S. Sayısı: 231
Seyhan Milletvekili Sinan îekelioğlu ve 2 arkadaşının,
Bilûmum askerî malûllerin terfihi hakkındaki Kanuna
ek kanun teklifi ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyon
ları raporları (2/44)

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Yurdumuzun savunuşunda canlarını veren kahraman ve aziz şehitlerimizin yavrulariyle harb
malûllerine bağlanacak maaş hakkında takdim ettiğim teklifin icabeden komisyonlarda ve Kamu
tayda görüşülerek kanun iyet kazanmasına yüksek delâlet ve müsaadelerini arz ve rica eyleriz.
15. V . 1947
Seyhan Milletvekili
liursa Milletvekili
Malatya Milletvekili
Sinan Tekelinğlu
Faik Yrfmazipek
M. Nedim Zabcı

551 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı gerekçesi
Yurdun savunmasında göğüslerini birer çelik kale gibi saldırganların önüne gererek bin bir kah
ramanlıklarla canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri ve bunların millete vedia olarak bıraktık
ları aile ve yavrularını ve yine bu uğurda muhtelif unsurlarından ve sıhhatlarından mahrum kalan
malûl gazilerimiz Büyük Millet Meclisinin kurtarıcı elleriyle milletimizin vefakâr bağrmdaki lâyik
oldukları hakiki yerlerinde kucaklanmıştır.
Aziz Türk Milleti namına Büyük Meclisin kuruluşıındanberi kahramanlarımız ve onların evlât
ları için gösterdiği bu yüksek vefa ve şefkat, bir gün canımızdan kıymetli ve aziz olan yurdumu
za vâki olabilecek bir tecavüzde dünkü kahramanlık harikalarını çok geride bırakmaya andiçen kah
raman Türk Ordusunun fedakârlık ve şecaat kaynağı olmaktadır.
Büyük Meclisin bu kahramanlar ve bunların milletin şefkat ve himayesine bıraktıkları çocuk
ları hakkında her fırsatta gösterdiği atıfet ve vazeylediği himayekâr kanunların üzerinden uzun
zamanlar geçmiş ve geçen bu zamanlar hayat ve geçim şartları ve bunların en mübrem ve hayatî
ihtiyaçları çok değişmiş bulunmaktadır. Gerek bu sebeple gerek bunlara ait geçerlikte bulunan ana
hükümlerin yürütümünden hâsıl olan tecrübelerle bu kanunlara bazı ilâveler yapılması zarureti doğ
muş olduğundan bu kanunun teklifine zaruret hâsıl olmuştur.
Tasarı esas itibariyle daha ziyade geleceğö ait hükümleri ihtiva etmekle beraber en yenisi yirmi al
tı sene evvelki rütbe maaşlarına göre bağlanan işehit aylıklarının bugün için geçinemiyecek ve hattâ
hayatta kalanların sefalet içinde yaşamalarına bile imkân vermiyeeek kadar az olması ve harb malûl
lerinin yüzde doksanının teğmen ve yüzbaşı gibi küçük rütbelerde ve pek genç yaşta emekliye
sevk olunmaları ve bunların aile hayatına karışıp bunları da yaşatmak ve okutup yetiştirmek mec
buriyetine düşmüş bulunmaları gözönüne alınarak esasen adedi pek az bir hadde tenezzül eden ve
etmekte bulunan bu gibilere de tasarıda yeri verilmesine sebep olmuştur.
Tasarı gerek gelecekte ve gerekse halen mevcut şehit yetimleri ve harb malûllerinin maddi ve
mânevi ıstıraplarını kısmen dindirecek şekilde ve m e r i hükümlerden büyük farklar husule getir
memektedir,

Milli Savunma Komisyonu raporu
t. li. M. M.
Milli Savunma Komisyonu
Ksas No. 2/44
Karar No. SS

