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İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı
Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir madde eklenmesi hakkında
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Millî Savunma ve Bütçe
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 2 / 3 6 8 ; C. Senatosu :
2/38)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 245'e 1 noi ek)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1955

6.1.

1973

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 4 . 1 . 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
iş'arî oyla kabul edilen, inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir madde
eklenmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur,
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı

Not: Bu teklif 15 . 6 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 13, 11, 17, 18. 7; 2 .10. 1972; 4.1 .1973 tarihli 123, 126, 127, 128, 129, 140 ve 33 ncü bir
leşimlerinde öncelik ve ivedilikle görilşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclîsi S. Sayısı: 245 e 1 nci
ek)

Malî ve iktisadî isler Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Malî ve İktisadî İşler Komisyonu
Esas No. : 2/38
Karar No. :1i

12 . 1 . 1973

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 4 . 1 . 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
iş'arî oyla kabul edilen (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 mad
de eklenmesi hakkında kanım teklifi) Komisyomımıızun 11 . 1 . 1973 tarihli toplantısında, ilgili
Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik olundu..
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Teklifin genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da aynen benimsenerek mezkûr kanun teklifi Millet Meclisi
Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Millî Savunma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur.
Başkan
Çankırı
G, Titrek

Sözcü
Muş
/. Bingöl

Kâtip
Konya
M. Varışlı

Malatya
İL Özer

Balıkesir
M. Güler

Giresun
S. Örhon

Siirt

Konya
F. Özlem

Balıkesir
AT. Sarlıcalı

A.

Kavak
Antalya
M. Pırıltı

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
S. N. Ergin

Millî Savunma Komisyonu raporu
.Cumhuriyet
Senatosu
Millî Savunma Komisyonu
E ma Xo. : 2/38
Karar Ao< : 1.0

'Ji

• 1 • 1973

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 4 . 1 . 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
iş'arî oyla kabul edilen, inhisar 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 teklifi, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle. Ko
misyonumuzun 23 . 1 . 1973 ve 24 . 1 . 1973 tarihli birleşimlerinde tetkik ve müzakere edildi.
Komisyonu muz; kanun

teklifinin

tümü ve maddeleri üzerinde yaptığı inceleme neticesinde :

1. Maddenin çerçevesi dâhilinde olan ek madde 2 ııin son fıkrası olan, «Ancak, maddenin
ikinci fıkrası hükmüne giren sivil iştirakçilerle dul ve yetimlerinden özel kanunlarına göre nakdî
maluliyet veya ölüm tazminatı alanlar bu kanım hükmünden istifade edemezler» diyen bu hüküm,
aynı metnin geçici madde hükmüne aykırı olduğunu müşahede etmiş, adı geçen mezkûr fıkra
maddeden çıkart irilmiş ve böylece birinci madde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Kanun teklifinin diğer maddeleri Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle kabul
edilmiştir.
Komisyonumuzda : Askerî kişiler gibi, diğer bütün sivil memurlarında böyle haller karsısında
eşit ve müsavi' bir şekilde mütalâa edilmesi hususunda ilgililere temennide bulunulmasını kabul
edilmiştir,
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Kanunim ehemmiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine,
Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiş
tir.
Başkan
Nevşehir
/. ,Ş'. Atasayuv

