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UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞ ADAM 

HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU VE 926 SAYILI TÜRK 

SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ 
  

          Kanun Numarası           : 2629 

          Kabul Tarihi                 : 28/2/1982  

          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1982Sayı : 17619 Mükerrer 

          Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 251  
  

             1 – 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: Geçici 5, Ek Cetvel)  

             Geçici Madde 5 – (28/2/1982 tarih ve 2629 Sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 144 ve 223 sayılı Kanunların hükümlerine göre yıpranma tazminatı almaya hak 

kazanmış olanlara; uçuştan veya dalış hizmetinden ayrıldıkları rütbe, derece ve kademe aylıklarının ödeme tarihindeki brüt 

karşılığının (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. Bu şekilde ödenen yıpranma tazminatı, evvelce 

aldıkları yıpranma tazminatından az olanlara aradaki fark ayrıca ödenir. 

             Ek Cetvel: – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

  

                                                                    EK CETVEL 

                                          Uçuş,paraşüt,                                                  Aylık  

                                       denizaltı,dalgıç ve                                      tazminat oranları 

                               kurbağa adam hizmet süresi                                        (%)                   

                                                                                                                              

                                                   1                                                                28  

                                                   2                                                                29  

                                                   3                                                                30  

                                                   4                                                                31  

                                                   5                                                                32  

                                                   6                                                                33  

                                                   7                                                                34  

                                                   8                                                                35  

                                                   9                                                                36  

                                                 10                                                                37  

                                                 11                                                                38  

                                                 12                                                                39  
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                                           çuş,paraşüt,                                                   Aylık 

                                       denizaltı,dalgıç ve                                     tazminat oranları 

                               kurbağa adam hizmet süresi                                         (%) 

                                                                                                                                     

                                                 13                                                                40  

                                                 14                                                                41  

                                                 15                                                                42  

                                                 16                                                                43  

                                                 17                                                                44  

                                                 18                                                                45  

                                                 19                                                                46  

                                                 20                                                                47  

                                                 21                                                                48  

                                                 22                                                                49  

                                                 23                                                                50  

             2 – 18/5/1987 tarih ve 281 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri 

(Madde numarası: Ek cetvel). 

             Ek cetvel – 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin 24 üncü maddesi hükmüdür.  

  
                            J Pilotu,Jet SS.Op.,  
                        Dalgıç - Kurbağa Adam                Denizaltıcı Subay,              Uçuş Ekibi,Paraşütçü,  
Hizmet            ve Denizaltıcı Astsubay                  Pervaneli Pilot                Paraşütçü Geri Hizmet  
 Yılları               Aylık Tazminat Oranı             Aylık Tazminat Oranı          Aylık Tazminat Oranı 
                                                                                                                                                

      1                                  41                                            44                                           34 
      2                                  42                                            45                                           34 
      3                                  43                                            46                                           36 
      4                                  44                                            48                                           38 
      5                                 45                                            49                                           39 
      6                                  46                                            50                                           40 
      7                                  48                                            52                                           41 
      8                                  49                                            53                                           42 
      9                                  50                                            54                                           43 

    10                                  52                                            56                                           46 
    11                                  53                                            58                                           47 
    12                                  54                                            60                                           48 
    13                                  56                                            61                                           50 
    14                                  57                                            62                                           52 
    15                                  58                                            63                                           53 
    16                                  61                                            66                                           57 
    17                                  62                                            67                                           59 

    18                                  64                                            69                                           60 
    19                                  66                                            71                                           63 
    20                                  68                                            73                                           64 
    21                                  69                                            74                                           66 
    22                                  71                                            76                                           68 
    23                                  73                                            80                                           73 
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             3 – 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: 14, Ek cetvel) 

             Madde 14 bent (a) – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) Şehit olanların kanuni mirasçılarına albay maaşının 30 katı,  

             Ek cetvel – (18/5/1987 tarih ve 281 sayılı KHK'nin hükmüdür.)  

                          Jet Pilotu,Jet SS.Op.,  

                        Dalgıç - Kurbağa Adam                Denizaltıcı Subay,              Uçuş Ekibi,Paraşütçü,  

Hizmet            ve Denizaltıcı Astsubay                  Pervaneli Pilot                Paraşütçü Geri Hizmet  

 Yılları               Aylık Tazminat Oranı             Aylık Tazminat Oranı          Aylık Tazminat Oranı 

                                                                                                                                                

      1                                  46                                            50                                           41 

      2                                  47                                            51                                           42 

      3                                  48                                            52                                           43 

      4                                  49                                            54                                           45 

      5                                  50                                            55                                           46 

      6                                  51                                            56                                           47 

      7                                  53                                            58                                           48 

      8                                  54                                            59                                           49 

      9                                  55                                            60                                           50 

    10                             57                                       62                                       53 
    11                                  58                                            64                                           54 

    12                                  59                                            66                                           55 

    13                                  61                                            67                                           57 

    14                                  62                                            68                                           59 

    15                                  63                                            69                                           60 

    16                                  66                                            72                                           64 

    17                                  67                                            73                                           66 

    18                                  69                                            75                                           67 

    19                                  71                                            77                                           70 

    20                                  73                                            79                                           71 

    21                                  74                                            80                                           73 

    22                                  76                                            82                                           75 

    23                                  78                                            86                                           80 

             4 – 30/7/1988 tarih ve 338 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. 

(Madde numaraları:3,4,5, Ek Cetvel) 

             Madde 3 bent (k) – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Albay maaşı: Bu Kanunda belirtilen tazminatların tespitine esas olan albay maaşı; üç yılını bitirmiş albay aylığının 

(ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.  

             Madde 4 bent (c) – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Silah sistem operatörlerine ve silah sistem operatörü adaylarına albay maaşının % 85'i,  
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             Madde 5 son fıkra – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Askeri paraşütçü olmak üzere seçilen erbaş ve erlere okul veya kursta her atlayış başına albay maaşının % 1,5'u,temel 

atlayışlarını tamamlayarak paraşütçü kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe her atlayış başına albay maaşının % 

3'ü,paraşüt atlayış tazminatı olarak ödenir.Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden dikkate alınmaz.  