13 . VI . 1947

Yüksek Başkanlığa
Yurt savunmasında canları m veren aziz şe
hitlerimizin yetimleriyle harb malûllerine bağ
lanacak maaş hakkında; Seyhan Milletvekili Sinan
Tckelioğlu, Bursa Milletvekili Faik Yılmazipek
ve Malatya Milletvekili Mahmut Nedim Zabeı ta
rafından Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve 2 . VI . 1947 tarihinde Komisyonumuza
havale buyuru!an kanun teklifi ve tasarısı 9 . V I .
1947 tarihinde Millî Savunma ve Maliye Bakan
ları huzuriyle okunup incelendi:
Bu görüşmede; harlı mâlûlleriyle şehit yetim
lerine evvelce (1924 yılında yani 23 yıl önce)
tahsis edilmiş olan maaşların ve yapılan zamla
rın o vakit için kâfi olmasına rağmen bu gün;
pek değişmiş olan yaşayabilme şartları karşısın
da; kifayetli birer miktar ifade edemediği haki
kati bir daha gözümüz önünde hazin bir tablo
olarak teeessüm etmiştir.
Vatanın savunmasında; bazı azalarını veya
sıhhatlerini kaybetmiş malûl gazilerimizle; şe
hit düşmüş aziz kahramanlarımızın bize emanet
ettiği yetimlerinin bu günkü hali bütün Türk
milleti için bir ıstırap kaynağı olduğuna gönül
den iman eden komisyonumuz; yine aziz Türk
milletinin varlığına dayanan bütçesinin imkân
ve müsaadesi nispetinde ve pek acele olarak; bun
ların imdadına koşmak lâzımgeldiği kanaatine
varmıştır.
İşte bu kanaatin emrettiği görevi yukarda
arzedilen esaslar dâhilinde eda edebilmek üzere;
komisyonumuz; imkân şartlarını ve bu şartlar
dahilinde en çabuk ve en mümkün bir yardımı
yapabilecek esasları ve bu esaslar dahilinde
teklif edilecek kanun tasarısı hazırlamak
üze bir tâli komisyon kurulup bunun görevlen
dirilmesini oy birliğiyle kabul eylemiştir.
Görevlendirilen tâli komisyon; Millî Savun
ma ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri de bera
ber olduğu hakle; bütün imkânları incelemiş ve
bunun sonucunu bir raporla teshil eylemiş ve
bir de kanun tasarısı hazırlıyarak Millî Savun
ma Komisyonumuza tevdi eylemiştir.

12. VI . 1947 günü; Millî Savunma ve Mali
ye Bakanlığı temsilcileriyle beraber malûl ga
zilerimizi temsil eden diğer iki harb malûlü ar
kadaşımızın da huzuriyle Tâli Komisyon raporu
ve kanun tasarısını, incelemiştir.
551 sayılı Kanunumuzun harb malûllerini
tarif eden maddesinin çerçevesi dahilinde kal
mak şartiyle bunlardan bugün harb meydanla
rında ve eşkiya takiplerinde bilfiil bulunmak
suretiyle malûl kalmış kahramanlarımızla aziz
Şehitlerimizin yetimlerine; mümkün olabilecek
yardımın şekil ve miktarı üzerinde uzunca gö
rüşme ve tartışmalar yapmıştır. Komisyonu
muz yapılabilecek bu yardımın; harb malûlle
rimizle. şehit yetimlerimizi tam bir refaha ka
vuşturacağına kaani olamamakla beraber; im
kân dahilinde olan bu yardımla bunların zaru
ret ve sıkıntılarını bir dereceye kadar hafifletil
miş olacağı kanaatine varmıştır.
Komisyonumuz; bu yardımın; bu sene içinde
ve en çabuk bir zamanda yapılması ve bu sene
Meclise sunulması mukarrer olan Umumi Emekli
Kanununda da; bu yardımın bugün yapılamıyanlara da teşmili ve imkân dahilinde artırıl
ması hususlarının derpiş edilmesi lüzumu üze
rinde musir bulunduğu gibi bu keyfiyet Hükü
metçe de vadedilmiş bulunduğundan 1948 se
nesi bütçesi hazırlanırken bu esasların gözönünde tutulacağı Komisyonumuzca tabiî görül
mektedir.
Komisyonumuz, Tâli Komisyonun hazırladığı
kanun tasarısı üzerinde bazı değişiklik yapıl
dıktan sonra; hazırlanan yeni kanun tasarısını
toplantıda bulunanların oy birliğiyle kabul
eylemiştir.
Havalesi gereğince; verilmesi I âzını gelen
Komisyona tevdi buyuru İm ak üzere Yüksek
Başkanlığa sunuldu.
Millî Savunma
Ko. Başkanı
Sözcü
Kâtip
Konya
Hatay
Krzinean
.1. F. Cebcsoy
K. Durukan
B. K. (Jağlar
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Ankara
Ar. Tınaz
Erzincan
Z. Ağca
Oazianteb
.1. Atlı
Kayseri
S. A vgın

