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Yüksek Başkanlığa
Ankara Milletvekili Avni Refik Bekman ile
iki arkadaşının bilûmum Askerî Malûllerin ter
fihi hakkındaki 551 sayılı Kanuna bağlı emraz
cetveline bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve bu teklife dair Sağlık Komisyonu rapo
r u ; Kamutayın 19 . XII . 1949 tarihli gündemi
ne konulmuş ve Kamutayda görüşüleceği sıra
da, 551 sayılı Kanunun vaktiyle Millî Savun
ma Komisyonundan geçmiş olması itibariyle
bu kanun teklifinin bir defa da Millî Savunma
Komisyonunda görüşülmesi Komisyonumuz Söz
cüsü Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan ta
rafından Komisyonumuz adına teklif edilmiş ve
Kamutayca bu teklif kabul edilerek adı geçen
kanun tasarısı Komisyonumuza havale Duyurul
muştur.
Komisyonumuzun 22 . XII . 1949 tarihli top
lantısında Millî Savunma ve Sağlık Bakanlıklıkları temsilcileri ve teklif sahiplerinden Anka
ra Milletvekili Avni Refik Bekman da hazır ol
duğu halde görüşülüp incelendi.
Komisyonumuz, çoğunlukla Sağlık Komisyo
nunun kanaat ve kararına iştirak etmekle be
raber; bugün mevcut olan emraz cetvelinin bu
günkü ihtiyaçları kavrayamadığı ve yeni yeni
hastalık ve kazalardan ileriye gelen maluliyet
leri de dairei şümulüne alacak bir emraz cet
veli vücuda getirilmesi lâzımgeldiği kanaatini
de izhar ederek bu hususun tekrar ve ehemmi
yetle Hükümetin dikkat nazarına arzedilmesini

ittifakla kabul etmiştir.
Bundan başka; mütehassıs temsilcilerin salâ
hiyetle verdikleri izahata müsteniden; mahiyet
itibariyle ayni vasfı taşıyan hastalığa sebebiyet
veren şualanma ve zehirlenmelere mâruz kalanla
rın da bu meyanda dikkat nazara alınmış olması
nı sağlamak üzere kanunun birinci maddesine ilâ
veler yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması
oy birliğiyle kabul edilmiş ve birinci madde o
yolda yazılmıştır.
Bu kanunun 1 . I . 1950 de yürürlüğe girecek
olan Emekli Sandığı Kanunundan evvel yürür
lüğe girebilmesi için yeğlik ve ivedilikle görüşül
mesinin Yüksek Kamutayın tasvibine arzı da
kabul edilmiştir.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
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)MİS YON UNU N DEĞİŞI )EĞİ ŞMÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
RÎŞÎ
TİRÎŞÎ
Bilûmum Askerî malûllerinin
erinin terfihi hakkındaki
Kanunun 11 nci maddesine
sine bağlı cetvele bir fık
fıkra eklenmesine
ne dair Kanun
MADDE 1. —• 551 sayılı Kanunun 11 ne i
maddesine bağlı emraz cetvelinin beşinci dere
cesinin 46 neı numarasına aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir :
Askerî görevlerin ifası sırasında husule
gelen şualanmalar, meslekten ileri gelen zehir
lenmeler, travmadan doğma müzmin osteo-miyelit neticesi meydana gelen ve şahsın çalışma ka
biliyetini % 30 dan fazla azaltan ve sağlık ku
rulları raporu ile sabit olan hematopoetik sistem
ve kan hastalıkları (pernisiyöz anemiler, löse
miler ve benzerleri., gibi) ile amiloit istihaleler
ve bunların türlü ihtilât ve neticeleri, daimî ol-

(lakları takdirde, vahametlerine
üzerinden maluliyeti gerektirir.

göre

derece

MADDE 2. — Bu kanunun neşrinden evvel
emekliye ayrılmış olan bu gibi malûller hakkın
da da, emekliye ayrıldıkları tarihten itibaren
uygulanıl*.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye, Millî Sa
vunma, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanları yürütür.
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