             Ek Cetvel – (30/12/1987 tarih ve 306 sayılı KHK'nin hükmüdür.) 

  

                          Jet Pilotu,Jet SS.Op.,  

                        Dalgıç - Kurbağa Adam                Denizaltıcı Subay,              Uçuş Ekibi,Paraşütçü,  

Hizmet            ve Denizaltıcı Astsubay                  Pervaneli Pilot                Paraşütçü Geri Hizmet  

 Yılları               Aylık Tazminat Oranı             Aylık Tazminat Oranı          Aylık Tazminat Oranı 

                                                                                                                                                

      1                                  71                                            75                                           66  

      2                                  72                                            76                                           67  

      3                                  73                                           77                                           68  

      4                                  74                                            79                                           70  

      5                                 75                                            80                                           71  

      6                                 76                                            81                                           72  

      7                                 78                                            83                                           73  

      8                                  79                                            84                                           74  

      9                                  80                                            85                                           75  

    10                                  82                                            87                                          78  

    11                                  83                                            89                                           79  

    12                                  84                                            91                                           80  

    13                                  86                                            92                                           82  

    14                                  87                                            93                                           84  

    15                                  88                                            94                                           85  

    16                                  91                                           97                                           89  

    17                                  92                                            98                                           91  

    18                                  94                                          100                                           92  

    19                                  96                                          102                                           95  

    20                                  98                                          104                                          96  

    21                                  99                                          105                                          98  

    22                                101                                          107                                         100  

    23                                103                                          111                                         105  

             5 – 8.6.1989 tarih ve 3570 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri 

(Madde numaraları : 4)  

             Madde 4 fıkra iki – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Hava Harp Okulu öğrencilerine pilotluk eğitimine başlamadan önce havacılık ders konuları içerisinde yapacakları 

fiili uçuş eğitiminin her uçuş saati başına,kıstas aylığın % 1'i,tazminat olarak ödenir.  
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              6 – 21/7/1989 tarih ve 376 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. 
(Madde numaraları: 13)  
             Madde 13 bent (d) – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
             Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun: vazifeli olarak askeri uçak veya denizaltıda bulunan askeri personel ile bir 
askeri hizmetin ifası için bu vasıtalarda bulunanlar, uçak veya denizaltıda bulundukları esnada ya da paraşütle atlayış 
faaliyetlerinden,  
             7 –13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. 
(madde numaraları:Ek Cetvel)  
  
             EK CETVEL: (8/6/1989 tarih ve 3570 sayılı Kanunun hükmüdür.)(1) 
                                   Jet Pilotu,                             Denizaltıcı Sb.,                        Uçuş Ekibi, 
                              Pervaneli Pilotu,                      Denizaltıcı Astb.,                        Paraşütçü 
Hizmet         Jet Silah Sistem Operotörü,        Dalgıç - Kurbağa Adam,        Paraşütçü Geri Hizmet 
 Yılları               Aylık Tazminat Oranı             Aylık Tazminaç Oranı          Aylık Tazminat Oranı 
                                                                                                                                              
      1                           82     (91)                                   75    (84)                                66    (75)  
      2                           84     (93)                                   76    (85)                                67    (76)  
      3                           86     (95)                                   77    (86)                                68    (77)  
      4                           88     (97)                                   79    (88)                                70    (79)  
      5                           90     (99)                                   80    (89)                                71    (80)  
      6                           92     (101)                                81    (90)                                72    (81)  
      7                           94     (103)                                 83    (92)                                73    (82)  
      8                           96     (105)                                 84    (93)                                74    (83)  
      9                           98     (107)                                 85    (94)                                75    (84)  
    10                         100     (109)                                 87    (96)                                78    (87)  
    11                         102     (111)                                 89    (98)                                79    (88)  
    12                         104     (113)                                 91    (100)                              80    (89)  
    13                         106     (115)                                92    (101)                             82    (91)  
    14                         108     (117)                                 93    (102)                             84    (93)  
    15                         110     (119)                                 94    (103)                              85    (94)  
    16                         112     (121)                                 97    (106)                              89    (98)  
    17                         114     (123)                                 98    (107)                              91    (100) 
    18                         116     (125)                               100    (109)                             92    (101) 
    19                         118     (127)                               102    (111)                             95    (104) 
    20                         120     (129)                               104    (113)                              96    (105) 
    21                         122     (131)                               105    (114)                              98    (107) 
    22                         124     (133)                               107    (116)                            100    (109) 
    23                         126     (135)                               111    (120)                            105    (114) 
             8 –9/8/1993 tarih ve 499 sayılı KHK ile değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(madde numaraları: 4, 5, 6, 8, 16)  
             Madde 4, fıkra iki – (8/6/1989 tarih ve 3570 sayılı Kanunun hükmüdür.)  
             Harb Okulu öğrencilerine pilotluk eğitimine başlamadan önce havacılık ders konuları içerisinde yapacakları fiili uçuş 
eğitiminin her uçuş saati başına kıstas aylığın % 1'i tazminat olarak ödenir.  
—————————— 

(1) Bu cetvele Kanunla getirilen oranlar aynen bırakılmış, 15/8/1991 tarih ve 450 sayılı KHK ile 15/9/1991 tarihinden itibaren 9'ar puan 

artırılmış ve uygulanacak oranlar siyah puntolarla parantez içinde yazılmıştır. Yükseltilen oranların 15/1/1992 tar ihinden itibaren ayrıca 

8'er puan artırılarak uygulanacağı mezkür KHK'nin dördüncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.  
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Madde 5 – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) Askeri paraşütçü hizmet kadrolarına atanan paraşütçü ve paraşütçü adayı subay ve astsubaylara kıstas aylığın % 

60'ı, 

             b) Askeri paraşütçü niteliklerini korudukları halde kadro ve hizmet gerekleri nedeniyle Silahlı Kuvvetlerin diğer 

görevlerine atanan subay ve astsubaylardan kuvvet komutanının onayı ile daha sonra tekrar paraşütçülük hizmetlerinde 

görevlendirilmeleri gerekli görülenlere zorunlu yıllık atlayış miktarının yarısını tamamladıkları sürece,kıstas aylığın % 40'ı,  

             Üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen oranda aylık 

atlayış tazminatı ödenir. 

