yapacakları uçak ve gemi tiplerinin 
düzenlenmesine ilişkindir. Maddede ve Kanunda geçen uçak deyimi döner kanatlı olarak bilinen helikopter
leri de kapsamaktadır. 

12. 12 nci maddede, hizmet sürelerinin başlangıç ve 'bitiş tarihleri düzenlenmektedir. 23 yıldan fazla hiz
meti olanlara 23 hizmet yılı karşılığı üzerinden diğer şartları da haiz iseler tazminatlarının ödenmesine de
vam olunacaktır. 

13. 13 ncü madde, şehitlik ve sakatlık tazminatım düzenlemektedir. Maddede sayılan durumlarda şehit 
ve sakat kalanlara, bu Kanun hükümlerine göre tazminat ödenecektir. Kuşkusuz paraşütçülerden aynı zaman
da dalgıç ve kurbağaadam olarak da görev yapanlar bu Ihizmetleri esnasında da şehit veya sakat kaldıkları 
takdirde madde kapsamına gireceklerdir. 

14. 14 ncü madde, şehit olanların kanuni mirasçıları ile sakatlananlara ödenecek tazminatları düzenle
mektedir. 

15. 15 nci madde, uçuculuk, paraşütçülük, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadamlik statülerine yetkili kurul
larca son verilme esaslarını düzenlemektedir. 

'16. 16 ncı madde, sefer ve olağanüstü hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağaadam personeli ihtiyacım karşılamak üzere silah altına alınan personelin gerektiğinde kursa 
tabi tutulmalarını ve kendilerine ödenecek tazminatları belirtmektedir,. 

17. 17 nci maddede, aylık tazminat ödemelerine ilişkin esaslar belirfilmefktedk". 
18. 18 nci maddede, bir personelin bu Kanun hükümlerine göre çift tazminat almasını önleyecek hü

kümler getirilmektedir. 
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19. 19 ncu maddede aynı olay ve durum nedeniyle aynı zamanda 3:11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun kap
samına girebilecek personele çift tazminat verilmesi önlenmek istenmiştir, örneğin Ihir asayiş olayında görev 
alan helikopterdeki görevlinin bu nedenle şehit olması, sakatlanması veya yaralanması 'hailinde bu durumdan 
dolayı tek tazminat alması için madde düzenlenmiştir. 

20. 20 nci madde ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek l.!7 nci maddesinin (a) ben
di değiştirilmektedir. Bu Kanunla 144 ve 223 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırıldığı, yıpranma tazminatı ye
ni esaslara bağlandığı, paraşütçülerin aylık tazminat almaları öngörüldüğü için, 926 sayılı Kanunun ele 17 nci 
maddesinin bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenlenmesi ve bu maddede 'belirtilen aylık tazminatı alacaklar
la almayanların yeniden 'belirlenmesi igerekli olmuştur. Paraşütçüler aylık atlayış tazminatı alacaklarından uçu
cu ve dalıcılar gibi bu maddedeki tazminattan yararlanmayacaklarıdır., Yıpranma tazminatları ise yeni esaslara 
bağlandığından aylık yıpranma tazminatı alanlar ek 17 nci maddedeki tazminattan da yararlanacaklardır. 
Maddenin bu konulara ilişkin hükümleri ıbu durumları 'sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ölüp, diğer 
hükümleri aynen muhafaza edilmiştir. Ancak 'bu arada Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin subay üyelerinin, 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda yapılan değişiklik ile statüleri yeniden belirienmiş olup mad
denin tanziminde Askeri Yü'kselk tdare M'ahkemesi Kanununun kendilerine ilişkin 'hükümleri de gözönünde 
bulundurulmuştur, 

Geçici Madde 1. — ıBu Kanunla hizmet yılları 1 Eylüle göre yeniden düzenleneceğinden Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel geçen sürelerin dikkate alınması ve intibakı esasları getirilmiştir. 

Geçici ıMıadde 2. — IBu maddede evvelce atlayış başına tazminat alan paraşütçülerin önceki hizmet yılla
rının tespitine ilişkin ilkeler (getirilmiştir, Bu hizmet yılları tespit edilinceye kadar aylık paraşüt tazminatı ala
bilmeleri için geçici bir atlayış tazminatı getirilmiştir. Bunlar emsali rütfbedekiler gibi Silahlı Kuvvetler taz
minatını, atlayış tazminatı adı altında alacaklardır. Hizmet yılları belirlendikten sonra ıbu Kanun hükümlerine 
göre almaya hak kazandıkları paraşütle atlayış tazminatı 'bu madde 'hükümlerine göre mahsup edilecek pa
raşütle atlayış tazminatı farkları kendilerine ayrıca ödenecektir. 

Geçici Madde 3. — Uçuş ve paraşütle atlayış yıllarının 'başlangıcı 1 Eylül olacağından uçucuların daha 
eivvel 1 Ocak 1981'de 'başlamış olan uçuş süreleri de paraşütçülerin aylık tazminat yönünden 1. Mart il 982 ta
rihinde başlayacak olan paraşütle atlayış sürelerinin 1 Eylül İ1982 tarihine kadar geçici olarak Kuvvet Ko-
mutanlıklarmca yıllık miktarlara oranla saptanması için Ibu madde tanzim edilmiştir, 

Geçici Madde 4. — 'Bu madde uçuş tazminatlarım jet pilotu statüsüne göre almaya devam edecek Hava 
Kuvvetlerinin diğer pilotların hu statülerini düzenlemekitedlir. 