Çankırı
Dr. A, Arkan
Erzurum
/<:. "»S*. Ahgöl
Kars
//. Tugaç
Kırklareli
K. Doğan

Çankırı
Z. Soydemir
Erzurum
V. Kocagilney
Kastamonu
.1. Alptoğan
Kocaeli
S. Okan

Konya
Dr. H. Alataş
Seyhan
X. Ttkdioğlu

Kütahya
M. îspartalıgil

Mardin
K. Scvüktekin

Mardin
Dr. A. Uras

Van
/»'. Oklar

(jümüşane
S. Erdoğan

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. .M M.
Hiltçe, Komisyonu
Ksas No. 2/44
Karar No. 1.31

17 . VI . 19 İ7

Yüksek Başkanlığa
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu ve iki
arkadaşı tarafından 551 sayılı Kanuna ek olarak
hazırlanıp Millî Savunma Komisyonu raporivle
Komisyonumuza verilen kanun teklifi leklif sa
hipleri ve Millî Savunma Bakanı Orgeneral (Jemil Cahit Tovdemir ve Maliye Bakanlığı-adına
Bütçe ve Malî Kontrol '(-i en el Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü.
Teklif, lıarb malûllerinin umumi durumu ile
bugünkü durumu hakkında geniş bükümleri ihti
va etmek üzere tanzim edilmişti]-. Ancak, Hükü
metçe hazırlanmakta olan Emeklilik Kanunu ta
salısında lıarb malûllerinin
umumi durumları
üzerinde yeni hükümler derpiş edildiği Hükü
metçe i Cad e edildiği cihetle, tasarının, lıarb ma
lûllerinden bugün ihtiyar bakım nidan müşkül
dunun ve zaruret içerisinde bulunanların bu va
ziyetlerine bir ç.are olacak tedbirlere hasredilmeşini teklif sahipleri kabul ettiklerini beyan et
mişlerdir.
Harb malûllerinden fiilen harb ve harekât
sahasında malûl kalanlardan hâlen muhtaç, vazi
yette bulunanların müşkül durumlarına bir çare
bulunması esas itibariyle Komisyonca kabul edil
mistir.
Komisyonda yapılan görüşmelerde şu esaslar
da, Hükümet ve teklif sahipleriyle mutabık ka
lınmıştır.
1. — Bugün zarurete binaen yapılacak yar
dım. seferberlik başladığı tarihten sonuna kadar

her ne suretle olursa olsun malûl kalanlardan yal
nız harb sahasında fiilen ateş altında yaralanan
larla, lıarb sahasında ve lıarb hareketlerinde ve
harb sahasına gidiş sırasında her ne sebep ve su
retle olursa olsun malûl kalanlara ve bu yardı
mın yapılası kabul edilmiş ve tasarının Millî Sa
vunma Komisyonunca kabul edilen birinci mad
desi ona göre düzeltilmiştir.
2. - - Tasarının dördüncü maddesi; bu yardı
mın yalnız muhtaç; olanlara hasrını temin maksadiyle yazılmış ise de, bu hüküm yalnız umumi
ve mülhak bütçelerden ödenek alanlara matuf
bulunmaktadır. Komisyonumuz,
bu hükmün
Devlet memurluğu dışında da çalışarak kazana».
lara da teşmilini kabul etmiş ve tasarının dör
d üncü maddesi ona göre yazılmıştır.
Bu teklifin harb malûllerinin hakikî muhtaç
larına günün bütçe zorlukları arasında yapılma
sını istilzam ettiği yardımın, bütçenin gelir t'azlasiyle karşılanabileceği Maliye Bakanlığı tem
silcileri tarafından ifade olunmuştur.
Tasarının diğer hükümleri Milli Savunma
Komisyonu esas alınarak ve bazı ifade deği
şiklikleri yapılarak kabul edilmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Edirne
M. .V. Gündüzalp
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Başkan V.
Diyarbakır
C. Ekin

Sözcü
îznıir
}f. Birsd

Kâtip
Ankara

Ankara
V. C. Akkerman
P. Öym<"H
Balıkesir
Bursa
Aydın
S'. Öraeerren
F. Bük
/»'.
.\l]>mu>ı

