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Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkındaki 4992 sayılı Kanuna
çk Kanun
(Resmî
No.
5107

Gazete ile ilâm : 25 .VT.

1047 - Sayı : 6641)
Kabul tarihi
18 . VI. 1947

B İ R İ N C İ MADDE — Harb malûlü bulunan subay ve askerî memurlardan
harbde fiilen ateş altında veya harekât sahasında veyahut bu sahaya gidiş esna
sında herhangi bir sebeple malûl olmuş bulunanlara 1683 sayılı Kanuna veya on
dan evvelki hükümlere göre bağlanmış ve başlanacak malûl aylıklarının çeşitli
kanunlarla ve 4992 sayılı Kanunla yapılmış olan zamlariyle birlikte toplamına
%50 si eklenir.
İKTYCÎ MADDE — Subay ve askerî memurlardan şehit olanların dul ve ye
timlerine, ve şehit erat dul ve yetimlerinden hayat kaydiyle aylık alanlarına:
A) 1683 sayılı Kanımdan evvelki hükümlere göre bağlanmış ve bağlana
cak aylıklarının ve çeşitli kanunlar ile 4992 sayılı Kanunla yapılmış olan zamla
rının baliğine %100 ü;
B) 1683 sayılı Kanuna göre bağlanmış ve bağlanacak aylıklarının 4992 sayı
lı Kanunla yapılmış olan zamlariyle birlikte baliğine %30 u ;
Eklenir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Harb malûlü erlerden (Harb Okulu ve muadili öğ
renciler ve gedikliler dâhil) 551 sayılı Askerî Malûllerin Terfihi hakkındaki Kanu
nun birinci maddesinde yazılı malûllük derecelerinden bir. iki, üç ve dördüncü
derecelere girenlerle girecek olanların terfih zamları birer misli artırılır. Beş ve
altıncı derecelerine girenlerle girecek olanlara onar lira terfih zammı verilir.
Çeşitli kanunlarla terfih zamları hakkında kabul edilmiş olan hükümler bu mad
deye göre yapılacak ödemeler hakkında da aynen uygulanır. Bu zamlar da dul
ve yetimlere in ti ki etmez.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçe
li dan elerden veya memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit edilmiş olan mü
esseselerden veya bunlara bağlı yerlerden aylık, ücret ve ödenek alanlar bu ay
lık, ücret ve ödenekleri aldıkları süi'ece yıllık gayrisâfi iradı 1 500 lira ve daha
ziyade olan binalara sahip bulunanlar bu gayrimenkul e sahip bulunduğu sürece
ve gündelikli amele ve işçilerle seyyar ve usta işçiler dışında Kazanç Yergisi
Ödeyenler bu verginin tallûk ettiği iş ve meslekleri yaptıkları sürece y u k a n k ı
maddelerde yazılı zamlardan faydalanmazlar.
BEŞİNCİ MADDE — Eşkiya müsademesinde, müsademe esnasında yaralana
rak 551 sayılı Kanundaki derecelere girecek şekilde malûl kalanlarla şehit olanla
rın veya yaralanma neticesi tedavi sırasında veya yapılan cerrahi ameliyat so
nunda ölenlerin dul ve yetimleri de bu kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri hüküm
lerinden faydalanırlar.
ALTINCI MADDE — Bu kanunun 1 nci maddesi gereğince; malûl subay ve
askerî memurlara yapılacak zamlar; Sayıştaym tescilinden sonra ve genel hüküm
ler dairesinde ödenir.
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İkinci maddedeki ödemeler ilgili askeılik şubelerinden
istinat ettirilir.

25 . V I . 1947
alman resmî

kayıtlara

YEDİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı tarihini kovalayan ay başında yürür
lüğe girer.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
20 Haziran 1947
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