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T, C, Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine (ç) fıkrasın
dan sonra 6306 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici madde
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Millî Savun
ma ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Geçici
Komisyon raporu ( 1 / 2 3 7 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi

30 . 6 . 1966

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 22 . 6 . 1966 tarihinde kararlaştınlan «Türkiye Cumihuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6303 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici mad
desinin değiştirilmesi (hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demir el
Başbakan

GERUKOE
5434 sayılı Türkiye Cumihuriyeti Emekli Sandığı Kanünıunum 64 ncü maddesine 6306 sayılı Ka
munda eklenen (d) fıkrası ile hazarda ve fevkalade hallerde1 emir veya vazife ile uçuş1 yapanı uçu
cularla hangi' meslek ve sınıftan olursa olsun' emirle vazifeli olacak tayyarede bulunanlardan! uçu
şun1 havadaki ve yerdeki sebepleri! iTe ve1 yine emir ve vazife ile dalış yapan dalgıçlarla hangi mes
lek ve1 sınıftan olursa olsun! emirle ve vazifeli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunan'lardan denüzaltıcılığm çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü olan muvazzaf ve yedek su
bay, astsubay, askerî memur, erbaş ve erler, orduda vazifelendirilmiş sivil iştirakçiler ve erlikten!
dolayı aylık bağlan/anlara harb malûlü denirmiş ve bunlara vazife malûllüğü zammı ödenmesi öngö
rülmüştür.
Bu madde Türk Silâhlı Kuvvetlerinde vazife alan ve sadece yukarda sayılan' görevlilerin deniz
altımda veya havada hizmet ifa etmeleri halinde vazife malûlü olanlarınla kabili tatbik bir hüküm
dür.
Deniz ve Hava Kuvvetlerinin 1 diğer mensupları ile Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komu
tanlığı mensupları da yukarda belirtilen şahıslara benzer şekilde havada veya denizdeki emsalle
rine göre ve değişik şiddette olmak üzere hizmet riskine mâruz bulunmaktadırlar.
Harb silâh ve vasıtalarında vukubulan inkişaflar sebebiyle burularla tatbikat yapmak zarurida
bulunan! görevlilerin hizmetten doğan riskleri eski senelere nispetle çok artm'ış bulunmaktadır.
Her hizmetlinin vazife sebebiyle mâruz kalacağı hizmet riskini diğer bir sınıf mensupları ile
mukayeseye imkân yoktur. Tehlike hepsi için mevcuttur. Bu nevi vazifelerin ifası dolayısiylc vazi
fede malûl kalanlar hizmet risklerini gösteren birer emsal olmaktadır,
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Vazifemin birini düğerinden üstün tutmak içini hukukî bir sebep mievcudolmadığına göre kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığında her sahada vazife görenlerin!
harb maluliyeti zamdan faydalandırılmaları vazife ve hizmette öngörülen eşitliğin' zaruri bir ne
ticesidir.
Kaldı ki, İç Hizmet Kanununa, emir ve talimatlara uygun olarak vazife ve hizmet yapan, Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin gündük vazifeleri dışında manevra, atış ve tatbikat gibi harb haline yalcın
ve ona alıştırmaya matuf hizmetlerin! ifasında da en az harbdeki kadar ağır şartlar ve o ruh içeri
rinde hizmet itfa etmekte oluşları da bumu! teyi'd etmektedir. Bu hallerde görev ala mi arın mâruz
kalacakları maluliyeti harb zamanındaki maluliyetten farklı olduğunu kabul etmeye vazifelilerin
özelliği mâni1 olmaktadır.
Diğer yönden 6306 sayılı Kanunıl'a belirtilen yerlerde hazarda ve fevkalâde hallerde görev
alanlardan vazife malûlü olanların durumları harb malûlü emsalleri gibi mütalâa ledild iğime göre
6806 sayılı Kanunun dışında kalanların da ayni şartlar ve tesirler altında malûl' olmaları halinde
aynı işleme tabi1 tutulmaları uygun olacaktır.
Kara, Denirz ve Hava Kuvvetlerine mensup kıtaların müştereken yaptıkları bir atışlı tatbi
katta uçaklardan birinin mecburi! iniş yapması sebebiyle gerek pilotun, gerekse sadmeye mâruz
kalan kara birliklerinden bâzı personelin, bu olay neticesinde aynı derecede maluliyete duçar olma
ları halinde farklı neticelerin doğması ve değ%ik hükümlerin uygulanmiası personel arasımda bir
tefrik yapıldığı intibaını uyandırmaktadır. Rürbeleri ve miaaşları aynd olan iki vazife malûlümden
biri 6306 sayılı Kanunun şümulüme girdiği takdirde emsalinden çok farklı aylık alacaktır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet görenlere îç Hizmet Kanunu ille temin edilen1 sosyal haklar
da sınıf ve meslekler arasında bir fark gözeti'lmem'iş olmasınla rağmen sosyal yardım mahiyetini
taşıyan harb malûllük zammının ödenmle'sinde farklılık yaratılması hizmetin özelliği ve gayesine
uygun düşmiemlektedir. Mağduriyetleri önlemek için' hazırlan/rmış bu kanun tasarısı ile sınıf ve
me'slek farkı gözetmeksizin! hazarda ve fevkalâde1 hallerde talim tatbikat manevra! esnasında ve
iç Hizmet1 Kanunundaki askerî vazifenin ifası sırasında malûl kalanların da aynı haklardan fay
dalanmaları temini edilmek istenmiştir.
Tasarının geçici maddesi kanunun yürürlüğe girmesinden e'vviel aynı sebep ve tesirlerle malûl
kalan ve şehidolanlar hakkında 1 da aynı hükümlerin tatbik edileceğindi belirtmektedir.
intibak işlemlerindin yapılabilmesine zaman ve imkân bırakmak için kanunun yayımı talihinden
4 ay sonraki ay başından itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
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Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
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12 . 4 . 1968

