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Halen ordu mensupları da diğer Devlet memurları gibi' Emekli Sandığı Kanunundan fayda
lanmaktadırlar. Emeklilik, maluliyet ve ölüm hallerinde kendilerine veya yakınlarına bir maaş
bağlamakta ve bundan başka 25 seneden fazla hizmeti olanlar ikramiyeye hak kazanmaktadır
lar. Bu yardımların ehemmiyeti inkâr edilmemekle beraber, büyük bir kütle teşkil eden ordu
mensuplarının karşılıklı ve mecburi bir yardım ve danışma neticesinde istikballerini daha iyi
bir .şekilde teminat altına almaları mümkün görülmektedir. Filhakika, uzun hizmet yılları sonun
da T. C. Emekli Sandığından alman maaş ve ikramiye ile ancak mütevazi geçim şartları sağlan
makta, küçük bir ev sahibi olmak hususunda müşküllerle karşılaşılmaktadır. Ordu .mensupları
nın vazifeleri icabı, mütemadi faaliyet ve hareket halinde bulundukları ve binnetice birçok na
kil ve muhit değiştirme külfetine mâruz kaldıkları için devamlı bir yuva kuramadıkları gibi,
istikballerini emniyet altına alacak: derecede tasarruf yapmaya da imkân bulamamaktadırlar. İk
tisadi hayatın gün geçtikçe inkişaf ettiği memleketimizde ordu mensupları her hangi bir sebe\tahtında vazifeden ayrıldıkları takdirde, bugünkü mevzuat muvacehesinde kendilerine sağlaman
yardımlarla kendi içtimai seviyelerine uygun bir hayat seviyesi temin edememektedirler. Ordu
mensuplarının istedikleri zaman ordudan ayrılmak imkânına sahip •bulunmadıkları nazarı itibara
alınacak olursa, bu meslek mensuplarının istikballerini tahtı temine almak: hususunda, diğer Dev
let personeline nisbetle daha nâmüsalt şartlar altında bulundukları kendiliğinden .anlaşılır. Hal
buki yabancı memleketlerde askerlik meslekinin cemiyetin hususi alâka ve itinasını üzerine çekmiş
bulunduğu ve binnetice bu meslek mensuplarının hayat ve maişetlerinin cazip bir şekilde temin
edildiği hususu malum olan bir hakikattir. Nitekim, Amerika Birleşik. Devletlerinde ordu men
supları mesleklerinin hususiyetleri nazarı itibara alınarak diğer sivil personele nisbetle ayrı bir
Emeklilik Statüsüne tâbi tutulmuşlardır. Mutlak bir feragatinefis içinde çalışan ordu mensupları
nın milletimizin takdir ve şükranlarına mazhar olduğu muhakkak olmakla beraber T. C. Emekli
Sandığının yardımlarını tamamlayıcı bir şekilde ve ordu nıensupl'arnın kendi içlerinde ve kendi
malî imkânlariyle bir dayanışma sağlamak suretiyle istikbal endişesinden kurtularak maddi v<mânevi huzura kavuşmalarını temin maksadiyle (ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU) kanun ta
sarısı hazırlanmış bulunmaktadır.
Bu tasarı ile ordu mensupları bir nevi mecburi tasarruf ve sigortaya tâbi olacaklar ve ma
aşlarından her ay muayyen bir prim kesilmesine mukabil Ölüm, emekliye ayrılma ve maluliyet hal
lerinde yardıma kavuşmaları mümkün olacaktır. Ordu mensuplarının kuruma iştirakleri hususu»
mm mecburiyet altma alınması neticesinde. Ordu mensupları tasarruf fikrine alıştırılacak ve bu
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sayede tasarrufun bahşettiği nimetlerden istifade etmiş olacaktır. Kurumun Devlete bir külfet
tahmil etmemesi ve kendi malî imkânları ile üyelerine yardım sağlaması düşüncesiyle ordu men
suplarının kurama iştirakleri mecburi tutulmuştur. Ordu Yardımlaşma Kurumu bilhassa şu ba
kımdan T. C. Emekli Sandığının yardımlarını t ımamlamalktadır.
.1. Emekli Yardım Sandığı Kanunu mucibince toptan ödeme ve ikramiye halleri müstesna, i ş 
tirakçilere bir aylık bağlanmaktadır. Halbuki Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelerine hizmet yılla
rına göre toplu bir meblâğ verecektir.
2. T. C. Emekli Sandığı Kanunu mucibince, ancak asgari 15 senelik hizmeti olan âdi malûl
lere âyİik bağlandığı halde. Ordu Yardımlaşma Kurumu .15 seneden ör.ce malûl olanlara ve ölen
lere de yardımda bulunacaktır.
3. Kurumun mevcutlarının işletilmesinde ordu mensuplarının sosyal ihtiyaçları göz önünde
bulundurulacak ve bu cümleden olmak üzere:
a) Kurumun daimî üyelerinin mesken inşaat' için, gayrimenkul ipoteği karşılığında (20) se
neye kadar vadeli ve faizli krediler açacak,
b) Veya, kurumun daimî üyelerine veya buuta rm kuracakları kooperatiflere ait arsalar üze
rinde meskenler inşa etmeye ve bunları peşin veya ipotek karşılığında (20) seneye kadar vâde
ve faizli taksitle, kendilerine satacak,
e) Veya daimî üyeleri mesken sahibi yapmak maksadiyie, arsa satınalmaya ve bu arsalar üze
rinde meskenler inşa etmeye veya bu maksatla mubayaa edeceği gayrim^nkulleri peşin veya ipo
tek karşılığında (20) seneye kadar .^âde ve faizli taksitlerle kendilerine satacak,
d) Ordu pazarları, ordu evleri, ordu gazinoları, ordu talebe yurtları ve bu gibi kurumun
daimî üyelerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli teşebbüslerde bulunacak,
e) Lüzum hâsıl olursa, özel okullar acmayt: ve daimî üyelerin tahsil çağındaki çocuklarının
da tahsillerinin temini için yurt dışı tahsil ve staj bursları verecek,
f) Daimî üyelere borç para vere sek ve daha bunlara mümasil her türlü toplu yardımlaşma
imkânlarına en geniş surette sahibolacaktır.
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Yüksek Başkanlığa
Millî Birlik Komitesi Üyesi Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kadrfnin, Ordu Yardımlaşma Ku
rumu* teşkiline dair olan kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuz
da görüşüldü.
- .
Gerekçede serd edilen izahat muvacehesinde mevzuun • lüzumuna, komisyonumuzca da kaani
ol mumu s ve teklif aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince iktisat Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Güvenlik Komisyonu
Başkanı
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Yurdakuler Muzaffer
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Millî Birlik Komitesi Başkanlığına
Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin. Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkındaki kanun
teklifi Güvenlik Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve
müzakere edildi.
Kanun teklifinin şevkini mucip sebepler gerekçesinde mufassalan arz ve izah edilmiştir.
Teklifi bidayetten tetkik eden Güvenlik Komisyonu aynen kabul etmiş bulunmaktadır.
Komisyonumuzda yapjlan müzakerelerden sonra teklifin sevkmi mucip sebepler yerinde gö
rülerek; maddelerin müzakeresine geçilmiş ve kanun teklifi komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir.
Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
İktisat Komisyonu
Başkan
Kuytak Fikret