             Paraşütçülerden,Özel Harbin özel Birliğinde ve diğer birliklerde, görevinin ihtisası gereği aynı zamanda dalgıç ve 

kurbağa adam olarak da eğitim ve görev yapan subay 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. 

             (Değişik : 30/7/1988 - KHK - 338/4 md.Aynen kabul : 8/6/1989 - 3570/5 md.) Harb Okulu öğrencilerinden 

paraşütle atlayış eğitimine katılanlar ile askeri paraşütçü olmak üzere seçilen erbaş ve erlere,okul veya kursta her atlayış 

başına kıstas aylığın % 1,5'u,temel atlayışlarını tamamlayarak Harb Okulunda paraşüt eğitimine devam eden öğrenciler ile 

paraşütçü kadrolarında görevlendirilen erbaş ve erlere görevlendirildikleri müddetçe her atlayış başına kıstas aylığın % 3'ü 

atlayış tazminatı olarak ödenir.Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden dikkate alınmaz. 

             Madde 6 – fıkra bir,bend (a) ve (c) ile üçüncü fıkra – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) Denizaltıcı subaylar ile denizaltıcı kursiyer ve stajyer subaylara kıstas aylığın %  70'i,  

             c) Dalgıç ve kurbağa adam subay ve astsubaylar ile dalgıç ve kurbağa adam kursiyer ve stajiyer subay ve 

astsubaylara,kıstas aylığın % 60'ı  

             (Ek : 8/6/1989 - 3570/6 md.) Denizaltıcı,dalgıç ve kurbağa adam niteliklerini  korudukları halde kadro ve hizmet 

gerekleriyle Silahlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atananlardan,kuvvet komutanlarının onayı ile tekrar denizaltıcı,dalgıç ve 

kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilmeleri gerekli görülen ve sağlık durumları elverişli olan denizaltıcı,dalgıç ve 

kurbağa adamlara yıllık zorunlu dalış saatini tamamladıkları sürüce hizmet yıllarına bağlı olarak denizaltıcı,dalgıç ve kurbağa 

adamlara ödenen oranda aylık tazminat ödenir.  

             Madde 8, fıkra bir,bend (a), altbend (4) – (28/2/1992 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             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 duruma gelerek daimi olarak diğer görevlere 

nakledilen denizaltıcı dalgıç ve kurbağa adamlara,  

             Madde 16, birinci fıkra ve (a) bendi - (28/2/1992 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Olağanüstü hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçucu,paraşütçü,denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam personel 

ihtiyacını karşılamak üzere silah altına alınan subay,astsubay,erbaş 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 alırlar. Subay ve 

astsubaylara kurslardan ve okullardan mezuniyeti müteakip Silahlı Kuvvetler içinde veya dışında geçmiş 

uçuculuk,paraşütçülük,dalıcılık hizmet yılları da dikkate alınarak aylık uçuş, paraşüt,dalış tazminatı ödenir.  
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             9 – 28/2/1995 tarih ve 4082 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri 

(Madde numarası: 14) 

             Madde 14 bent(a) – (30/12/1987 tarih ve 306 sayıl KHK'nin hükmüdür.)  

             a) Şehit olanların kanuni mirasçılarına kıstas aylığın 50 katı, 

             Madde 14 bent (c) – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Yararlanma ve sakatlık durumları (b) bendinde gösterilen derecelerde olmamakla birlikte görevlerinden ayrılmalarına 

neden olmuş ise,(a) bendinde belirtilen miktarın % 20'si, Tutarında maddi ve manevi tazminat ödenir.  

             Bu tazminatın tespitine esas tutulacak kıstas aylığı,sakatlanma veya şehitliğe neden olan olayın meydana geldiği 

tarihteki kıstas aylığıdır. 

             10 – 23/2/1995 tarih ve 547 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri 

(madde numarası: Ek cetvel.) 

             Ek cetvel: (13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK'nin hükmüdür.) 

                        Jet Pilotu, PervaneliPilo-                  Denizaltı Sb. 

                       tu, Helikopter Pilotu, Jet               Denizaltıcı Astsb.              Uçuş Ekibi Paraşütçü, 

Hizmet             Silah Sistem Operatörü             Dalgıç-Kurbağa Adam                      (...) (1), 

 Yılları                Tazminat Oranı (%)                Tazminat Oranı (%)             Tazminat Oranı (%) 

                                                                                                                                                

      1                                140                                          130                                         116 

      2                                143                                          132                                         118 

      3                                146                                          134                                         120 

      4                                150                                          136                                         122 

      5                                152                                          138                                         124 

      6                               154                                          140                                         126 

      7                                160                                          143                                         128 

      8                                162                                          144                                         130 

      9                                165                                          146                                         132 

    10                                168                                          148                                         135 

    11                                170                                          150                                         136 

    12                                172                                          152                                         137 

    13                                174                                          154                                         139 

    14                                176                                          155                                         141 

    15                                178                                          156                                         143 

    16                                180                                          158                                         146 

    17                                182                                          159                                         148 

    18                                184                                          161                                         150 

    19                                186                                          163                                         153 

    20                               188                                          165                                         155 

    21                                191                                          167                                         157 

    22                                194                                          170                                         160 

    23                                197                                          176                                         167 