Yüksek Başkanlığa
T.C. EmeMi Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinle (ç) fıkracından sonra 6306 sayılı Kamunla
eklenen (d) fıkrası ve geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında Ikanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilertiniin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi.
Yapılan müzakereler neticesinde verilen bir takrire istinaden, Emekli Sandığı Kanununu tadil
eden 6306 sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrasının tadili şjekl'imde olmayıp, kanun tasarısı başlığının
(T.C. Emekli 'Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası ieMenmesi
hakkında kanun tasarısı) şekünde değiştirilmesi ve bu 'suretle Oe) fıkrasının 'eklenmesi talebedilmiş
ve bu talep yapılan müzakereler neticesinde uygun mütalâa edilerek kabul edilmlesine;
Yine veriilen bir takrirle birline! maddeden sonra ikinci madde olarak da Emekli Sandığı Kanu
nuna ıgöre harb malûlü statüsünde bulunanların 1485 sayılı Kanun uyarınca almakta oldukları tütün
beyiye ikramiyelerinin 1967 yılında dağıltılan miktarlar üzerinden dondurulması;
Bu kanun uyarınca harb malûlü ve şehit yetimi sayılmış bulunanlara 1485 sayılı Kanuna göre
ödenecek tütün beyiye (ikramiyeleri diğerlerinin salklı tutulan hakları dağıtıldıktan sonra artan mik
tar üzerinden tevzi edilmesi;
Ancak, birinci miadde hükmüne girenlere dağıtılan miktarlar, diğerlerinim 1967 yılında aldıkları
seviyeye ıılaştılktan ısionra artan ımiktarm Hazineye İntikali talebedilmiş ve bu talebin de yapılan mü
zakereler neticesinde kabul ledi'lm/esline;
Tasarının geçici maddesünde (d) fıkrasının (e) fıkrası olarak değiştirilmesine, kanuna yeni bir
üçüncü madde ilâve ledilmiesine ve bu ilâveye göre tasarının üçüncü maddesinin 4 ncü madde ve 4 ncü
maddesinin de 5 nci madde olarak kabul edilmesine ve tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle
görüşülmesine karar verildi.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon Başkanı
ve bu rapor Sözcüsü
Kâtip
Çorum
Giresun
Çankırı
Aydın
Söz hakkım saklıdır
GG. Kılıçoğlu
T. Akman
N. Menteşe
H. İncesulu
İmzada bulunamadı
Gaziantep
N. Sanca

