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Mill! mudafaa vekaleti hava kisminda iicretle ?ali§an ugu§
muallimleri maa§lan hakkmdaki 2797 sayili kanuna ek
kanun layihasi ve Butge encumeni mazbatasi 1/856
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Ba§vekalet
Kararlar mudurlugu
Sayt : 6/1898
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B. M. M. Yiiksek Reisligine
Milli mudafaa vekaleti hiava kisminda iicretle galisan ugus muallimlerinin maaslari hakkindaki
2797 sayili kanuna ek olarak Milli miidafaa vekillignce hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince
28 - V -1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile foirlikte sunulmustur.
Basvekil
/. tnonu

Esbabi mucibe
Bizde Ciimhuriyet basmdan beri tayyareci pilot olarak <jali§mata olan bir takim sivil ugucular
vardir.
Bunlar; esasen buyiik sava§la, kurtulus, sava§larinda yedek subay veya gedikli ku§iik zabit
olarak uQueuluk yapmi§, onemli odevler gormiis, ve Ciimhuriyet devrine intikal etmi§, ilistirilerek
sunulan listede adlan yazili mahdud ve belli ba§li emekdar uQUCularimtzdir.
EHmizde bagka ugucu olmadigi iqin Ciimhuriyet devrinde havaciligimizm yeniden kurulmasinda UQU§ Sgretmenligi yaparak miihim hizmetler gormii§ler ve sag kalaiilar elan bu odevlerine
devam etmektedirler.
Kurtulu^ sava§ini miiteakib, ilk devrelerde o zamanki kanuni mevzuatimiza ve usullerimizle
tegkilatrmiza gore subay veya gedikli erbas. olarak miireffeh bir ya§ayi§da istihdam imkanlari bulunmadigmdan; bunlar bizzarur iicretli sivil olarak kullanmaga ba§lanmi§ ve bir 50k noksanlar
ve eksikliklerimiz iginde istikballeri du§unulememi§ idi.
Nihayet bunlari da diisiinme sirasi gelmi§, ilk olarak yine sivil ve iicretle istihdamlanna devam ile beraber kismen olsun terfihleri igin haziran 1931 tarihinde agagida arzedilen sekilde
bir tazminat sistemi kabul edilmi§ti:
a) Vekaletle yapilan mukavele tarihinden itibaren onar sene Qalismalan,
b) On sene bitmeden arzusu ile ayrilmak isteyene Vekaletge 1 500 lira tazminat verilmesi.
e) Miideti bitmeden sakat kalan veya olenlere 3 500 lira tazminat verilmesi.
d) Miiddeti sonuna kadar bitirenlere de yine Vekaletge 4 500 lira tazminat verilmesi,
Fakat bu tazminat sistemi ihtiyarlikda kendilerini ve oliim halinde ailelerini liizumu kadar
terfih etmeyecegi anla§ilmi§ ve bunun iizerine de maa§li sivil muallim sifatile memuriyete gee,irilmeleri du§uniilmu§ ve bu maksadla da 14 - IV -1935 tarih ve 2797 sayili kanun kabul edilmisti.
Aneak bn kanunda yapilan ufak bir unutkanlik yuziinden diisunulen terfih imkaninin maalesef verilememekte oldugu kanunun ne§rinden sonra ogretmen Kazimin olumii ile meydana gikmistir.