—————————— 

(1)    Bu arada yer alan "Paraşütçü Geri Hizmet" ibaresi, 9/8/1993 tarih ve 499 sayılı KHK'nin 36/c maddesi ile cetvelden çıkarılmıştır. 
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             11 – 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. 
(Madde numarası : 6) 
             Madde 6 fıkra iki – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 
             Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere seçilen erbaş ve erlere kursa katılmalarını takip eden aybaşından 
itibaren kıstas aylığın % 2'si, kursu başarmalarından itibaren denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam kadrolarında 
görevlendirildikleri müddetçe kıstas aylığın % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir.  
             Madde 6 fıkra üç– (9/8/1993 tarih ve 499 sayılı KHK'nin hükmüdür.) 
             Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam kursu gören sözleşmeli subay adayları ile kurbağa adam kursu gören harp okulu 
öğrencilerine kurs süresince kıstas aylığın % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir. Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam 
olmak üzere seçilen erbaş ve erlere kursa katılmalarını takip eden aybaşından itibaren kıstas aylığın % 2'si, kursu 
başarmalarından itibaren denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe kıstas aylığın % 4'ü 
oranında aylık dalış tazminatı ödenir.  
             12 – 19/12/1996 tarih ve 568 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Ek 
cetvel.) 
             EK CETVEL : (23/2/1995 tarih ve 547 sayılı KHK'nin hükmüdür.) 
                            Jet Pilotu, Pervaneli 
                             Pilotu, Helikopter                        Denizaltı Sb. 
                               Pilotu Jet Silah                       Denizaltıcı Astsb.              Uçuş Ekibi Paraşütçü, 
Hizmet                 Sistem Operatörü                 Dalgıç-Kurbağa Adam            Paraşütçü Tazminat 
 Yılları                Tazminat Oranı (%)                Tazminat Oranı (%)                     Oranı (%) 
      1                                192                                          188                                         178 
      2                                197                                          191                                         181 
      3                                203                                          195                                         185 
      4                                209                                          199                                         189 
      5                                215                                          202                                         192 
      6                                217                                          206                                         195 
      7                                225                                          210                                         199 
      8                                229                                          213                                         202 
      9                                233                                          216                                         206 
    10                                238                                          218                                         211 
    11                                241                                          222                                         213 
    12                                245                                          226                                         216 
    13                                250                                          231                                         219 
    14                                253                                          233                                         223 
    15                               257                                          236                                         227 
    16                                262                                          239                                         231 
    17                                264                                          243                                         235 
    18                                267                                          245                                         239 
    19                                272                                          248                                         243 
    20                                276                                          252                                         246 
    21                                281                                         255                                         249 
    22                                288                                          259                                         253 
   23                           310                                            295                                    290 
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13 – 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, Geçici Madde 5, 6, 7,Ek cetvel.) 

             Madde 1 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup pilot, silah sistem operatörü uçuş ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, 

dalgıç ve kurbağa adamlar ile bunların adayları hakkında uygulanır.  

             Tarifler: 

             Madde 3 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             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 başlayanlara pilot adayı denir.  

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

             1. Muharip jet uçuş birliklerinde; av, av - bombardıman ve taktik keşif görevleri yapmak üzere yetiştirilerek 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 operatörü 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; darbe, av-bombardıman, av-önleme ve keşif görevleri 

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. 

             c) Uçuş ekibi: Uçmakta olan bir hava vasıtasının içinde pilot ile beraber bulunarak uçuş vazifelerinin yapılmasına 

katılmalarının gerekli olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca 

onaylanan kimse veya kimselerdir. (1) 

             d) Paraşütçü ve paraşütçü adayı: Türk Silahlı Kuvvetleri paraşütçülük okulu veya yurt içi, yurt dışı kurslarından 

paraşütçülük diploması alan ve diploması usulüne uygun olarak onaylananlara paraşütçü; paraşütçü 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, dalgıç ve kurbağa 

adam okul ve kurslarından diploma alan ve diploması usulüne göre onaylanan kimselere niteliklerine göre denizaltıcı dalgıç 

ve kurbağa adam; Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak için sayılan yerlerde fiilen eğitim ve öğrenime başlayanlara 

denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam adayı denir.  

             f) Paraşütçülük hizmeti: Bu hizmet, sağlık nedenleri 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 bilfiil görevli paraşütçü niteliklerini taşıyan personelin hizmetlerine denir. 

–––––––––––––––– 

(1) Bu bentte yer alan "kuvvet komutanlıklarınca" ibaresi, 1/3/2007 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "kuvvet komutanlıkları, 

Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  
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             g) Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam hizmeti: Bu hizmetler, sağlık nedenleri hariç zorunlu olup, Türk 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 hizmetlerine denir.  

             h) Uçuş hizmet süresi: Uçucuların, okul veya uçuş kurslarında ilk uçuşa başlama tarihlerinden itibaren uçuculuktan 

ayrılmalarına kadar geçen uçuculuk süreleridir. 

             ı) 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 süresi: Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların denizaltı dalgıç ve 

kurbağa adam okul veya kurslarında ilk dalışa başlama tarihinden itibaren dalıcılıktan ayrılmalarına kadar geçen sürelerdir.  

             k) (Değişik: 30/7/1988-KHK-338/1 md. Aynen kabul: 8/6/1989-3570/1 md.) Kıstas aylık: En yüksek Devlet 

memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır. 

             l) Hizmet yılı: Bu Kanunda geçen uçuş, atlayış ve dalış hizmet yılları veya yalnızca "yıl" kavramları 1 Eylül tarihinde 

başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar. 

             Madde 4 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) Jet pilotlarına ve jet pilot adaylarına kıstas aylığın % 100'ü, 

             b) Pervaneli pilot ve Pervaneli pilot adaylarına kıstas aylığın % 70'i,  

             c) (Değişik: 30/7/1988-KHK-338/3 md. Aynen kabul: 18/6/1989-3570/3 md.) Silah sistem operatörlerine ve silah 

sistem operatörü adaylarına kıstas aylığının % 90'ı, 

             d) Uçuş ekibi personeline kıstas aylığın % 65'i, 

             Üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen oranda aylık 

uçuş tazminatı ödenir.  

             (Değişik: 9/8/1993-KHK - 499/27 md.) Harp Okulu öğrencileri ile sözleşmeli subay adaylarına pilotluk eğitimine 

başlamadan önce havacılık ders konuları içerisinde yapacakları fiili uçuş eğitiminin her uçuş saati başına kıstas aylığın % 1'i 

tazminat olarak ödenir. 