Sözeü
Özkmja M. Şükran

Üye
Aksoyoğlu Refet

Üye
Karaman Suphi
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YURDAKULER MUZAFFER VE KAPLAN KADRİ'NÎN

TEKLÎFI

Orda yardımlaşma Kurumu kanun teklifi
Kuruluş
MAİDDE 1. — Millî Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupla
rına bu kanunda yazılı sosyal yardımları sağlamak ve merkezi Ankara'da bulunmak üzere (Ordu
Yardımlaşma Kurumu) tenkil edilmiştir.
KuŞraft, bu kanun ile hususii hukuk hükümlerine tâbi olup, malî ve idari bakımdan muhtar
ve hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.
Kurumun organlan
MADDE 2. — Kurumun organlan şunlardır :
a) Temsilciler Kurulu,
b) Genel Kurul,
c) Yönetim Kurumu,
d) Denetleme Kurulu,
e) Genel Müdürlük.
Temsilciler. Kurulu
MADDE 3. — Temsildiler Kurulu, Millî Savunma Bakanlığınca tesbit edilecek birlik ve mües
seselerde vazifeli ve bu kanunun 17 nci maddesinde yazılı daimî üyeler arasından, mensuboldukları birlik ve müesseselerin kumandan veya amirlerince tesbit olunacak mümessillerden terekkübeder.
Temsilciler Kurulunun mürettep üye adedi, 50 den az 100 den fazla olamaz.
Kurul üyelerinin ne suretle ve hangi esaslar dairesinde tesbit edileceği, birlik ve müesseselerin
bulundukları yerler ve buralarda vazifeli daimî üyelerin adedi de göz önünde bulundurulmak su
retiyle hazırlanacak bir talimatname ile tâyin olunur.
ilk talimatname bu kanunun muvakkat 5 nci maddesi hükmüne göre teşkil olunan Komite ta
rafından tanzim olunur ve Millî Savunma Bakanının tasdiki ile tekemmül eder. Talimatnamede
bilâhara yapılacak değişiklikler Temsilciler Kurulu ile Yönetim Kurulunun mütalâası alınmak iğ
retiyle, Millî Savunma Bakanlığınca yapılır.
Temsilciler Kurulu, her üç senede bir Genel Kurulun mûtat senelik toplantısından en az üç
gün evvel Ankara'da toplanır.
Millî Savunma Bakanlığı veya Genel Kurul, Temsilciler Kurulunun fevkalâde olarak toplantı
ya çağınlmasmı, Yönetim Kurulundan istiyetoilir.
Kurulun toplantı gündemi, Kurum Yönetim Kurulu tarafından tesbit ve toplantıdan en az on
beş gün önce üyelere gönderilir. Millî Savunma Bakanlığı, bu müddetleri nazara airaafc suretiyle
Kurutun gündemine, görüşülmesini arzu ettiği husususları koydurabilir.
Temsilciler Kuruluna Millî Savunma Bakanı, bulunmadığı hallerde Genelkurmay Başkanı Ri
yaset eder.
'Kural, mürettep üye adedinin en az yarısı ile toplanır ve kararlar mevcudun çoğunluğu ile
ajmır.
•
Ankara dışmdaa gelen kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah Kanununun hükümleri daire
sinde, kurum masraflarından verilir.
Temsilciler Kurulunun vazifeleri şunlardır :
a) Üç âdi Genel Kurul toplantı devresi id-ı vazife görmek üzere kendi üyeleri arasındar-,,
gizli reyle (20) asil ve (10) yedek-Genel Kurul üyesini seçmek;
e- -.
*