Geçici Madde 5. — Bu madde, bu Kanunla yıpranma tazminatlarının ödenmesi yeni esaslara bağlandığın
dan, evvelce değişik şekilde yıpranma tazminatı alanların yeni yıpranma tazminatlarına intibaklarını belirle
mektedir. 

Geçici Madde 6. — Paraşütçülere evvelce yıpranma tazminatı ödenmediğinden, hu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten evvel sağlık kurulu raporları ile yıpranma tazminatı almaya hak kazanmış paraşütçülerin durum
ları düzenlenmektedir. 

Kanun Teklifinin 21 nci maddesi yürürlükten kaldırılan hükümleri göstermektedir. 

Kanun Teklifinin 22 ve 23 ncü maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/77 
Karar No. : 43 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Güvenlik Konsdyıi Üyeleri; Orgeneral Nurettin ERSÎN, Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA ve Oramiral 
Nejat TÜMER tarafından hazırlanan «Uçuş, Paraşüt, Denizatı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat 
Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi», yetkili temsilcilerin de iştiraki ile Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Kanun teklifinin gerekçesinde gösterilen nedenler dikkate alınarak tümü benimsendikten sonra maddelerin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin, genel hükümlere ilişkin birinci bölümünde yeralan kapsam, amaç ve tariflerle ilgili 1, 2 ve 3 ncü 
maddeleri, ödenecek tazminatlara ilişkin ikinci bölümündeki uçucular, paraşütçüler, denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adamlara ödenecek tazminatı belirleyen 4, 5 ve 6 nci maddeler ile, tazminatın ödenme şartlarıyla kesilmesini 
düzenleyen 7 nci maddesi ve yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartlarını gösteren 8, diğer personele ödenecek 
tazminat hakkındaki 9, öğretmelere verilecek yetiştirme ikramiyesine ilişkin 10, uçak ve gemi tipini belirleyen 
11, hizmet süresine ilişkin 12 nci maddeleri, üçüncü bölümde yeralan ve şehitlik ve sakatlık tazminatına iliş
kin 13 ve 14 ncü maddeleri, çeşitli hükümleri düzenleyen dördüncü bölümdeki 15, 16, 17, 18 ve 19 ncu maddeleri* 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 17 nci madde (a) bendini değiştiren 20 nci maddesi, bir
den altıya kadar numara alan geçici maddeleri, yürürlükten kaldırılan hükümler, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 
21, 22 ve 23 ncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 

Kanun teklifi, gerekçesi ve raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BASKAYNAK İsmet ONUR Ersin ESEROL 

Hâk. Tuğgeneral Hâk. Kd. Albay Hâk. Yarbay 

Üye Üye 
Türker YILDIRIM Kürşat AKIN 

Kur. Yarbay Kur. Binbaşı 

\ 
17 Şubat 1982 
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TEKLİF 

Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ye Kurbağa Adara Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasa Hakkında Kanun Teklifi 

IBÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Kapsam : 

MADDE 1. — Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup pilot, silah sistemi 'operatörü, uçuş ekilbl 
personeli, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bunların adayları hakkında uygulanır* 

Amaç : 

MADDE 2. — Bu Kanunun amacı, birinci maddede sayılanların nitelilklerinin, hizmet sürelerinin, kendile
rine ödeneedk tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine ilişkin esas ve yöntemlerin düzenlenmesidir. 

Tarifler : 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen kavramların anlamları aşağıda gösltedıtailştirv 

a) Piot ve pilot adayı : Türk Silahlı Kpvvetleri uçuş eğitimi teşUdllerinlden veya yabancı bir devlet 
uçuş okul veya kurslarından plotluk diploması alan ve diploması usulüne göre onaylanan kimseye pilot; 
pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuşa başlayanlara pilot adayı demir. 

Pilotlar, statülerine göre jet pilotu ve pervaneli pilotu olmak üzere ikiye aynlırE 

1. (Muharip jet uçuş birl;iklerinde; av, av - bombardıman ve takltük keşif görevleri yapmak üzere yetiştiri
lerek jet pilotu sertifikası alan ve bu niteliğini muhafaza eden pilot, jet pilotu statüsünde, 

2. Jet pilotu statüsü dışında kalan diğer pilotlar pervaneli pilotu statüsünde, 
Kabul edilir, 
b) Sialh sistem operalflörü ve silah s'isitem operatörü adayı: Türk Silahlı Kuvvetleri uçuş teşkillerinde ve

ya yabancı bir devlet uçuş okulu veya kurslarından silah sistem operatörü diploması alan ve diploması 
usulüne göre onaylanan, pervanesiz jet uçağında; dlarbe, av - bombardıman, av - önleme ve keşif görevleri 
yapılması için pilotla birlikte uçarak uçaktaki silah sistemlerimi kullanan 'kimseye silah sistem operatörü; si
lah sistem operatörü olmak için jet uçağında uçuşa başlayanlara, silah sistem operatörü adayı denir. 