             Madde 5 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             (Değişik: 9/8/1993 - KHK-499/28 md.) Askeri paraşütçü hizmet kadrolarına atanan paraşütçü ve paraşütçü adayı 

subay, sözleşmeli subay ve astsubaylarla, askeri paraşütçü niteliklerini kurdukları halde kadro ve hizmet gerekleri nedeniyle  

Silahlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atanan subay, sözleşmeli subay ve astsubaylardan kuvvet komutanı, Jandarma Genel 

Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayı ile daha sonra tekrar paraşütçülük hizmetlerinde görevlendirilmeleri 

gerekli görülenlere zorunlu yıllık atlayış miktarının yarısını tamamladıkları sürece, kıstas aylığın % 60'ı üzerinden bu Kanuna 

ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için 1 inci hizmet yılı) karşılığında gösterilen oranda aylık atlayış tazminatı ödenir. (1) 

–––––––––––––––– 

(1) Bu fıkrada yer alan “kuvvet komutanıın” ibaresi, 1/3/2007 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle  "kuvvet komutanı, Jandarma 

Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  
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             Paraşütçülerden, Özel Harbin Özel Birliğinde bilfiil görev yapanlara, yıllık zorunlu atlayış miktarlarını 

tamamladıkları sürece ek cetvelde hizmet yılları karşılığında gösterilen aylık tazminat oranları subaylar ve sözleşmeli 

subaylar için 20, astsubaylar için 15, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için 10'ar puan artırılarak ödenir. Görev esnasında 

sakatlanarak sağlık kurullarından "paraşütle atlayamaz" raporu alan personel de diğer kadro görevlerine ataması yapılıncaya 

kadar bu fıkra hükmünden istifade etmeye devam eder.  

             Özel Harbin Özel Birliğinde ve diğer birliklerde görevli paraşütçülerden, görevinin ihtisası gereği aynı zamanda 

dalgıç ve kurbağa adam olarak da eğitim ve görev yapan subay, sözleşmeli subay ve astsubaylara, dalgıç ve kurbağa adamlar 

için gösterilen zorunlu yıllık dalış süresini de tamamladıkları sürece ek cetvelde hizmet yılları karşılığında gösterilen ayl ık 

tazminat oranları ayrıca 10'ar puan artırılarak ödenir.  

             Askeri okul öğrencileri ve subay ve astsubay sınıf okulu öğrencilerinden (Sözleşmeli subay adayları ve sözleşmeli 

subaylar dahil) paraşütle atlayış eğitimine katılanlar ile askeri paraşütçü olmak üzere seçilen erbaş ve erlere, okul veya ku rsta 

her atlayış başına kıstas aylığın % 1,5'u, temel atlayışlarını tamamlayarak yukarıda belirtilen askeri okullarda paraşüt 

eğitimine devam eden öğrenciler ile paraşütçü kadrolarında görevlendirilen erbaş ve erlere görevlendirildikleri müddetçe her 

atlayış başına kıstas aylığın % 3'ü atlayış tazminatı olarak ödenir. Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden dikkate 

alınmaz. 

             Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara ödenecek tazminat: 

             Madde 6 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam kadrolarına atanan veya denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere 

seçilerek eğitime başlayan personelden; 

             a) (Değişik: 9/8/1993 - KHK-499/29 md.) Denizaltıcı subaylar ve sözleşmeli subaylar ile denizaltıcı kursiyer ve 

stajyer subay ve sözleşmeli subaylara kıstas aylığın % 70'i. 

             b) Denizaltıcı astsubaylar ile denizaltıcı kursiyer ve stajiyer astsubaylara kıstas aylığın %65'i,  

             c) (Değişik: 9/8/1993 - KHK-499/29 md.) Dalgıç ve kurbağa adam subay, sözleşmeli subay ve astsubaylar ile dalgıç 

ve kurbağa adam kursiyer ve stajyer subay ve astsubaylara, kıstas aylığın % 60'ı,  

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

dalış tazminatı ödenir. 

             (Değişik: 6/7/1995 - KHK-562/18 md.) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam kursu gören sözleşmeli subay adayları 

ile kurbağaadam kursu gören harp okulu öğrencilerine kurs süresince kıstas aylığının % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı 

ödenir. Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam olmak üzere seçilen erbaş ve erlere kursa katılmalarını takip eden aybaşından 

itibaren kıstas aylığının % 2'si, kursu başarmalarından itibaren denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam kadrolarında 

görevlendirildikleri müddetçe kıstas aylığın % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir. 
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             (Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/18 md.) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam niteliklerini korudukları halde kadro ve 

hizmet gerekleriyle Silahlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atananlardan, Kuvvet Komutanlarının, Jandarma Genel 

Komutanının veya Sahil Güvenlik Komutanının onayı ile tekrar denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam hizmetlerinde 

görevlendirilmeleri gerekli görülen ve sağlık durumları elverişli olan denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadamlara yıllık zorunlu 

dalış saatini tamamladıkları sürece hizmet yıllarına bağlı olarak denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadamlara ödenen oranda aylık 

tazminat ödenir. (1) 

             Madde 7 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) Pilotların, silah sistem operatörlerin 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 10-20 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) Askeri paraşütçülerin aylık atlayış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az; 

             1. Asteğmen-binbaşı rütbelerindeki subaylar ile astsubay çavuş-astsubay başçavuş rütbelerindeki astsubayların; 24, 

             2. Yarbay-general rütbelerindeki subaylar ile astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki astsubayların; 12, 

             Paraşüt atlayışı yapmaları şarttır. 

             c) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların aylık 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 saatten fazla olanların 15 saat, 

             Dalış yapmaları şarttır. 

             d) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca Genelkurmay 

Başkanlığının onayı alınmak kaydıyla; (2) 

             1. Bu maddede belirtilen yıllık zorunlu uçuş, atlayış ve dalış süreleri malzeme, araç ve teknik zorunluluk veya 

imkansızlıklar nedeniyle veya olağanüstü durumlarda azaltılabilir.  

