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Seyhan Mebusu Sinan Tekelioglu'nun,
Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları ( 2 / 1 9 9 )

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 2/199
Karar No. 130

6 . VII . 1956

Yüksek Reisliğe
Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
64 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi, Millî Müdafaa ve Maliye encümen
leri mazbatalariyle birlikte encümenimize havale
•edilmiş olmakla teklif sahibi ve Maliye Vekâleti
mümessili hazır oldukları halde yeniden tetkik
ve müzakere edildi.
Teklifin esbabı mucibesinde ve teklifi bidayeten tetkik ve kabul eden Millî Müdafaa ve Ma
liye encümenlerinin mazbatalarında belirtildiği
üzere muharebe meydanlarında ve vatan hizmet
lerinde memlekete yararlı olmuş kahraman ma
lûl gazilerimizin terfihleri maksadiyle hazırlan
mış olan kanun teklifi encümenimizce de muva
fık mütalâa olunarak maddelerin müzakeresine
geçilmiş ve 6306 sayılı Kanunun birinci madde
siyle kabul edilmiş ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü
maddesine eklenmiş olan hükmün kanun teklifin
d e yer almamış olduğu görülerek mezkûr fıkra
nın da ilâvesi suretiyle birinci madde encümeni
mizce kabul edilmiştir.

Teklifin muvakkat maddesi aynen ve mütaakıp yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek
suretiyle kabul ve ihzar olunan kanun lâyihası
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin tadiline
dair kanun lâyihası
BİRİNCİ MADDE — 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 64. — Vazife
malûllerinden
bu
malûllüklere;
a) Harbde fiilen ateş altında,
b) harbde harb bölgesindeki harb hare
ket ve hizmetleri sırasında bu hareket ve hiz
metlerin sebep ve tesirleriyle,
c) Harbde veya harbe hazırlık devresinde
her nevi düşman silâhlarının tesirleriyle,
ç) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve
hudut hareketleri sırasında bu hareketin se
bep ve tesirleriyle,
d) Hazarda ve fevkalâde hallerde emir ve
ya vazife ile uçuş yapan uçucularla hangi mes
lek ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli ola
rak tayyarede bulunanlardan uçuşun havadaki
ve yerdeki sebepleri ile ve yine emir ve vazi
fe ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve
sınıftan olursa olsun emirle vazifeli olarak de
nizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
nanlardan denizaltıcılığm veya dalgıçlığın çe
şitli sebep ve tesirleriyle,
Uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, ge
dikli subay, askerî memur, gedikli erbaş ve er
ler (gönüllü erler dâhil) orduca vazifelendiri
len sivil iştirakçilere ve erlikten dolayı aylık
bağlanan tevdiatçılara ayrıca (harb malûlü)
denir ve bunlara vazife malûllüğü aylıklariyle
birlikte ve malûllükleri derecesine göre aşağı
da yazılı miktarlarda (harb malûlü zammı) öde
nir.

Bu zamlar ödendikçe faturası karşılığında.
Hazineden alınır.
Maluliyet derecesi İştirakçiler için Erler için
1
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40

Harb malûlü sayılacak vazife malûllerinden:.
bir hareketin muvaffakiyetle neticelenmesinde'
şahsan âmil olduğu veyahut örnek tutulacak/
cesaret ve* fedakârlık gösterdiği sıralarda bu
malûllüğe uğradıkları usulüne göre üstleri tara
fından Millî Savunma Bakanlığına bildirilen.
ordu mensplarma ait harb malûllüğü zamları
% 25 fazlasiyle bağlanır.
MUVAKKAT MADDE — 5434 sayılı T. a
Emekli Sandığı Kanununun geçici 46 ncı mad
desinin (C) fıkr asiyle 47 nci madde ve geçici,
49 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılanlar
la, 1 . I . 1950 tarihinden sonra bağlanmış harb
malûllükleri zammı verilenler de bu zamdan is
tifade ederler. (Teklif sahibinin geçici madde
si aynen kabul edilmiştir.)
İKİNCİ MADDE - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

( S. Sayısı : 210 a ek )