Ankara
C. Gölet
Diyarbakır
V. Dicleli

İstanbul
Dr A. A di var

İzmir
S. Dikmen

Kırşehir
,Ş'. Turft-ul

Samsun

M. A. Yörüker

SEYHAN MİLLETVEKİLİ SİNAN TEKELİOĞLU VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ

MİLLİ

Askerî mâlt'dlerin terfihte dair olan 551 saydı Ka
nıl n-a ek kainin tasarısı

Emekli, Dul ve Yetim Aylıklarına Zam yapılması hakkındaki ,28 . XIf . 1946 tarih ve -İ992 saydı
Kanuna ek kanun tasarısı

1.
Harbte veya eşkıya müsademelerinde
şehiden veya bu suretle yaralanıp tedavi edil
mekte iken ölen bilcümle subay ve askerî me
murların yeti inlerine bir üst rütbeye mahsus
birinci derece maluliyet aylığının. Gedikli ve
erbaşlarla erlerin ve Harb Yedek Subay Okul
ları ve .ya bu derecelerdeki okullar öğrencileri
nin yetimlerine bunlara mahsus birinci derece
maluliyet aylığının yüzde doksanı; şehit aylığı
olarak bağlanır. Bunlara, yetim başına ayrı
ca her ay Yirmişer lira terfih zammı verilir.

MADDE 1. -Harb malûlü bulunan subay ve
askerî memurlardan harbde fiilen ateş altında ya
ralanmak ııetcesinde veya harbde müsademe
nin icrası sırasında düşmek, donmak, zehir
lenmek gibi harekâtın neticesinden doğan sebep
lerle malûl olmuş bulunanlara 168;'» sayılı Ka
nuna veya ondan evvelki hükümlere göre bağ
lanmış ve bağlanacak malûl aylıklarının çeşitli
kanunlarla ve 4992 sayılı Kanunla yapılmış olan
zamlariyle birlikte baliğine % 50 si eklenir.

2. --• llarb malûlü olarak emekliye sevk olu
nacaklardan bilûmum subay ve askerî memur
lara bir üst rütbe üzerinden, Gedikli ve erbaş
larla erlerin ve harb ve Yedek Subay Okulları
veya bu derecelerdeki okullar öğrencilerine bun
lara mahsus maluliyet aylığının bir misli üze
rinden maluliyet aylığı tahsis olunur.

MADDE 2. --- Subay ve askerî memurlar
dan şehit olanların dul ve yetimlerine; ve sahil
erat dul ve yetimlerinden hayat kaydiyle maaş
alanlarına;
A) 168-î sayılı Kanuudan evvelki hüküm
lere göre bağlanmış ve bağlanacak aylıklarının
ve çeşitli, kanunlar ile 4992 sayılı Kanunla ya
pılmış olan zamlarının baliğine % 100 ü:
B) 1683 sayılı Kanuna göre bağlanmış ve
bağlanacak aylıklarının 4992 sayılı Kanunla
yapılmış olan zamlariyle birlikte baliğine c/r
m ıı;
Eklenir.

'İ. - 551 sayılı Kanunun birinci umdesinde
yazılı terfih zamlarına üç kat eklenmiştir. Be
şinci ve altıncı dereceden ınfdûl olan Gedikli
(ye Erbaş ve erlere ve öğrencilere 200 lira kıy(iımtinçle verilecek araziden maada her ay peşin
.olarak 20 lira terfih zammı verilir.
Terfih zamları malûlün vefatında yetimlere
intikal eder.
Şehit yetimleri ve malûllerle bunların yetim
lerinin aylıkları ve terfih zamları hiçbir vergi