Bu Kanunda Sözcü
Mail a tya
II: Özer

Kâtip
Samsun
E. Işıklar

Burdur
Muhalifim
F. Kmaytürk

İstanbul
M. Aksoley

Aydın
II. Goral

İzmir
O. Kor
İmzada bulunamadı

C. B;şk. S. üye
(Jekimserim
F. Kor-utürk

Tabiî Üye
Muhalifim
F. Özdilek

İçel
T. özdolay

MUHALEFET ŞERHİ
Millet Meclisi 245'e 1 nci ejkde bulunan kanını -teklifimin ek 2 ne i maddesinde 1ı ütün asKerî
va:dfe beyiye ikramiiyesrnvlen fa yd abandın Mı klan halde, aynı ma çildenim (b) fıkrasında, yani iz as
kerî harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağladım a sında Silâhlı Kuv
vetlerle b'adiıkte yakutta ayrı olarak 'bu görenlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sa
yılan sivil 'iştirakçiler istıifade et tini m ekle yetinilmiştir.
Anayasa Mahkemesi askerî vazife malûllerinin harp malûlü sayılmaları ve İnhisar beyiye ikra;:)iiiyekinden yararlanmaları hakkındaki 11.45 sayılı Karjunla ülgilıi kaıatrında; bir bölüm görev
malûllerinin, harp malûlleriyle denk duruma ge'irilmesi, harp malûlleri aleyhiine bir (eşitsizlik
yaratmakta olduğundan, ayrıca askerî görev malûlleriyle, askerî olmayan, diğer vazife malûlleri
arasında, bir ayırım yapması gerdkçe'sny'le Anayasanın 12 nci maddesi ilikeieii.no ayrı düştüğün
den iptaline karar vermiştir.
Bu defa, kanun tekllÜEiyle askerî vazife malûllerinin 1485 sayılı Kanunla harp malûllerine veHÎATJ İnhisar beyiye ikramıiyesiuden yararlanmaları istenmekte, anca'k yukarıda işaret edildiği
üzere sivil vazife malûllerinden çok cüzi bir kıs m maıdde kapsamına alınmakla yine Anayasa
Mahkemesinin katranında belirttiği eşitüak ilkesi gerçeklesmemi'ş bulunımaktadır. Bu bakımdan
nradidenilu (b) fıkrasının Anayasa Maıh'kemcsi kararına ve gerekse hakkaniyet esaslarına uygun
şekilde düzeltilmesi gerekir.
(h) i'ukrasının Komisyonumuza gelen metnine muhalif olduğumuzu ve eşitlik (ilkelerine uyul
ması bak im in dan mezkûr fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve söz hakkımızın mahfuz
bulunduğunu arz edeıri'z.
b) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasında,
Silâhlı Kuvvetle;*!e birlikte yakut ayrı olarak bu görevlerin eje'şitM sebep ve tesirleri! ile veyaCumhuriyet Senatosu
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but 5434 sayılı T. C. Emekli Bandığı Kanununun 45 nei maddesinde yazılı sebeplerle
lûlü sayılan sivil iştirakçiler ile bunilardan ölenlerin dul ve yetimlerine,

vazife ma

İnhisar beyiye üçte birlerinden harp malûlleriyle şehüt duH ve yetmıleffiinlin 15 . 4 . 1969 tarühli
ve 1145 saydı Kanunun 2 nöi maddesi gereğince saldı tutulan hakları dağıtıldıktan sonra artan
miktar üzeninden, bu kanunda belirtilen esas ve usullere göre, (aynı derecedeki harp malûlleri
ile, şehit dul ve yetimlerime ödenen miktarlara ulaşıncaya kadar.) ödeme yapılır. Aynı miktarla
ra ulaştıktan sonra, artan miktar Hazjirıeye kah.'.
Ancak ma dilenin ikinci fıkrası hükmüne giren »İvil iştirakçilerle dııl. ve yetimlerden özel ka
nunlara göre nakdî maluliyet veya ölüm tazminatı alanlar bu kanım hükmünden istifade edemez
ler.
Burdur Senatörü
Faruk Kınaytürk