c) Uçuş ekibi: Uçmakta olan ıbir hava vasıtasının içinde piot 'ile beraber bulunarak uçuş vazifelerinin 
yapılmasına katılmalarının gerekli olduğu kuvvet fcomutanhıklarınca onaylanan Ikimse veya k!i!mselerdira 

d) Paraşütçü ve paraşütçü adayı : Türk Silahlı Kuvvetleri paraşütçülük okulu veya yurt içi, yurt dışı 
kıurslarından paraşütçülük diploması alan ve diploması usulüne uygun olarak onaylananlara paraşütçü; para
şütçü olmak için sayılan yerlerde fiilen paraşütçülük eğitim ve öğrenimine başlayanlara, paraşütçü adayı 
denir, 

e) Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa adam ile Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa adam adayı: Denizaltı, ds&-
gıç vö kurbağa adam okul ve kurslarından diploma alan ve diploması Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onayla
nan kimselere /niteliklerine göre denizal'tıcı dalgıç ve kurbağa adam; Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam 
olmak için sayılan yerlerde filen eğitim ve öğrenime başlayanlara denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam ada
yı denir. 

f) Paraşütçülük hizmeti : Bu hizmet, sağlık nedenleri hariç zorunlu olup, Türk Silahlı Kuvvetleri kad
rolarında paraşütçü, 'arama - kurtarma, iz bulucu, özel harp özel birlik ve paraşütçü komando olarak göste
rilen görevler ile bunların sevk ve idaresinde bilfiil görevli paraşütçü niteliklerini taşıyan personelin hizmetle
rine demir. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN METNİ 

Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapdması Hakkmda Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gdnel Hükümler 

Kapsam : 

MADDE U — Tekİfin 1 nci töadidesi aynen Ibenıilmisönimiişıtir, 

Amaç : 

MADDE 2. — Tekliflin 2 nci maddesi aynen benümsenmiştir. 

Tarifler : 

MADDE 3. — Tefldliifin 3 ncü maddesi aynen beniımlsenttiliştir, 
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(Tekiı) 

ıg) Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam1 hizmeti: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında Denizaltı, Dalgıç 
ve Kurbağa adam ıdaralk gösterilen görevler ile bunların sevlk ve idaresi ile1 (bilfiil görevli Denizaltıcı, Dalgıç 
ve Kurbağa adam nMMerini taşıyan personelin hizmetlerin© denir,] 

h) Uçuş hizmet süresi: Uçucuların, dkul veya uçuş kurslarında ilk uçuşa başlama tarihlerinden itiba
ren uçuculuktan ayrılmalarıma kadar geçen uçuculuk süreleridir. 

i) Paraşütçülük hizmet süresi: Paraşütçülerin, okul veya paraşütçü kurslarında ilk atfalyışa başlama ta
rihinden 'itibaren paraşütçülüktön ayrılmalarına kadar geçen sürelerdir. 

j) Denlizalıtıcı, dalgıç ve kurbağa adam' hizmet süresi: Denizaltıcı, dalgıç ve kürîbağa adamların deniz
altı, dalgıç ve kurbağa adam dkul veya kurslarında ilk 'dalışla Ibaşlamıa talihinden itibaren dalıcılıktan ayrılma
larına 'kadar geçen süreleridir. 

k) Albay maaşı: Bu kanunda belirtilen tazminatların tespitine esas olan albay maaşı; üç yılını bitirmiş 
albay aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarıdır. 

1) Hizmet yıh: Bu kanunda geçen uçuş, atlayış ve dalış hizmet yıları veya yalnızca «yıl» kavramları 
1 Eylül tarihinde başlayıp 3il Ağustos tarihinde' biten 12 aylık 'dönemi kapsar. 

İKİNCİ ©ÖLÜM 

ödenecek Tazminat 

Uçuculara Ödenecek Tazminat : 

MADDE 4. — a) Jet pilotlarına ve jet "pilot adaylarına albay maaşımın |% 100'ü, 

b) Pervaneli pilot ve pervaneli pilot adaylarına albay (maaşımın % 70i'i, 
c) Silah sistemi operatörlerine ve silah sistem operatörü adaylarınla allbay maaşınım |% 85'i, 
d) Uçuş ekibi personeline allbay maaşımn !% 65'i, 

Üzerinden bu kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen 
oramda aylık uçuş tazmlinatı ödenir,? 

Hava harp <dkulu öğrencilerine pilotluk eğitimine Ibaşlaımladan önce havacılık ders konuları içerisinde ya
pacakları fiili uçuş eğitiminim her uçuş saati 'başına, albay maaşının ;% 1 %, tazminat olarak ödenir. 

Paraşütçülere Ödenecek Tazminat ,: 

(MADDE 5. — a) Askeri paraşütçü hlizmet fcadrollarına ataman paraşütçü ve paraşütçü adayı subay ve 
astsubaylara allbay maaşının % 60'ı, 

b) Askeri paraşütçü niteliklerini korudukları halde kadro ve hizmet gerekleri nedeniyle Silahlı Kuvvetle
rin diğer görevlerine atanan sulbay ve astsubaylardan, kuvvet komutanının onayı ile daha sonra tekrar pa
raşütçülük hizmetlerinde görevlendirilmeleri gerekli görülenlere zorunlu yıllık atlayış miktarımın yarısını ta
mamladıkları sürece, albay maaşının '% 40'ı, 

Üzerimden bu kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birindi hizmöt yıllı) karşılığında gösterilen 
oranda aylık atlayış tazminatı ödenir.; 

