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Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanun (*)
(Resmî Gazete ile yayımı : 1.].11.1983 Sayı : 18220)
Kanun N o .
2951

Kabul tarihi :
10 . 11 . 1983

Amaç ve kapsam
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı, Devlet tekelinde bulunan ve bulundurulacak olan maddelerin satış bey'iye üçte birlerinin Tekel İdaresince kesilerek bu Kanun hükümlerine uygun olarak hak sahiplerine dağıtımını
düzenlemektir.
Bey'iyelerın bankada toplanması
M A D D E 2. — Bayilik ruhsatı verilen herkesten muayyen olan bey'iyelerin üçte birleri Tekel idarelerince
kesilerek her ay sonunda mahallî Ziraat Bankaları aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde «Maluller ve Şehit Yetimleri Hesabı» adı ile Maliye Bakanlığı adına açılan cari hesaba gönderilir. Bu
paralar, ertesi günden itibaren faize tabi tutulur. Faiz miktarı, aynı şartlarla verilen azamî faiz oranından az
olamaz.
Ziraat Bankasına bu hesapla ilgili hizmetlerinden dolayı masraf veya komisyon namı ile bir şey verilmez.
Faydalanacaklar
M A D D E 3. — T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğündeki «Maluller ve Şehit Yetimleri Hesabı»nda bir
takvim yılı içinde toplanan tekel bey'iye üçte birleri hâsılatından :
a)

Harp malullerine,

b)

Şehitlerin dul ve yetimlerine,

c)

Barışta :

1.

Olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında, çeşitli

harp silah ve vasıtalarının yahut da görevin sebep ve tesiri ile vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarına,
2.

Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasında, Silahlı Kuv

vetler ile birlikte yahut ayrı olarak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malulü sayılan sivil iştirak
çilere ve sivil görevlilere,
d)

Yukarıdaki (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesiri ile ölen

lerin dul ve yetimlerine,
Bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine göre dağıtım yapılır.
Dağıtım esasları
M A D D E 4. — Bey'iye üçte birlerinin dağıtımı aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır :
a) ödemeler, o yılın 31 Aralık tarihi itibariyle hayatta olan hak sahiplerine, ertesi yılın ilk üç ayı içinde
yapılır.
b)

Hak sahiplerine her yıl malullük derecelerine göre aşağıda yazılı göstergelerin, ödemenin yapılması gere

ken yılda Devlet memur aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödeme yapılır.

(*)

Bu Kanunu sadece Millî Güvenlik Konseyi görüşmüştür.

1013 —
2951

10 . 11 . 1983
Subay, astsubay,
uzman çavuş,
uzman jandarma
çavuş, sivil

Erbaş ve

görevliler için

erler için

Malullük derecesi

Gösterge

Gösterge
4000

1

5500

2

5000

3500

3

4500

3000

4

4000

2500

5

3500

2000

6

3000

1500

Şehit payları 1500 gösterge esas alınarak hesaplanır.
c)

Şehidin payı; kendisinden aylık alan bir kişi ise tamamı ona, birden fazla ise dul ve yetimlerine eşit

olarak paylaştırılır; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre kendilerine dul ve yetim aylığı ödendiği
sürece ödenmeye devam olunur.
d)

Malullerin tekel bey'iye üçte birlerine ait payları hayat kaydıyladır. Şu kadar ki, olen malullerin son

yılda paylarına isabet eden miktarın 5 katı müteakip yıldaki tekel bey'iye üçte birleri toplamından mahsup
edilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere, olen malulden dul ve yetim aylığı bağlananlara eşit miktarlarda
ikramiye olarak verilir.
e)

Her yıl toplanan tekel bey'iye üçte birlerinin dağıtımından artanı Hazineye kalır. Toplanan para dağıtı

lacak miktarı karşılamazsa dağıtım, paylardan belirli oranlarda indirim yapılarak sağlanır.
Baydık
M A D D E 5. — Devlet tekelinde bulunan ve bulundurulacak olan maddelerin kanun ve tüzükleri gereğince
bayiliği, başka isteyenlere tercihan, aşağıdaki sıra dahilinde derece ve müracaat sırası gözönünde bulunduru
larak;
a)

Harp malullerine,

b)

Şehit dul ve yetimlerine,

c)

Bu Kanun kapsamına giren asker ve sivil vazife malullerine,

d)

3 üncü maddenin (d) bendine göre vazifede ölenlerin dul ve yetimlerine,

Verilir.
Bunların bayiliği fiilen kendilerinin yapması şarttır. Bayiliği veya menfaatini her ne suretle olursa olsun
başkalarına devredenlerin bayilik hakları geri alınır.
Yönetmelik
M A D D E 6. — Bu Kanunun uygulanmasına ait esaslar, Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları tara
fından çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
M A D D E 7. — 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı inhisar Bey'iye Uçte Birlerinin Harp Malullerine ve
Şehit Yetimlerine Tahsis ve Tevziine Dair Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan 2 Mart 1951 tarih ve 5755
sayılı, 15 Nisan 1969 tarih ve 1145 sayılı, 5 Mart 1973 tarih ve 1695 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük
M A D D E 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 9, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gerekçeli 723 S. Sayılı basmayazı Millî Güvenlik Konseyinin 182 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No.: 2/164.

