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İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve
tevziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı maddeler ve geçici
bir madde eklenmesi hakkında Kanun

(Resmî Gazete ile yayımı

: 15 . 3 . 1973 - Sayı : 14477)
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Kabul tarihi
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MADDE 1. — 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûl
lerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c, ç ve
d fıkralarına göre harp malûllüğü statüsünün 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde bulunan subay ve erler
le 5 ve 6 nci dereceye giren subayların almakta oldukları inhisar beyiyeleri üçte birleri halen dağı
tılan miktarları üzerinden sakh tutulur.
Ancak, bu kanun uyarınca inhisar beyiyeleri ikramiyesi alan birinci fıkra kapsamına giren 5 ve
6 nci derece malûlü erlerin ikramiyeleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl
içinde muayyen nispetler dâhilinde artırılarak 5 000 liraya, şehit, dul ve yetimlerinin almakta ol
dukları ikramiyeler ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıllık bir süre içerisinde
muayyen nispetler dâhilinde artırılarak 6 000 liraya yükseltilir.
EK MADDE 2. — Barışta :
a) Olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasın
da, çeşitli harp silâh veya vasıtalarının, yahut da görevin sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
b) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasında,
Silâhlı Kuvvetlerle birlikte yahut ayrı olarak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife ma
lûlü sayılan sivil iştirakçiler ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
inhisar beyiyesi üçte birlerinden harp malûlleri ile şehit dul ve yetimlerinin 15 . 4 . 1969 tarih
li ve 1145 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince saklı tutulan hakları dağıtıldıktan sonra artan
miktar üzerinden, bu kanunda belirtilen esas ve usullere göre, (aynı derecedeki harp malûlleri ile,
şehit dul ve yetimlerine ödenen miktarlara ulaşıncaya kadar) ödeme yapılır.
Aynı miktarlara ulaştıktan sonra, artan miktar Hazineye kalır.
J

EK MADDE 3. — inhisar beyiyeleri üçte birle Jnin tevziinde, astsubaylara ve sivil iştirakçilere
subaylar gibi ödeme yapılır.
EK MADDE 4. — 1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin son fıkrası
hükmü ek ikinci maddenin kapsamına girenler hakkında almakta oldukları miktarlara göre uygu
lanır.
MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasına ait esaslar Millî Savunma, içişleri ve Maliye bakan
lıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun ek ikinci maddesi hükmü, bu kanunun yürürlüğe girmesin
den önce aynı sebep ve tesirlerle malûl kalanlarla, ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
MADDE 4. — Bu kanun hükümleri Millî Savunma, içişleri ve
yürütülür.

Maliye bakanları

tarafından

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
6
10
26

27
31

103
44
123
126
127
128
129
140
33

395
327
425
567:576
625 :630
671
734
152
449:456

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa
7
9

18
28
31

647
138
599,600:603

Millet Meclisi
Sayfa
Cilt Birleşim
33
34
35

57
59
72

550
2
610:611

I - Gerekçeli 245, 245'e 1 nci ek ile 245'e 2 nci ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisinin 126 ve
72 nci birleşimlerine, 190 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 31 nci Birleşim tutanağına
bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Gümrük ve Tekel, Millî Savunma, Maliye ve Plân, Cumhuriyet
Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/368
1