Paraşütçülerden, özel Harbiın özel Birliğinde ve diğer öldüklerde1, görevinin ihtisası gereği aynı zamanda 
dalgıç ve kurbağa adam olaralk da eğitim ve görev yapan sulbay ve astsubaylara, dalgıç ve kurbağa adamlar 
için gösterilen zorunlu yıllık dalış süresini de tamamladıkları sürece ek cetvelde hizmet yılları karşılığında 
gösterilen aylık tazminat oranları 10'ar artırılarak ödenir^ 

Askeri paraşütçü olmak üzere seçilen erfbaş ve erlere okul veya kursta her atlayış başınla albay maaşının 
/% 1,5'u, temel atlayışlarını 'tamamlayarak paraşütçü kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe her atlayış 
başına albay maaşmın % 3'ü, paraşüt atlayış tazminatı olarak ödenir. Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat yö
nünden dikkate alınmaz^ 
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(Milli Savunma Komisyonu Metni) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ödenecek Taanin&t 

Uçuculara Ödenecek Tazminat : 

MADDE Ai — Tdklfin 4 nıoü maddesi aynen benÜmsenmisftiTj 

Paraşütçülere Ödenecek Tazminat : 

MADDE 5. — Telkifin 5 nci maddesi aynen benfasemniiştir. 
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(Teklif) 

Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa Adamlara Ödenecek Tazminat : 

MADDE 6. — Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam kadrolarına atanan veya denizaltıcı, dalgıç ve 'kurba
ğa adam olmıak üzere seçlilerek eğitilme başlayan persıcnelden; 

a) Denizaltıcı sulbaylar ile denizaltıcı kursiyer ve" stajiyer subaylara albay maaşının1 |% 7Q'i, 
Ib) Denizaltıcı astsubaylar ile denizaltıcı kursiyer ve stajiyer asltsulbaylara albay maaşınım % 60'ı, 
c) Dalgıç ve kurbağa adam sulbay ve astsubaylar ile dalgıç ve kuribağa adam kursiyer ve stajiyer subay 

ve astsubaylara, lalbay maaşının'% 60'iı, 

Üzeninden bu 'kamuna elk cetvelde hizmet yılları (adaylar için IbMnci Mzmet yılı) karşılığında gösterilen 
oranda aylık dalış tazminatı ödenir. 

(Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere seçilen erbaş ve erlere kursa katılmalarını takip eden 
aybaşından Jtibardn albay maaşının '% 2'si, kursu başarmalarından itibaren denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
aidam kadrolarımda görevlenldîirildlilklerıi müdldeltçe albay maaşının ,% 41ü oranımda aylık dalış tazminatı öde
dir. 

Tazminatın Ödenme Şartları ve Kesilmesi : 

MADDE 7. — a) 'Pilotların, tfilah «istem operatörlerinin ve uçuş ekibi personelinin uçuş tazminatı ala
bilmeleri için (bir yılda en az; 

İs Uçuş hizmetli 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1500 saatin altında olanlarım 60 saat, 
2. Uçuş hizmeti 1 0 - 2 0 yıl veya tüm uçuşu 1 5O0I - 2 500 saat arasında olanların 30 saat, 
3, Uçuş hizmetli 20 yıldan veya tüm uçuşu 2 500 ısaaltten fazla olanların 15 saat, 
Uçuış yapmaları şanttır2 

!b) Askeri paraşütçülerim aylık atlayış tazminatı lalalbilmeleri için (bir yılda en az; 

U Asteğmen - binbaşı rütibelerimdielki sulbaylar ile astsubay çavuş - astsubay başçavuş rıütöbelerimdeki aist-
sulbayların; 24,, 

2. Yaribay - general rütibelerinıdekıi subaylar ile lal&tsulhay kıdemli başçavuş rütlbesiindeki astsubayların; 
12, 

Paraşüt atlayışı yapmaları şarttı^ 
c) Dendzaılltıcı, dalgıç ye kuribağa adamların aylık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 
14 Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dallısı 1 500 saatin atanda olanların 60 saat, 
2. Dalış hizmeti 10 - 20 yıl veya tüm dalışı 1 500 - 2 500 saat arasında olanların 301 saat, 
3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya dalışı 2 500 saatten fazla olanların 15 saat, 
Dalış yapmaları şarttır. 
d) Kuvvet Komutamlılklarınca Genelkurmay Başkanlığınım onayı alınmak kaydıyla; 

İ4 iBu maddede belritilein yıllık zorunlu uçuş, atlayış ye dalış süreleri malzeme, araç ve teknik zorunlu
luk veya İmkânlar nedeniyle veya olağanüstü durumlarda azaMialbiir.; 

2. '20 uçuş veya dalış Ihlizmdt yılı veya 2 500 saatten fazla uçuş veya dalışı olan uçucu, denizaltıcı, dal
gıç ve kurbağa adamlarla, Yaribay - General rütbelerinldeki veya 500'den fazla atlayışı olan paraşütçü per-
sıonellden geçici bir süre için ve devamlı olarak, 3 yılı geçmemek kaydıyla uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dal
gıç ve kurbağa adam sitaltü ve halkları Ibakıi kalmak üzere yıllıkk zorunlu uçuş, atlayış ve dalış süre ve miktar
ları aranmayabilir^ / 

e) Yıllık zorunlu uçuş saati, atlayış miktarı veya dalış süresini tamamlamayanların uçuş, atlayış ve da
lış tazminatının j % 50̂ si mıüteakip hlizmet yılı başlangıcından itibaren Ikesiir.; Normal tazminat öncetki yıldan 
miolksam kalan süıre veya miktarın tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 362) 
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Denizaltıcı, Dalgıç ve Kurbağa Adamlara Ödenecek Tazminat : 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen benimsenmiştir* 