             2. 20 uçuş veya dalış hizmeti yılı veya 2 500 saatten fazla uçuş veya dalışı olan uçucu, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 

adamlarla, Yarbay-General rütbelerindeki veya 500'den fazla atlayışı olan paraşütçü personelden geçici bir süre için ve 

devamlı olarak, 3 yılı geçmemek kaydıyla uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam statü ve hakları baki kalmak 

üzere yıllık zorunlu uçuş, atlayış ve dalış süre ve miktarları aranmayabilir. 

–––––––––––––– 

(1) Bu fıkrada yer alan  "Kuvvet Komutanlarının" ibaresi, 1/3/2007 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "Kuvvet 

Komutanlarının, Jandarma Genel Komutanının veya Sahil Güvenlik Komutanının" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

(2) Bu bentte yer alan "kuvvet komutanlıklarınca" ibaresi, 1/3/2007 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle   "kuvvet komutanlıkları, 

Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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             e) Yıllık zorunlu uçuş saati, atlayış miktarı veya dalış süresini tamamlamayanların uçuş, atlayış ve dalış tazminatının 

% 50'si müteakip hizmet yılı başlangıcından itibaren kesilir. Normal tazminat önceki yıldan noksan kalan süre veya miktarın 

tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. 

             f) Pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi personeli, askeri paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamların aylık 

tazminat alabilmeleri için görev ve hizmete ilişkin istekleri gereği gibi yerine getirmedikleri yolunda bir yıl içinde emrinde 

çalıştığı en yakın iki üst derece amirlerinin imzasını taşıyan yazılı iki  ihtar  veya  aylık bir fena faaliyet raporu almamış 

olmaları şarttır. Bu  şartı  taşımayanların  tazminatının % 50'si tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bu kesilme 

durumunu düzelttiğine dair en yakın iki üst derece amirlerinden olumlu kanaat raporu alıncaya kadar devam eder. Normal 

tazminat,olumlu kanaat raporunun alındığı tarihi izleyen aybaşından itibaren ödenir.  

             g) Uçuş, paraşütle atlayış ve dalış hizmetine ilişkin görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık nedenleri sonucunda 

hava değişimi alan veya geçici olarak uçuştan, paraşütçülükten veya dalıştan başka hizmetlere nakledilen pilotlara silah 

sistem operatörlerine, uçuş ekibi personeline, paraşütçülere, denizaltıcı, dalgıç 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 

zorunluluğu aranmaz. İki yıldan fazlası için aylık uçuş, atlayış, dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında 

diğer şartları haiz iseler aylık tazminat göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren ödenir.  

             h) Uçuş, paraşütle atlayış, dalış tazminatı alan personelden uçuş, paraşütle atlayış ve dalışla ilgisi olmayan yurt dışı 

daimi görevlere atananların yurt dışı daimi görevlerde geçen süreleri uçuş, atlayış, dalış hizmet süresinden sayılır. Ancak, bu 

görevlere atananların yurttan ayrılış tarihini izleyen aybaşından itibaren aylık uçuş, atlayış ve dalış tazminatı kesilir.  

             i) (Ek: 30/7/1988-KHK-338/5 md. Aynen kabul: 8/6/1989-3570/7 md.) (a) bendi kapsamına giren personele; aynı 

bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için, uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının 

% 4'ü oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasında 120 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Bu 

şekilde ödenen tazminat Damga Vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz. (1)  

             Madde 8 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

             a) Uçuş, atlayış, dalış kıymetlendirme kurullarının kararları ile; 

             1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine nakledilen pilotlara, silah sistem 

operatörlerine, 

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

             3. Sekiz paraşütle atlayış hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak diğer sınıf görevlerine nakledilen veya 

paraşütçülük görevi yapamayan askeri paraşütçülere, 
—————————— 
(1)    Bu bentde yer alan % 2 oranı 19/12/1996 tarih ve 568 sayılı KHK'nin 4 üncü maddesi ile % 4 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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             4. (Değişik:9/8/1993-KHK-499/30 md.) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam subaylar ile sözleşmeli subaylar için 

sekiz,astsubaylar için oniki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet kadrolarında 

görev alamayacak duruma gelerek daimi olarak diğer görevlere nakledilen denizaltıcı dalgıç ve kurbağa adamlara, 

             b) Uçuş, atlayış, dalış hizmetine ilişkin görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık nedenleri ile yetkili 

sağlık kurulları raporlarına dayanılarak daimi olarak yer hizmetine veya diğer sınıf görevlerine nakledilen uçucu, paraşütçü 

denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara, 

             Silahlı Kuvvetlerde görevde bulundukları sürece uçuş, atlayış, dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve 

kademelerinin ödenme tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı ödenir. Ancak 

bu tazminat 10 yıldan sonra ödenmez. 

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

ödenmez.  

             Madde 9 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun, uçak veya denizaltı vasıtaları içinde fiilen uçmak veya dalmak suretiyle bu 

vasıtaların uçmasında veya dalmasında görev alanlar ile bu vasıtaları kontrol ve tecrübe maksatları için görevlendirilen ve 

aylık uçuş veya dalış tazminatı almayan personelin her uçuş veya dalış saati başına kıstas aylığın % 1'i kendilerine tazminat  

olarak ödenir. Ancak bu şekilde görev yapanlara bir ay içinde ödenecek tazminat miktarı, kıstas aylığın % 10'unu geçemez.  

             Madde 10 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) Hava Harp Okulu, hava okulları, diğer uçuş okul ve kursları öğrencilerini, aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak 

suretiyle yetiştiren uçuş öğretmenleri ile kıtalarda çift kumandalı hava vasıtalarında atış, alet, intibak ve standardizasyon  uçuş 

öğretmenliği yapanlara, öğretmenlik uçuş saati başına, 

             b) Paraşütçü okul ve kurslarında öğrencilerini aynı hava vasıtalarından fiilen paraşütle atlatmak suretiyle yetiştiren 

öğretmenler ile kıtalarda paraşütçülük eğitimi için uçaktan paraşütle atlatma öğretmenliği yapanlara, uçaktan yaptıkları her 

atlayış grubu başına,  

             c) Dalgıç veya kurbağa adam okul ve kurslarında öğrencileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlerin her dalış 

saati başına, Kıstas aylığın binde üçü, yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye öğretmenliğin yapıldığı ayın 

sonunda verilir. 