Tabiî Senatör
Fahri ÖzdiJck

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 2/38
Karar No. : 77

29 . 1 . 1973

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 4 Ocak 1973 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
iş'arî oyla kabul edilen, İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malililerine ve şehit yetimlerine
tahsis ve tevziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi', Millet Meclisi Başkanlığının G Ocak 1973 tarihli ve
1955 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun, 29
Ocak 1973 tarihli Birleşiminde Maliye, Millî Savunma, Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile T. C.
Emekli Sandığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Teklif. Anayasa Mahkemesinin 14 Nisan 1970 tarihli ve 970/21 sayılı iptal kararı ile mey
dana gelen boşluğun giderilmesini ve inhisar beyiyesi üçte birlerinden harp malûlleriyle, şehit
dul ve yetimlerinin 15 Nisan 1969 tarihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gereğince saklı
tutulan hakları dağıtıldıktan sonra arta kalan miktar üzerinden barışta, olağanüstü yönetim usul
lerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında çeşitli harp silâh veya vasıt alarmın veya bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü sayılan Türk Silâhlı Kuv
vetleri mensupları ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine, askerî harekâtı gerektiren ve tedip
hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasında Silâhlı Kuvvetlerle birlikte yahut ayrı ola
rak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleri ile vazife malûlü sayılan sivil iştirakçilerle bunlardan
ölenlerin dul ve yetenlerine (özel kanunları ile nakdî maluliyet veya ölüm tazminatı alamayan
lara) aynı derecedeki harp malûlleri ile şehit dul ve yetimlerine ödenen miktarlara ulaşıncaya
kadar ödeme yapılmasını ve artan miktarın Hazineye yatırılmasını öngörmektedir.
Harp malûllerini ve şehit dul ve yetimlerini himaye gayesi ile çıkartılan 1485 sayılı Kanunla
tekel maddelerinin satışı (1 Ocak - 31 Aralık devresini kapsıyan bir takvim yılı içinde) dolayısı
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ile yerilen beyiyelerin üçte birinin Ziraat Bankasııı'da tesis .olunan ;Mr - fon - da toplanarak harp
•malûlleri ile şehit dul ye yetimlerine dağıtdması kabul edilmiştir. -Maliye Bakanlığı temsilcisi ta
rafından komisyonumuzda yapılan açıklamaya göre. 1-185 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 8 Ha
ziran 1929 itaribinde 800 bin lira civarında olan - fon -, 1%9 yılında 78 369 542 liraya ulaşırken
bu - fon - dan faydalanan malûllerin şehit dul ye yetimlerin sayısında önemli eksilmeler olmuştur.
Bu nedenle dağıtılan ikramiyeler, - himaye-maksadını akarak, yüksek seviyede ödeme miktarlarına
yükselmişti;*
Harp malûllerinin İm durumuna karşılık, vazife malûlleri, ıço.k ağır ve yetersiz şartlar altında
bulunmaktadırlar, Gerekçede yer alan görüşleri karşılayan Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından
•komisyonumuzda yapılan açıklamaya göre, birinci derece harp malûlü erlere her yıl 17 181 lira
tütün ikramiyesi ve her ay .1 876 lira aylık ödendiği halde, aynı derece vazife malûlü erlere lıer
ay 539 lira aylık verilmekte ve başkaca bir ödemede bulunulmamaktadır. Bir harp malûlü subay
veya erin vefatı halinde de dul ve yetimlerine birdefaya mahsus olmak üzere son almakta olduğu
tütün ikramiyesinin beş katı nispetinde ödeme yapılmaktadır'.
Bu farklılığın ve eşitsizliğin kaldırılması ve 114-5 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal
edilmesinden sonra meydana gelen boşluğun doldurulması amacıyla, harp malûllerine (»denen tütün
ikramiyesinin 1969 yılında ödenen miktarı saklı kalmak şartiyle artan .miktarın vazife malûlleri
ne dağıtılmasını ve aynı zamanda beşinci ve altıncı derece malûl erlerin ikramiyelerinin bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, muayyen nispetlerde arttırılarak 5.000 liraya, şehit dul
ve yetimlerinin aldıkları ikramiyenin ıd.e altı yıllık bir süre içerisinde muayyen nispetlerde arttı
rılarak 6.000 liraya yükseltilmesini gerçekleştirici İm teklif, hükümetçe uygun bulunan düzenle
me şekli, ile komisyonumuzca da benimsenmiştir.
Teklif kanunlaştığı taktirde. 1 Şubat 1972 tarihi itibariyle bu yardımdan faydalanacak
128
1268
311.0

olanlar.