Tazminatın Ödenme Şartları ve Kesilmesi : 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir,; 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 362) 



— 12 — 

(Teklif) 

f) Pilot, silah (sistem operatörü, uçuş ekibi personeli, askeri paraşütçü, dönıizaîtıcı, dalgıç ve kurbağa 
adamların aylık tazminat alabilmeleri için görev ve hizmete ilişkin istekleri ıgereği gilbi yenine getirmedik
leri yolunda bir yıl içimde emrimde çalıştığı en yakın iki üst derece amirlerinim 'imzasına taşıyan yazılı ilki 
ihtar veya aylık ıbir ıfena faaliyet raporu almamış olmaları şarttır,; Bu şartı taşıımiayanlıarıın (tazminatının 
|% 5(M 'tebliğ tarihimi izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bu kesilme durumunu düzelttiğine dair en yakın 
iki üislt derece amirlerinden olumlu kanaat raporu alıncaya kadar devam eder. Normal tazminat, ölümlü ka
naat raporunun alındığı tarihi izleyen aybaşından itibaren ödenir, 

g) Uçuş, paraşütle laitlayış ve dalış hizmetine İlişkin görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlılk nedenleri 
sonucunda hava değişimi alan veya geçici olaraik uçuştan, paraşütçülükten veya dalıştan başka hizmetlere 
nakledilen pilotlara, silah dişten operatörlerine, uçuş ©kfilbi personeline, paraşütçülere, denizaltıcı, dalgıç ve 
kluırtbağa adamlara ilki yıl süre ile som .aldıktan aylık tazminat ödenir.; Bu süreler uçuş, atlayış, dalış hiz
metinden sayılır <ve bu süre zarfında uçuş, atlayış, dalış zorunluğu aranmaz. İki yıldan fazlası için aylık 
uçuş, atlayış, dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları haiz iseler aylık taz-f 
m inat göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren ödenir. 

h) Uçuş, paraşütle atlayış, dalış tazminatı alan, personelden uçuş, paraşütle atlayış ve dalışla ilgisi ol
mayan yurt dışı daimi görevlere atananların yurt dışı daimi görevlerde geçen süreleri uçuş, atlayış, dalış 
hizmet süresinden sayılır.; Ancak, Ibu görevlere atananların yurtltan ayrılış tarihini izleyen aybaşından itibaren 
aylık uçuş, atlayış ve dalış tazminatı kesilir.; 

Yıpranma Tazminatı : 

MADDE 8. — Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartları aşağıda göısterilrnıiştlir, 

a) Uçuş, atlayış, dalış kıymetlendirme kurullarının kararları ile; 
1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olaraik yer hizmıdtine nakledilen pilotlara, silah 

silsitem operatörlerine, 
2. Omlki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra dalimi olarak yer hizmetline nakledilen uçuş ekfiıbi per

soneline, 
3. Sekiz paraşültle atlayış hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak diğer sınıf görevlerine nalkledi

len veya paraşütçülük görevi yapamayanı askeri paraşütçülere, 
4. Denizaltıcı, dalgıç -ve kurbağa adam sulbaylar için sekiz, atsssulbaylar için onüki dalış hizmet yılını ta

mamladıktan sonra denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet kadrolarında görev alamayacak duruma gele
rek dalimi olarak diğer görevlere nakledilen denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara, 

b) Uçuş, atlayış, dalış hizmetine ilişkim görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık neden
leri ile yetkili sağlılk kuruları raporlarına dayanılarak daimi olarak yer hizmetine veya diğer sınıf görevleri-: 
ne nalkledilen uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara, 

Silahlı Kuvvetlerde görevde bulundukları sürece uçuş, atlayış, dalış görevlerimden ayrıldıkları tarihteki 
derece ve kademelerinin ödenme tarihindeki karşılığının (dk gösterge dahil) j % 10'u tutarında aylık yıpranma 
tazmiraaltı ödenir, 

c) 'Disiplinsizlik nedenliyle, bu madde kapsamına girenlere ve kendi istekleri ile ayrılanlara yıpranma 
tazminaltı ödenmez. 

Diğer Personele Ödenecek Tazminat : 

MADDE 9. — Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun, uçak veya denüzaltı vasıtaları içinde fiilen uçmak 
veya dalmak suretiyle bu 'vasıtaların uçmasında veya dalmasında görev alanlar ile bu vasitaları kontrol ve 
tecrübe ımaklsa'tları İçin görevlendirilen ve ayhk uçuş veya dalış tazminatı almayan personelin her uçuş 
veya dalış saatii başına albay maaşının % l'i kendilerine tazminat olarak ödenir^ Ancalk, Ibu sekilide görev 
yapanlara bir ay içimde ödenecek tazminat miktarı, albay maaşının % lOfunu geçemeZii 
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Yıpranma Tazminatı : 