             Uçak ve gemi tipi: 

             Madde 11 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Silahlı Kuvvetlerde uçucuların, paraşütçülerin ve denizaltıcıların bu hizmetlerini yapacakları uçak (sabit veya döner 

kanatlı) ve gemi tipi, görev ve ihtiyaca göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik 

Komutanlığınca saptanır. (1) 

             Madde 12 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Uçuş, paraşütle atlayış dalış hizmet sürelerinin hesabında başlangıç, tarihi; okul veya kurslarda ilk uçuşa, atlayışa, 

dalışa başlanılan tarihtir.  

  

––––––––––––––––––– 

(1) Bu maddede yer alan "Kuvvet Komutanlıklarınca" ibaresi, 1/3/2007 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle  "kuvvet 

komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  



1210-13 

  

             Uçuştan, atlayıştan, dalıştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre, 

             a) Uçuş, atlayış, dalış kıymetlendirme kurullarının karar tasdik tarihi, 

             b) Yetkili sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi, 

             c) Uçuculardan istekleri üzerine ayrılmaları kabul 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 yıl 1 Eylül 

tarihine göre düzenlenerek, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca 

onandıktan sonra ilgililere duyurulur. (1) 

             23 yıl ve daha fazla uçuculuk, paraşütçülük, dalıcılık hizmet süresi olan bütün pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi 

personeli, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara 23 üncü hizmet yılı karşılığında gösterilen oranda aylık tazminat 

ödenir.  

                                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                                       Şehitlik ve Sakatlık Tazminatı 

             Şehitlik ve sakatlık tazminatı: 

             Madde 13 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             a) Pilot, silah sistem operatörü ve bunların adaylarıyla uçuş ekibi personelinin uçuş hizmet faaliyetlerinden,  

             b) Paraşütçü ve paraşütçü adaylarının uçuş faaliyetleri ile paraşüt atlayışlarından,  

             c) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bunların adaylarının denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet 

faaliyetlerinden,  

             d) (Değişik: 21/7/1989-KHK-376/1 md.) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak askeri uçak veya 

askeri maksatla kullanılan uçak ve denizaltıda bulunan askeri personel ile bir askeri hizmetin ifası için bu vasıtalarda 

bulunanlar, uçak veya denizaltıda bulundukları esnada veya paraşütle atlayış faaliyetlerinden, 

             Şehit olan veya sakat kalanlara bu Kanun hükümlerine göre tazminat verilir. 

             Madde 14 – bent - a) (28/2/1995 tarihli ve 4082 sayılı Kanunun hükmüdür.) Şehit olanların kanuni mirasçılarına 

kıstas aylığın 60 katı, 

             Madde 14 – bent - b) (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Sakatlananlara 5434 sayılı Kanun uyarınca vazife malulü olanlar hakkında esas alınan 13/7/1953 gün ve 1053 sayılı "Vazife 

Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname" de gösterilen 6 derece üzerinden ve sakatlık derecelerine 

göre (a) bendinde belirtilen miktarın:  

                                                         1 inci dereceye % 75'i,  

                                                         2 nci dereceye% 65'i,  

                                                         3 üncü dereceye % 65'i,  

                                                         4 üncü dereceye % 45'i,  

                                                         5 inci dereceye % 35'i,  

                                                         6 ncı dereceye% 25'i, 
–––––––––––––––––– 
(1) Bu fıkrada yer alan "Kuvvet Komutanlıklarınca" ibaresi, 1/3/2007 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle   "kuvvet 

komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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 Madde 16 – birinci fıkra – birinci cümle – (9/8/1993 tarihli ve 499 sayılı KHK’nin hükmüdür.) Olağanüstü 

hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçucu, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam personel ihtiyacını karşılamak 

üzere silah altına alınan subay, sözleşmeli subay, astsubay, erbaş ve erlerden gerekli görülenler branşları ile ilgili okul, birlik 

veya kurslarda, eğitime tabi tutulurlar.  

 Madde 16 – birinci fıkra – bent - a) (9/8/1993 tarihli ve 499 sayılı KHK’nin hükmüdür.) Kurs esnasında 

subay,sözleşmeli subay ve astsubaylar  kendi  statüsünde  bulundukları adaylar gibi tazminat alırlar. Subay, sözleşmeli 

subay ve astsubaylara kurslardan ve okullardan mezuniyeti müteakip Silahlı Kuvvetler içinde veya dışında geçmiş uçuculuk, 

paraşütçülük, dalıcılık hizmet yılları da dikkate alınarak aylık uçuş, paraşüt, dalış tazminatı ödenir. 

 Geçici Madde 5 – (26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı KHK’nin hükmüdür.) 

 Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 144 ve 223 sayılı Kanunların hükümlerine göre yıpranma tazminatı almaya hak 

kazanmış olanlara; uçuştan veya dalış hizmetlerinden ayrıldıkları rütbe derece ve kademe aylıklarının ödeme tarihindeki brüt 

karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı ödenir. Bu şekilde ödenen yıpranma tazminatı, 

evvelce aldıkları yıpranma tazminatından az olanlara aradaki fark ayrıca ödenir. Bunlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun Ek-17 nci maddesindeki tazminattan da yararlanırlar. 

 Geçici Madde 6 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

 Yetkili sağlık kurulları raporu ile paraşütçülükten ayrılmış olup halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olan subay ve 

astsubaylara bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, paraşütçülükten ayrıldıkları tarihteki rütbe, derece ve kademe 

aylıklarının ödeme tarihindeki brüt karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı ödenir. Bunlar  

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek-17 nci maddesindeki tazminattan dayararlanırlar. 

 Geçici Madde 7 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

 Bu Kanunun Geçici 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamına girenlere Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 10 yıl geçtikten 

sonra yıpranma tazminatı ödenmez. 

 EK CETVEL : (9/12/1996 tarihli ve 568 sayılı KHK’nin hükmüdür.) 