vazife malûlü subay
vazife malûlü assubay ve er
vazifede ölenlerin dul. ve yetimleri

olmak, üzere Maliye .Bakanlığı temsilcileri tarafından komisyonumuza arz edilmiştir.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı temsilcisinden alınan bilgiye göre, teklif kanunlaştığı taktirde; 29
Ocak 1973 tarihi itibariyle 360 sivil vazife malûlü ile 3210 sivil vazife başında ölenlerin dul ve ye
timlerinden ancak teklifin ek. 2 nci maddesi kapsamına girenlerin ayrılarak bu yardımdan fay da
lan a bilecekleri •öğrenilmiştir.
II) Millet Meclisi metninin 1 nci ve 2 nci maddeleri ile Geçici Maddesi ve 33 ncü ve 4 neü mad
deleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmisir.
İşbu teklifin ;soruna sürekli bir çözüm yolu getiremeyeceği kanısında birleşen Komisyonu
muz; harp malûlü, şehit dul ve yetimleri ile vazife malûlü ve bunlardan ölenlerin dul ve ye
timlerine inhisar beyiyelerinin üçte birlerinelen yapılan yardımların. - Personel Kanunu - nun
malî hükümlerine paralel bir - esneklik - kazandırılmasını ve böylece sürekli bir uygulamaya ko
nu olabilecek bir kanunî düzenlemenin Hükümet tarafından en kısa zamanda hazırlanarak geti
rilmesine ilişkin temennisinin Komisyon raporunda ifadesini karar altına, almıştır.
IH - Teklifin, Anayasa Mahkemesinin 14 Nisan 1970 tarihli ve 970/21 sayılı iptal kararı İle
meydana, gelen boşluğun, giderilobilmesini ve harp malûlleri ile vazife malûlleri arasındaki
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farklı uygulamanın telâfisini gerçekleştirici maljiyetini gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Uşak
1/. Faik

Atayurt

Ankara
Y. Köker
Kütahya
/. Et em Erdinç

Başkan V.
Gaziantep
Toplantıda bulunama di
•S. Tanyeri
C. Bşk. Seç. Üye
S. Babüroğlu
Manisa

D. Baratçuoğlu
Raporlu

Sözcü
Afyon Karalıisar
K. Karaağaç! wğlu

Edirne
Kocaeli
M. Nafiz Ergene!i
L. Tokoğlu
Toplantıda, bulunamadı Toplantıda bulunanı?
Ordu
B. Sıtkı Baykal
Toplantıda bulunamadı

Tabiî Üye
M. özyüneş-

Cumhuriyet Senatosu

Kâtip
Ankara
İ. Yetiş
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

MALÎ YE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlleri
ne ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair
30 Mayıs 1929 tarih ve 1185 sayılı Kanuna bâzı
maddeler ve geçici bîr madde dilenmesi hakkında
kanun teklifi

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlle
rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine eletir
30 Mayıs 1929 tarih ve 1185 sayılı Kanuna bâzı
maddeler ve geçici bir madde eklenmesi
hakkında kanun teklifi

MADDE 1.
sayılı İnhisar
malûllerine ve
zii hakkındaki
lenmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

— 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485
beyiyeleri üçte birlerinin harp
şehit yetimlerine tahsis ve tev
Kamına aşağıdaki maddeler ek

EK MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c,
ç ve d fıkralarına göre harp malûllüğü statüsü
nün 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde bulunan su
bay ve erlerle 5 ve 6 ncı dereceye giren subay
ların almakta oldukları inhisar beyiyeleri üçte
birleri halen dağıtılan miktarları üzerinden
saklı tutulur.
Ancak, bu kanun uyarınca inhisar beyiyeleri
ikramiyesi alan birinci fıkra kapsamına giren
5 ve 3 ncı derece malûlü erlerin ikramiyeleri bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
beş yıl içinde muayyen nispetler dâhilinde artı
rılarak 5 000 liraya, şehit, dul ve yetimlerinin
almaikta oldukları ikramiyeler ise bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıllık bir
süre içerisinde muayyen nispetler dahilinde ar
tırılarak 6 000 liraya yükseltilir.
EK MADDE 2. — Barışta :
a) Olağanüstü yönetim usullerinin uygulan
dığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sı
rasında, çeşitli harp silâh veya vasıtalarının, ya
hut Ja görevin sebep ve tesiriyle vazife malûlü
sayılan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile
bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
b) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip hare
ketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanmasın
da, Silâhlı Kuvvetlerle birlikte yahut ayrı ola
rak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle
Vazife malûlü sayılan sivil iştirakçiler ile bun
lardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
İnhisar beyiyesi üçte birlerinden harp malûl
leri ile şehit dul ve yetimlerinin 15 . 4 . 1969 ta
rihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 nei maddesi ge
reğince saklı tuitulan hakları dağıtıldıktan son
ra artan miktar üzerinden, bu kanunda belirtiCumhuriyet Senatosu
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.M.İLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlle
rine re şehit iletimlerine tahsis ve tevziine dair
30 Mayıs 1929 tarih ve 1İR5 sayılı Kanıma bâzı
ma el el. el er ve geçici bir madde eklenmesi
heıkl'imla kanun teklifi