MADDE 8. — Teklifin 8 noi maddesi aynen benimsenmiştir^ 

Diğer Personele Ödenecek Tazminat : 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi aynen benimsenmiştir.. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı 
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öğretmenlere Verilecek Yetiştirme ikramiyesi : 

MADOE 10. — a) Hava Harp Okulu, hava okulları, diğer uçuş okul ve kursları öğlencilerini, aynı ha
va vasıtasında filen uçurmak suretiyle yetiştiren uçuş öğretmenleri ile kıtalarda çift kuımanıdalı hava vasıta
larında atış, alet, Ünitilbalk ve staındardizasyön uçuş öğretmenliği yapanlara, öğretmenlik uçuş saati başına, 

b) Paraşütçü okul ve kurslarında öğrencilerini aynı hava vasıtalarından fiilen paraşütle atlatmak su
retiyle yetiştiren öğretmenler ile kıtalarda paraşütçüllülk eğitimi için uçaktan paraşütle atlatma öğretmenliği ya-
panliara, uçaktan yaptıkları her atlayış grubu başına, 

e) Dalgıç veya kurbağa adam okul ve kurslarında öğrencileri fiilen1 dalmak suretiyle' yetiştiren öğret
menlerin her dalaş saati başına, 

Albay maaşının hinde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye öğretmenliğin yapıldığı 
ayın sonunda verür. 

Uçak ve Gemi Tipi : 

MADDE 11. — Silahlı Kuvvetlerde uçucuların, paraşütçülerin ve dfenıizailitıcıların bu Mzmetlerini yapacak
ları (uçak sabit veya döner kanatlı) ve gemi tipi, görev ve ihtiyaca göre Kuvvet Komultanlıkilarınca saptanır. 

Hizmet Süresinin Hesabı : 

MADDE 12. — Uçuş, paraşütle atlayış, dalış büzrnet sürelerimin hesabında başlangıç tarihi; okul veya 
kurslarda ilk uçuşa, (atlayışa, dalışa (başlanılan tarihtir.! 

Uçuştan, atlayıştan, dalıştan ayrımla tarihi ise durumlarına göre, 
a) Uçuş, a'tlaıyış, dalış kıymetlendirme kurullarının karar tasdik tarihi, 
b) Yetkili sağlık kurulu raporunun tasdik tarihli, 
c) Uçuculardan istekleri üzerine aynlmalao kabul edilenlerini dilekçe tarihidir. 
Başlangıç ve uçuştan, atlıaıyışltan, dalıştan ayrılma tarihleri arasındaki süre; uçuş, atlayış, dalış hizmet sü

residir. 
Uçuş, paraşüt, denfafaltı, daillgıç ve kurbağa adarn hizmet süreleri, hizmet yılı başlangıcına göre tespit edi

lir.; Yıl hesabımda 6 ay ve daha fazla sürelier tam yıla, tamamlanır. 6 aydan az süreler dikkate 'alınmaz. Hiz
met yılları her yıl 1 Eylül tarihine göre düzenlenerek, Kuvvet Komutanhklarınca onandıktan sonra ilıgillere 
duyurulur^ 

23 yıl ve daha fazla uçuculuk, paraşütçülük, dalıcılık hizmet süresi olan bütün pilot, silah sistem opera
törü, uçuş ekflbi personeli paraşütçü, dehizaltıcı, dalgıç ve kuribağa adamlara 23 ncü hizmet yılı karşılığın
da gösterilen oranda aylık tazminat ödenlir. 

ÜÇÜNCÜ (BÖLÜM 

ŞehMik ve Sakatlık Tazminatı 

Şehitlik ve Sakatlık Tazminatı : 

MADDE 13. — a) Ptolot, silah sistem operatörü ve bunların adaylarıyla uçuş ekibi personelinıin uçuş 
hizmet faaliyetlerinden, 

b) Paraşütçü ve paraşütçü adaylarının uçuş faaliyetleri ile paraşüt atlayışlarından, 
c) Denıizaltıcı, dalgıç ve kuribağa adamlar ile bunların adaylarının denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 

hizmet faalMyetlerinden, 
d) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli dlaralk aislkeri uçak veya denizaltıdla bulunan askeri 

personel ile bir 'askeri hizmetlin ifası için (bu vasıtalarda Ibulunanüar, uçak veya ıdenizaltıda bulundukları es
nada ya da paraşütle atlayış fıaaüyetlerinderı, 

$ehıit olan veya sakat kalanlara bu Kanun hükülmlerine göre tazminat verilir. 
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Öğretmenlere Verilecek Yetiştirme İkramiyesi : 

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesd aynen benimsenmiştir^ 

Uçak ve Gemi Tipi : 

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Hizmet Süresinin Hesabı : 

MADDE 12. — Teklifin 12 noi maddesi aynen benimsenmiştir, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Şehitlik ve Sakatlık Tazminatı 

Şehitlik ve Sakatlık Tazminatı : 

MADDE 13. — Teklifin 13 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Tazminat Miktarı : 

MADDE 14. — a) Şehit olanların kanuni mirasçılarına albay maaşınım 30 kaltı, 

b) Sakatlananlara, 5434 sayılı Kanun uyarınca vaziilfie mlaMü olanlar halkfcınlda esas alınan 13.7.1953 
gün ve 1053 sayılı «Vazife M'alulMklerindn Nevileri tle Dereceleri Hakkınldak'i Nizamname» 'de gösterilen 
6 'derece üzerimden ve" sakathlk derecelerine göre (a) bendimde belirtilen miktarımı; 

1 nci dereceye l% 75'i 
2 mci dereceye ,% 65'i 
3 ncü dereceye |% 55'i 
4 ncü dereceye l% 45'i 
5 ndi idereceye |% 351i 
6 ncı dereceye |% 25'i, 

c) Yaralanana ve sakatlık durumları '(ib) bendinde gösterilen derecelerde olmamakla ıbirlilkte 'görevlerin
den ayrılmalarına neden olmuş ise, (a) bendinde belirtilen mülköarın ;% 201si, 

Tutarımda maddi ve manevi tazminat ödenir. 