MADDE :*.
Harb malûlü erlerden (Harb
Okulu ve muadili öğrenciler ve gedikliler dâhil)
551 sayılı Askerî Malûllerin Terfihi Hakkındaki
Kanunun 1 ne i maddesinde yazılı malûllük dere
celerinden 1, 2, :> ve 4 ncü derecelere giren
lerle girecek olanların terfih zamları birer
misli artırılır. 5 ve 6 ncı derecelerine giren
lerle girecek olanlara 10 ar lira terfih zammı
verilir.
Bu zamlar, çeşitli kanunlarla kabul edilen
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SAVUNMA KOMİSYONUM.\' DE
ĞİŞTİR! Sİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞ|
Emekli, dul ve yetim aylılarına zum yapılması
hakkındaki 1992 sayılı Kanuna ek kanun tasamı
MADDE 1. — Harb malûlü bulunan subay
ve askerî memurlardan harbte fiilen ateş al
tında veya harekât sahasında veyahut bu sa
haya gidiş esnasında herhangi bi sebeple ma
lûl olmuş bulunanlarla 1683 sayılı Kanuna ve
ya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış ve
bağlanacak malûl aylıklarının
çeşitli ka
nunlarla ve 4992 sayılı Kanunla yapılmış olan
zamlariyle birlikte toplamına % 50 si eklenir.

MADDE 2. — Millî Savunnıa Komisyonunun
2 nci maddesi ayniyle kanul edilmiştir.

MADDE 3. — Harb malûlü erlerden (Harb
Okulu ve muadili öğrenciler ve gedikliler dâ
hil) 551 sayılı askerî malûllerin terfihi hak
kındaki Kanunun birinci maddesinde yazılı
malûllük derecelerinden bir, iki, üç ve dördün
cü derecelere girenlerle girecek olanların terfih
zamları birer misli artırılır. Beş ve altıncı de
recelerine girenlerle girecek olanlara onar lira
terfih zammı verilir.
Çeşitli kanunlarla terfjh zamları hakkında
( S. Sayısı

Tekli t

M. S. K.

ve resme tâbi olmadığı gibi Devlet ve nafaka borç
larından başka borçlar içli haciz do olunamaz.

lı iiküıuler dairesinde ödenir

4. llarb ve vazife mâlûllernden sağlık du
rumları çalışmağa müsait olanlara müraeaatlrni
da sağlık durumlarına ve kabiliyetlerine göre
askerî teşkilâtta subay ve askerî memur yerlerin
de vesair görevlerde 65 yaşma kadar çalışmak
üzere maaşlı sivil memur olarak Millî Savunma
Bakanlığınca görev verilir.
Millî Savunma Bakanlığınca yukarda yazılı
görevler kadrolarında ayrılacak yüzde beşe ka
dar istihdam yerlerinden artacaklara istemleri
üzerine Genel ve Özel ve Katma bütçeli daire ve
Kurumlar ve beledi yi er ve kamuya yararlığı
tasdik olunan birlikler ve yukarda yazılı daire
ve müesseselerin sermayesiyle kurulmuş kurum
ve işletmelerde, banka ve şirketlerde iş bulmağa
Galışma Bakanlığı görevlidir.
Bunların terfi ve diğer zat işlemleri sivil
Devlet memurlarının tâbi olduğu hükümlere gü
ve yapılır. Emekliye tâbi görevlere tâyin olu
nanların tekrar tekaüde şevklerinde, emekliye
şevklerinden evvlki hizmetin ile sonraki hizmet
leri toplamı ve maluliyet dereceleri ve en son
aldıkları aylıkları üzrinden yeniden tahsis ya
pılır.
Kanunla emekli hakkı tanınan memuriyetler
de çalışan malûllerin hizmetler veya kanunların
verdiği yetkilere dayanılarak memurları için
emekli hakkı kabul eden kurul ve bankalarda
göreve tâyin olunanlardan emekliye tâbi bütün
hizmetleri toplamı otuz sene ve daha ziyade
olanların ikramiyeleri son aylıkları üzerinden
otuz seneyi ikmal eyledikleri daire ve kurumlar
ca verilir.
Bu kanunla yeni eklenen terfih zamları gö
reve tâyin olunanlara görevde bulundukları müd
det verilmez.

MADDE 4. --- Genel Bütçeye giren daireler
le Kat uta ve Özel bütçeli dairelerden veya
memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit
edilmiş olan müesseselerden veya bunlara bağlı
yerlerden aylık, ücret ve ödenek alanlar bu
aylık, ücret ve ödenekleri aldıkları sürece
yukarıki maddelerde yazılı zamlardan fayda
lanmazlar.