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

MADDE 1. — 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485
sayılı inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii
hakkındaki Kanuna aşağıdaki maddeler eklen
miştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

EK MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin a, b, c,
ç ve d fıkralarına göre harp malûllüğü statüsü
nün 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerinde bulunan su
bay ve erlerle 5 ve 6 ncı dereceye giren subay
ların almakta oldukları inhisar beyiyeleri üçte
birleri halen dağıtılan miktarları üzerinde saklı
tutulur,
Ancak, bu kanun uyarınca inhisar beyiye
leri ikramiyesi alan birinci fıkra kapsamına gi
ren 5 ve 6 ncı derece malûlü erlerin ikramiye
leri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren beş yıl içinde muayyen nispetler dahi
linde artırılarak 5 000 liraya, şehit, dul ve ye
timlerinin almakta oldukları ikramiyeler ise bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 6 yıllık bir
süre içerisinde muayyen nispetler dahilinde ar
tırılarak 6 000 liraya yükseltilir.
EK MADDE 2. — Barışta :
a) Olağanüstü yönetim usullerinin uygu
landığı haller ile talim, tatbikat veya manevra
sırasında, çeşitli harp silâh veya vasıtalarının,
yahut da görevin sebep ve tesiriyle vazife malû
lü sayılan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları
ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
b) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ha
reketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanma
sında, silâhlı kuvvetlerle birlikte yahut ayrı ola
rak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle
vazife malûlü sayılan sivil iştirakçiler ile bun
lardan ölenlerin dul ve yetimlerine,
inhisar beyiyesi üçte birlerinden harp ma
lûlleri ile şehit dul ve yetimlerinin 15 . 4.1969
tarihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince saklı tutulan hakları dağıtıldıktan
sonra artan miktar üzerinden, bu kanunda beCumhuriyet Senatosu
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len esas ve usullere göre, (aynı derecedeki harp
malilileri ile, şehit dul ve yetimlerine ödenen
miktarlara ulaşıncaya kadar) ödeme yapılır.
Aynı müktarlara ulaştıktan sonra, artan mik
tar Hazineye kalır.
Ancak maddenin ikinci fıkrası hükmüne gi
ren sivil iştirakçilerle dul ve yetimlerinden
özel kanunlarına göre nakdî maluliyet veya
ölüm tazminatı alanlar bu kanun hükmünden
istifade edemezler.
EK MADDE 3. — inhisar beyiyeleri üçte
birlerinin tevziinde, assubaylara ve sivil iştirak
çilere subaylar gibi ödeme yapılır.
EK MADDE 4. — 1485 sayılı Kanunun 5755
sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin son
fıkracı hükmü ek ikinci maddenin kapsamına
girenler hakkında almakta oldukları miktarlara
göre uygulanır.
MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasına
ait esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye ba
kanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetme
likle düzenlenir.

MADDE 2. — Milet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun ek ikinci
maddesi hükmü, bu kanunun yürürlüğe girme
sinden önce aynı selbep ve tesirlerle malûl ka
lanlarla, ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da
uygulanır.

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

MâDDE 3. yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri Millî
Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları tarafın
dan yürütülür.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Bu kanun yayımı
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lirtilen esas ve usullere göre, (Aynı derecedeki
harp malûlleri ile, şehit dul ve yetimlerine öde
nen miktarlara ulaşıncaya kadar) ödeme yapı
lır.
Aynı miktarlara ulaştıktan sonra, artan mik
tar Hazineye kalır.

EK MADDE 3. — inhisar beyiyeleri üçte bir
lerinin tevziinde, assubaylara ve sivil iştirak
çilere 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 uygulanır.
MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul
edilmiştir.

. MADDE 2. — Milet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel
Kurulunca kabul edilen geçici madde aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Millet MecM metninin
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meelisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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