Gtimüşane
A. İhsan Çelikkan

Tekirdağ
K. Nebioğlu

Trabzon
H. Orhon

HÜKÜMETIN TEKLIFI

GEÇÎCl KOMİSYONUN DEĞÎŞTlRÎŞÎ

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından
sonra 6306
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı

T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü madde
sine (d) fıkrasından sonra oir (e) fıkrası eklen
mesi hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun (64) ncü mad
desine (ç) fıkrasından sonra 6306 sayılı Kanun
la eklemen (d) fıkrası .aşağıdaki şekülde d'eğiştirilmjiştir.
d) Hararda ve fevkalâde hallerde talim, tat-

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine (d) fıkrasın
dan sonra aşağıda belirtilen (e) fıkrası eklen
miştir.
(e) hazarda ve fevkalâde hallerde talim,
tatbikat ve manevra sırasında veya İç Hizmet
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(Hükümetin

»Teklifi)

Geçici Komisyonun değiştirişi

Ibiikalt Ve manevra sırasında veya iç Hizmdt 'Ka
nununun ve yönetmeliğin geriefetirdiği askerî va
zifelerin ifası sırasında bu vazife ve hizmetlerin
çeşitli sebep ve tesirleriyle.

Kanununun ve yönetmeliğinin gerektirdiği as
kerî vazifelerin ifası sırasında bu vazife ve hiz
metlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle.

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti dmlekli Sandığı Kanununa 6306 ısayllı Ka
nunla 'eklenen geçici madde aşağıdaki şekilde deği'ştirillımfiştir.

MADDE 2. — 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c ve d
fıkralarına göre harb malûlü statüsünde bulu
nanların ve şehit yetimlerinin 1485 sayılı Kanun
uyarınca almakta oldukları tütün beyiye ikra
miyeleri 1967 yılında dağıtılan miktarlar üzerin
den saklı tutulur.
Bu kanun uyarınca harb malûlü ve şehit ye
timi sayılmış bulunanlara 1485 sayılı Kanuna
göre ödenecek tütün beyiye ikramiyeleri diğer
lerinin saklı tutulan hakları dağıtıldıktan son
ra artan miktar üzerinden usulüne göre ödenir.
Ancak, birinci madde hükmüne girenlere da
ğıtılan miktarlar diğerlerinin 1967 yılında al
dıkları seviyeye ulaştıktan sonra artan miktar
Hazineye kalır.
MADDE 3. — 1485 sayılı Kanunun ve deği
şikliklerinin bu kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE — (d) fıkrası hükmü bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden 'evvel aynı sebep ve
tesirlerle malûl kalan ve şehıdolanlar hakkında
da uygulanır.

GEÇİCİ MADDE — (e) fıkrası hükmü bu
kanunun yürürlüğe girmesinden evvel aynı se
bep ve tesirlerle malûl kalan ve şehidolanlar
hakkında da uygulanır.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 4 ay
sonraki aybaşından (itibaren yürürlüğe giüer.

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun bükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
22 . 6. 1966
Başbakan
Devlet Bakanı
8. D emir el
C. Bilgehan
Devlet Balkanı
Devlet Balkanı
R. Sezgin
K. Ocak
Devlet Bakanı
Adalet Balkanı
A. F. Alişan
H. Dinçer
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
A. Topaloğlu
F. Sükan
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
î. 8. Çağlayangil
/. Gürsan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Baıkanı
O. Dengiz
E. Erdinç

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci
madde olarak kabul edilmiştir.
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı V.
Ticaret Bakanı
E. Somunoğlu
M. Zeren
Tarım Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
1. Tekin
B. Dağdaş
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Balkanı
A. N. Erdem
8. öztürk
En. ve Ta. Kay. Bakanı
Sanayi Balkanı
/. Deriner
M. Turgut
İmar
ve
iskân Bakanı
Turizm ve Ta. Bakanı
H. Menteşeoğlu
N. Kürşad
Köy işleri Balkanı
8. O. Avcı
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