•*). Masrafı Genel, Özel. Katma ve Belediye
bütçelerinden veya kamu yararına (-alışan birlik
ler tarafından sağlanan okul. üniversite ve yurtlardaki paralı ve parasız yatılı öğrenci adedinin
yüzde onu ve yatılı ve yatısız ve ayrıca pansi
yon şeklinde öğrenci kabul eden özel okulların ya
tısız ve yatılı adedinin yüzde beşi, şehit ve mâlûJ eoçuklaruım tahsillerini parasız olarak sağ

MADDE 5. •— Eşkiya müsademesinde, mü
sademe esnasında yaralanarak 551 sayılı Ka
nundaki derecelere girecek şekilde malûl ka
lanlarla şehit olanların veya yaralanma netice
si tedavi sırasında veya yapılan cerrahî ame
liyat sonunda ölenlerin dul ve yetimleri de bu
kanunun 1, 2 ve o ncü maddeleri hükümlerin
den faydalanırlar,

( S. Sayısı : 231 )

? —
B. K.
kabııJ edilmiş olan hükümler bu maddeye gj>re
yapılacak ödemeler hakkında da aynen uygula
nır. Bu zamlar da dul ve yetimlere intikal etmez.
MADDE 4. — Genel bütçeye giren dairelerle
kalma ve özel bütçeli dairelerden veya me
muriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit cdilı)ıiş
olan müesseselerden veya bunlara bağlı yerler
den aylık, ücret ve ödenek alanlar bu aylık, üc
ret ve ödenekleri aldıkları sürece, yıllık gayjrisâfi iradı 1500 lira ve daha ziyade olan binalara
sahip bulunanlar bu gayrimenkule sahip bu
lunduğu sürece ve gündelikli amele ve işçilerle
seyyar ve usta işçiler dışında kazanç vergisi öde
yenler bu verginin taalluk ettiği iş ve meslekleri
yaptıkları sürece yukarıki maddelerde yazılı
zamlardan faydalanmazlar.

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonunun
5 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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Teklif
laıuak üzere Millî Savunma Bakanlığı emrine ay
rılır. Bu yerlerde şehit çocuklarından başlıyarak sırasiyle harb ve görev malûllerinin çocuk
ları okutturulur. İsteklilerin çokluğu halinde sı
raya göre bunlar arasında 915 sayılı Kanuna gö
re seeçme smavı yapılır. Bunların genel seçme
sınavlarına girme hakları saklıdır.
Parasız okuma hakkı okul ve üniversitelere
girme şartlarını ve aranılan ehliyet ve sınıf geç
me mecburiyetlerini değiştirmez.
6. Altmış yaşını bitiren harb malûllerinden
yardıma, muhtaç olanlara birer emireri tahsis
olunur.

MADDE ti. - - Bu kanunun 1 nci maddesi
gereğince; malûl subay ve askerî memurlara
yapılacak zamlar; Sayıştayın tescilinden sonra
ve genel hükümler dairesinde ödenir.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte şehit aylığı almakta olan bil
cümle subay ve askerî memurların yetimlerin
den her birinin aylıklarına otuzar ve gedikli ve
erbaşlarla erlerin ve öğrencilerin yetimlerine
on beşer lira terfih zammı eklenir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Halen mevcut harb
malûllerine 551 sayılı Kanunun birinci madde
sinde yazılı terfih zamlarına üç kat ve görev
malûllerine iki kat eklenmekle beraber subayla
rın maaşları bir üst derece üzerinden tashih olu
nur. İki yüz liralık arazi verilip terfih zammı
verilmiyen beşinci ve altıncı dereceden malûl
gedikli ve erbaşlarla erlere ve öğrenicilere ke
sin olarak her ay yirmişer lira terfih zammı ve
rilir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun üçün
cü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve 4,
5 ve 6 ncı maddeleri halen aylık almakta bulu
nan şehit yetimleri ile harb ve görev malûllerine
de şâmildir.
7. Bu kanun yayımı
girer.
8. Bu kanunun
Kurulu görevlidir,

tarihinde yürürlüğe

uygulanmasına

Bakanlar

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihini kovalıyan aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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MADDE 6. — Bu kanunun birinci maddesi
gereğince; malûl subay ve askerî memurlara ya
pılacak zamlar; Sayıştayın tescilinden sonra ve
genel hükümler dairesinde ödenir.
İkinci maddedeki ödemeler ilgili askerlik şu
belerinden alman resmî kayıtlara istinat ettirilir.

MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonunun
7 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
MADDE 8. —• Millî Savunma Komisyonunun
8 nci maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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