 A – Hizmet Grubu: Jet Pilotu, Pervaneli Pilotu, Helikopter Pilotu, Jet  Silah Sistem Operatörü  

 B – Hizmet Grubu: Denizaltıcı Subay, Denizaltıcı Astsubay, Dalgıç, Kurbağa Adam. 

 C – Hizmet Grubu: Uçuş Ekibi, Paraşütçü 

14 – 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (3.) 

 Madde 3 – birinci fıkrasının (k) bendinin birinci cümlesi (11/10/2011 tarihli ve 666  sayılı KHK hükmüdür.) 

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 

başlayanlara pilot adayı denir. 
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15 – 15/8/2016 tarihli ve 671 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (7, Ek 

cetvel.) 

 Madde 7 – (h) bendi- birinci cümle- (11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin hükmüdür.) (a) bendi kapsamına 

giren personele; aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son 

ayındaki uçuş tazminatının jet pilotları ve pervaneli pilotları için %5,2’si, silah sistem subayları, seyrüsefer subayları ve 

taktik koordine  subayları ile uçuş ekibi ve görev ekibi personeli için %5,5’i oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır.  

EK CETVEL : (19/12/1996  tarihli ve 568 sayılı KHK’nin hükmüdür.) (1) 

 A – (Değişik: 11/10/2011-KHK-666/6 md.) Hizmet Grubu: Jet Pilotu, Pervaneli Pilotu, Silah Sistem Subayı, 

 B – (Değişik: 11/10/2011-KHK-666/6 md.) Hizmet Grubu: ADS Pilotu, Denizaltıcı Subay, Denizaltıcı Astsubay, 

Denizaltıcı Uzman Erbaş, Dalgıç, Kurbağa Adam, 

 C – (Değişik: 11/10/2011-KHK-666/6 md.) Hizmet Grubu: Seyrüsefer Subayı, Taktik Koordine Subayı, Uçuş Ekibi 

Personeli, Görev Ekibi Personeli, Paraşütçü. 

 

 Tazminat Oranları (%) 

  A B C 

 Hizmet Hizmet Hizmet Hizmet  

  Yılı Grubu Grubu Grubu        
  1 290 284 270 
  2 297 289 274 

  3 306 294 280 
  4 315 301 286 

  5 324 305 291 
  6 326 311 295 

  7 337 316 300 
  8 343 320 304 

 9 348 324 310 
 10 355 326 316 

 11 359 332 319 
 12 365 338 324 

 13 373 346 329 
 14 377 349 334 

 15 383 353 340 
 16 390 357 346 

 17 393 363 351 
 18 397 366 357 

 19 405 371 363 
 20 411 376 368 

 21 418 381 372 
 22 425 386 378 

 23 460 438 431 
  

–––––––––––––––––– 

(1) 12/1/2012 tarihli ve 6266 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu cetvelde yer alan “B- Hizmet Grubu” sırasına “Denizaltıcı Astsubay,” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “Denizaltıcı Uzman Erbaş,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.  



1210-16 
 
16 – 3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (12, Ek 

cetvel.) 

 Madde 12- beşinci fıkra -(11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin hükmüdür.) Pilot, silah sistem subayı, 

seyrüsefer subayı, taktik koordine subayı, uçuş ekibi personeli, görev ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, ADS pilotu, 

dalgıç ve kurbağa adamlardan 27 yıl ve daha fazla uçuculuk, paraşütçülük, dalıcılık hizmet süresi olanlara 27 nci hizmet yılı 

karşılığında gösterilen oranda aylık tazminat ödenir. (1) 
 EK CETVEL : (15/8/2016 tarihli ve 671 sayılı KHK’nin hükmüdür.)  

 

 A- Hizmet Grubu: Jet Pilotu, 

 B- Hizmet Grubu: Pervaneli Pilotu,  

 C- Hizmet Grubu: Silah Sistem Subayı, 

 Ç- Hizmet Grubu: Seyrüsefer Subayı, 

 D- Hizmet Grubu: ADS Pilotu, Denizaltıcı Subay, Denizaltıcı Astsubay, Denizaltıcı Uzman Erbaş, Dalgıç, Kurbağa 

Adam, 

 E- Hizmet Grubu: Taktik Koordine Subayı, Uçuş Ekibi Personeli, Görev Ekibi Personeli, Paraşütçü. 

 

Hizmet Yılı 

Tazminat Oranları (%) 

A 

Hizmet 

Grubu  

B 

Hizmet 

Grubu  

C 

Hizmet 

Grubu  

Ç  

Hizmet 

Grubu  

D 

Hizmet 

Grubu  

E 

Hizmet 

Grubu  

 1 290 290 290 270 284 270 

 2 297 297 297 274 289 274 

 3 306 306 306 280 294 280 

 4 345 345 332 309 301 286 

 5 359 359 347 323 305 291 

 6 366 371 358 339 311 295 

 7 392 392 375 351 316 300 

 8 403 403 382 357 320 304 

9 413 418 389 366 324 310 

10 520 495 435 426 326 316 

11 539 514 450 444 332 319 

12 565 535 468 465 338 324 

13 618 653 487 485 346 329 

14 720 780 514 503 349 334 

15 725 790 520 527 353 340 

 

––––––––––––––– 

(1) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 48 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “23 yıl” ve “23 üncü hizmet yılı” ibareler i sırasıyla “27 

yıl” ve “27 nci hizmet yılı” şeklinde değiştirilmiştir. 
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16 740 815 527 533 357 346 

17 762 840 530 538 363 351 

18 782 867 534 544 366 357 

19 790 875 542 550 371 363 

20 794 878 548 555 376 368 

21 803 888 555 559 381 372 

22 810 895 562 565 386 378 

23 845 930 597 618 438 431 

 

17 – 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde 

Numarası: 12.) 

Madde 12- beşinci fıkra-ikinci cümle- (10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun hükmüdür.) Jet ve pervaneli 

pilotlarından 32 yıl ve daha fazla uçuş hizmet süresi olanlara tazminat oranı %680 olarak uygulanır.  