Mesele §uchif :
Kanimda bunlarm eski hizmetleri nazan dikkate almmamigtir. Bundan dolayi da tekaiidliik
ve eytam maaglari ancak bu kanunun ne§ri tarihinden ba§Iayan hizmetlerile hesablanmaktadir.
Bu suretle; bu tarzda olenlerin yetimlerine 1683 numarali tekaiid kanununun 52 nci maddesine gore; ve hie, mesabesinde maddi bir tazminat verilmektedir.
Goruluyorki bunlan daha ziyade terfih i(dn yapilmi§ olah bu kanun; bu §eklile bundan
evvelki tazminat sisteminden qdk fena ve qdk az bir sonunc, vermektediir.
Tabiidirki bu kanunun istihdaf ettigi maksad; ewellki tazminat sisteminden daha faideli ve
daha terfih edici bir usul koymadi.
Bunlar da 4 500 lira gibi biiyiik ve toplu tazminattan bunun igin vaz ge<mii§lerdi.
Bunun boyle olusu, yalniz kanuna (Eski hizmetlerin de nazan dikkate almaeagi) hakkindaki
kaydin unutulmus, olmasmdan ileri gelmektedir.
Esasen, sivil makinist ve pilotlarm tasfiyesi maksadile 1492 sayili hava ve deniz gedikli kuQiik
zabitlerin kanuna konmus. olan 10 ncu madde (D) fikrasmda da bunlar gediklilige gegirildikleri
zaman sivil olarak hizmet ettikleri seneler dikkate alinmak suretile havaeiligimizin eski emektarlarmm terfihi prensib olarak kabul edilmis. oldugu goriilmektedir.
Ayni maksad igin cjkarilmi§ olan bu iki kanun maddelerinde prensib ihtilafi mevzubahis olmayacagi tabiidir.
Bu suretle diger bir kanunla da teyid edilmis, olan ve eski hizmetlerin mahfuziyeti prensiblerinin 2797 sayili kanuna da te§mili ile mezkur kanunun nesri tarihinden muteber addedilmesi
tabii ve zaruri goriilmektedir.
Bu maksadla bu kanuna ek olarak hazirlanan layihanm Yiiksek Meelise sunulmasma delalet ve
miisaade buyurtilmasini saygilanmla dilerim.

Butce enciimeni mazbatasi
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Yiiksek Reislige
Milli Miidafaa Vekaleti hava kisminda iieretle Qalisan UQUS muallimleri maaslari hakkindaki 2797 sayili kanuna ek olarak Basvekaletin
20 mayis 1937 tarih ve 6/1898 sayili tezkeresile
Yiiksek Meelise sunulan kanun layihasi Milli
Miidafaa vekaleti Siyasi miistesan Neeib Ali
Kugiika hazir oldugu halde okundu ve konusuldu:
Kanunun teklifinden maksad 2797 sayili
kanun ile iicretleri maasa kalbedilen 6 sivil ugus
mualliminin iicretli zamanda gegirdikleri miiddetlerin de tekaiidluge mahsub edilmesinden ibarettir. Tayyareciligin bizde ilk zamanlardan beri
inkisafma uzun miiddet hizmet etmis olan bu
zatlerin terfihi maksadile teklif edildigi Hiikumetin mucib sebeblerinden anlasilan bu layiha

eneiimenimizce oldugu gibi kabul edilmistir.
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
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M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
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M. Seyfeli
Ordu
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Yozgad
R. Ba§ara
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MtlKOMETlN TBKLlPt
Milli Miidafaa vekaleti hava kxsmmda ilcretle QdUsan ugus muallimlerinin maaslan hakkmdaki
2797 sayilt kanuna ek kanun layihasi
MADDE 1 — 2797 numarali kanunla maMADDE 3 — Bu kanunun hukmunu icraya
ash memur yapilan ugu§ muallimlerinin orduMilli Miidafaa ve Maliye vekilleri memurdur.
da gedikli kiiciik zabitlik, yedek subaylik ve
28-V-1937
sivil tayyarecilikle gegen siiel ve sivil hizmetB*.V.
A&V.
M.M.V.
leri fili hizmetten sayilir. Harb ve ucug yip/. tnonu
#. Saracoglu
K.Oeolp
ranma zamlan; tekaud ve yetim maa§larmm
Da. V.
Ha. V. V.
Ma. V.
baglanmasmda Have olunur.
§. Kaya
§. Saracoglu
F. Agrali
MADDE 2 — Bu hiikum 2797 numarali ka- J
m. v.
Na. V.
Ik. V.
nunun negri tarihinden muteber olup o tarihS. Ankan
A. Qetinkaya
C. Bayar
ten bu kanunun negrine kadar olen ve tekaud l
8. 1. M. V.
G. t. V.
Zr. V.
olanlar hakkinda da tatbik olunur.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen
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