Bu tazminatın tespitine esas tutulacak albay maaşı, sakatlanma veya şehitliğe neden olan olayın meyda
na ıgeMği tarihteki albay maaşıdır. 

d) l(a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanuni rnirasçılara! intikalimde; şehidin eş ve füruu 
veya yalnızca füruu ile içtima elden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babanım her ıbirine ayrı ayrı olmak 
üzere ı% 10 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir ̂  Diğer halterde 
miras hükümleri uygulanır. Ancak, ana ve tbalbaya verilen tazminat, çocuklarım her birime ödenen tazminat
tan fazla olamaz, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeşM HEklümfer 

Statünün Kaybı : 

MADDE 15. — Kuvvet Komutanlıklarınca teşkil eldilecek yetkili kurular tarafımdan uçucu, paraşütçü, 
denizaltıcı, dalgıç ve Iküribağa adamlardan görevlerinin 'gerektirdiği nitelilklerı kaybettikleri veya 'görev istek
lerini yerine geürmediklerl anlaşılanlarıjn Ibu .statülerine sion 'Verliir. 

Sefer ye Olağanüstü Hallerde Silah Altına Alınan Personel ve Ödenecek Tazminat : 

MADDE 16. — Sefer ve olağanüstü hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerimin uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağa adam! personel ihtiyacını karşılamak üzere silah altına alınan sulbay, asıtsulbay, erbaş ve er
lerden ıgerekli görülenler ibrandan ile ilgili okul, birlik veya kurslarda eğimime talbi tutulurlar. 

a) Kurs esnasında subay ve astsubaylar kendi statiüsünlde bulundukları adaylar gibi tazminat alırlar, Su
bay ve astsubaylara kurslardan ve lokullardan mezuniyeti müteakip Silahtı Kuvvetler içinde veya ıdışında geç
miş uçuculuk, paraşütçülük, dalıcılık hizmet yılları da Id'itkikalte ahmarak aylık uçuş, paraşüt, dalış tazminatı 
Ödenir. 

!b) Uçucu, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam erbaş ve erlere okul veya kurada albay maaşımın % 2'si, 
kursu bitirip kadrolarda görevlehdfirMklerİ sürece albay maaşının % 41ü aylık uçuş, dalış tazminatı olarak 
ödenir. Ancak uçuculardan fiilen pilotluk görevini yapanlara albay maaşının % ICl'u, aylık uçuş tazminatı 
olarak ödenfir. 
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Tazminat Miktarı : 

MADDE 14. — Teklifin 14 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Statünün Kaybı : 

MADDF, 15. — Teklifin 15 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Sefer ve Olağanüstü Hallerde Silah Altına Alınan Personel ve Ödenecek Tazminat 

MADDE 16, — Teklifin 16 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 
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c) Paraşütçü erbaş ve erlere (birlik veya okullardaki yer eğitimi süresince 'her atlayış başına albay 
maaşının % 1,5'u, temel atlayışlarını tamamlayarak kadrolarda göreVlemdkildliklten sonra her atlayış başına 
•albay maaşının % 3'ü, paraşüt atlayış tazminatı olarak ödenir^ Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden 
dikkate alınmaz., 

id) Yukarıdaki bentlerde sayılanlara bu Kanun hükümlerine göre şehitlik ve sakathk tazminatı ödenir, 

MADDE ili — Bu Kanunda belirtlilen aylık tazminat aybaşında peşin olarak ödenir ve damga resmi ha
riç herhangi bir vergiye tabi değildir. Aylık tazminat ödemelerimde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun aylıklara ilişiklin hükümleri uygulanır. 

MADDE 18. — a) Pilot paraşütçülere ayrıca aylık atlayış tazminatı ödenmez, 

b) Paraşütçüler, uçuş tazminatından yararlanamazlar. 

c) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa aldam hizmetleıiindien ancak birinden tazminat ödenir. 

MADDE 19. —' Bu Kanun «kapsamına girenler, aynı olay ve durum nedenilyle 3,11.1980 tarih ve' 2330 
sayılı Kanun hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar. 

Değiştirilen Hükümler ; 

MADDE 20.; — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (a) bendi 
aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

a) Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa aldam hizmetei tazminat Kanunumdan yararlanmak 
suretiyle aylık tazminat alanlar ile hâlkim ödeneği alanlar ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 144 ncü maddesinden yararlanıp yurt dışı sürekli görevlere gönderilen personel hariç oiımak üzere; 

Verilen brüt aylıkları (ek göstergeler dahi) tutarının, sulbay, astsubay (sağlık hizmetlerindeki dahi), 
uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlara yüzde yiranıisi, 

Tazminat olarak ödenir. 
Şu kadar ki, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümlerine 

göre aylık yıpranma tazminatı alanlar ile 14 Temmuz 1964 tarih ve 500 sayıl! Kanun ile ek ve değişiklikleri 
kapsamına girenlere de yurt içi aylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1,; — Pilot, silah sistemi operatörü, uçuş ekibi personelli ile denizaltıcı, dalgıç ve kur
bağa adamların, hizmet yıllarının (tespitinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen uçuş veya da
lış hizmet süreleri de dikkate alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce paraşütçü niteliğini kazanan ve ha
len Silahlı Kuvvetlerde görevli bulunan subay ve astsubayların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki pa
raşütçülük hizmet yularının tespitinde, sertifika alarak paraşütçülük niteliğini kazandıktan sonra; yaptıkları 
her 12 atlayış bir paraşütçü hizmet yılı olarak kabul edilir. Ancak bu şdkilde bulunan hizmet yılları toplamı 
sertifika aldıkları tarih ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki süreyi geçemez. 

Paraşütçülük 'hizmet yıları tespit edilip Kuvvet Komütanlıklarınca onanıncaya kadar geçecek süre içinde 
kendilerine 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesine göre emsali bulünı-
duıkları rütbedökilere ödenen tazminat miktarı kadar aylık atlayış tazminatı verilir.. Hizmet yılları belir
lendikten sonra tazminat farkları ayrıca ödenir, 
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MADDE 17. — Teklifin 17 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 18. — Teklifin 18 nci maddesi aynen benimsenmiştir.: 

MADDE 19. — Teklifin 19 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Değiştirilen Hükümler : 

MADDE 20. — Teklifin 20 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1, — Teklifin geçici 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir.; 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifini geçici 2 nci maddesi aynen toentasenanişitir. 
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GEÇÎCÎ MADDE 3̂  — Uçucu ve paraşütçülerin 1 Eylül 1982 tarihine kadar zorunlu uçuş saati veya at
layış miktarları Kuvvet Komutanlıkiarınca saptanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu Kanunun yürüdüğe girdiği tarihte; eğitim, harekât ve tojistik destek hizmet-
Deriyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile görevlendirilmiş olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pervaneli pilot
larının aylık uçuş tazminatı, jet pilotu statüsü esaslarına göre ödenir. 

GEÇÎCt MADDE 5.; — Bu Kanunla yürürlükten kaUdıMan 144 ve 223 sayılı kanunların hükümlerine 
göre yıpranma tazminatı almaya hak kazanmış olanlara; uçuştan veya dalış hizmetinden ayridilkîarı rütlbe, 
derece ve kademe aylıklarının ödeme tarihindeki brüt karşılığının (ek gösterge* dahil) % 10'u tutarımda aylık 
yıpraınma tazminatı ödenir. Bunlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nei. mad
desindeki tazminattan da yararlanırlar. Bü şekilde ödenen yıpranma tazminatı, evvelde aldıkları yıpranma 
tazminatından az olanlara aradaki fark ayrıca ödenir. 

GEÇÎCt MADDE 6. — Yetkili sağlık kuruIÜan raporu ile paraşütçülükten ayrılmış olup halen Silahlı 
Kuvvetlerde görevli olan sulbay ve astsubaylara bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, paraşütçü
lükten ayrıldıkları tarihteki rütlbe, derece ve kademe aylıklarının ödeme* tarihindeki brüıt karşılığımın (ek 
gösterge dahıil) % 10'u tutanında aylık yıpranma tazminatı ödentiır. Bunlar 926 sayılı Tüdk SiliaMı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Ek - 17 nci maddesindeki tazminattan da yararDanırlar,, 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 21.- — a) 17.1.1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 18.4.1963 tarih 
ve 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Kanunu ve bu kanunliaon ek ve değişiklikleri, 

fo) 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek - 5 nci maddesinin; 
144 ve 223 sayılı kanunların uygulanmasına ilişkin olarak albay maaşım tarif eden hükümleri, 

c) 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek - 6 nci maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştı^ 
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(Milli Savunma Komisyonu Metni) 

GEÇtCl MADDE 3. — Teklifin geçidi 3 ncü maddesi aynen ibenâmBenınıî lir. 

GEÇİDİ MADDE 4. — TeMifin geçidi 4 ncü maddesi (aynen benimsenmistiri 

GEÇİCİ MADDE 5, — Teklifin geçici 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

OEÇİCİ MADDE 6, — Tekliıflin. geçicL 6. nck madri^ıa aynan. İTariintftnrniş tir, 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler: 

MADDE 21. — Teklifin 21 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Yürürlük : 

MADDE 22, 

Yürütme : 

MADDE 23. 
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(Teklif) 

— Bu Kanun 1 Marlt 1982 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

— Bu Kanun hükümlerimi Bakanliar Kurulu yüırültür̂  

EK CETVEL 

Uçuş, paraşüt, 
denizaltı, dalgıç ve 

kurbağa adam hizmet süresi 

1' 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Aylılk 
tazminat oranları 

<%) 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
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(Milli Savunma Komisyonu Metni) 

Yürürlük : 

MADDE 22. — Teklifin 22 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 23. — Taklıifin 23 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

EK CETVEL 

Teklife bağlı cetvel aynen benimsenSmiştir. 
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