•

.
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— 5 h) Her üç senede Hr, kurumun bilanço ve kâr ve zarar hesaplan ve yönetim kurulu tarafın'dan hazırlanarak yapılan işler raporlariyle genel kurul kararlan ve denetçilerin raporlan üzerin
deki görüş ve mütalâalarını belirtmek ve kurumun müstakbel çalışmalan hakkında temennide bu
lunmak;
e) Millî Savunma Bakanlığı, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından tetkiki istenilen
hususlar hakkında mütalâasını bildirmek;
d) Kurul üyelerinin tesbitine ait talimatnamede yapılacak değişiklikler hakkında karar almak.
e) burumun çalışmalan hakkında, üyeler tarafından yapılacak dilekler üzerinde görüşlerini
^ietJ&eîk ve bu hususta Genel Kural üyelerine gereken direktifleri vermek.
^

Genel Kurul v

MADDE 4. — Genel Kurul, Temsilciler Kurulu tarafından seçilecek (20) üye ite;
—- Millî Savunma Bakanı,
— Maliye Bakanı,
— Genelkurmay Başkanı,
—- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri kumandanları veya Kurmay başkanları,
— Jandarma Genel Kumandanı veya Kurmay Başkanı,
— Sayıştay Başkanı,
— Umumi Mura'kaJbe Heyeti Başjkanı,
— Türkiye Bankalar Birliği idare Heyeti Başkanı,
' — Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odalar ve Ticaret Bomaları Birliği Başkanı,
—• Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı teşkilâtında :
a) Personel Başkanı,
b) Lojistik Başkanı,
c) Komptrolör,
.
d) Sağlık Başkanı,
e) Araştırma ve Geliştirme Başkanı,
f) Kanun işleri Müdürü;
— özel sektörde, malî ve iktisadi sahalarda temayüz etmiş şahıslardan Millî Savunma Bakanı
ta-rafından üç sene için seçilecek üç kişiden terekkübeder.
Genel Kurulu Millî Savunma Bakanı, bulunmadığı takdirde Maliye Balkanı, bunun da bulunma
ması halinde yukardaki sıraya göre hazır bulunan zat başkanlık eder.
Genel Kural her yıl en geç Mayıs ayının sonuna kadar, Yönetim Kurulumun daveti üzerine âdi
surette toplanır.
Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu, lüzumu halinde Genel Kurulu fevkalâde toplantıya
çağıralbilir.
Toplantı için yeter sayı tara üye sayısının mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun çoğunluğu
ile alınır.
Ankara dışından gelen Genel Kurul üyelerinin harcırahtan, Harcırah Kanunu hükümleri daire
sinde kurum masraflarından ödenir.
MADDE 5. — Genel Kurulun görevleri şunlardır :•
a) Kuraımun senelik bilanço ve kâr ve zarar hesapları ve yapılan işler raporu ile Denetleme
Kurulu tarafından işlemlerin ve hesapların denetlenmesi neticelerini ve bunlann tetkiik ve tahlille.
rini belirten raporlar üzerinde ıkarar vermek; (Bilançonun ve yapılan işler raporunun Genel Ku
ralca onanımatea ile ilgililer ibra edilmiş olur.)
^ -b) Yönetim Kurulu üyelerinden seçimi Genel Kurala aidolanları (8) nci madde hükmü daire
sinde gösterilecek adaylar arasından seçmek ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin iştirak ede
cekleri toplantılar için alacakları huzur haklarını 'tesbit etmek;
( S. Sayısı : 202)

e) Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz edilecek kuruanum mevcutlarının işletilmesi ile veya
sair hususlarla ilgili mevzularda karar vermek, mütalâa ve tekliflerde bulunmak;
d) (6) ncı madde hükmü dairesinde denetçiyi ve yedeklerimi seçmek ve denetçilere verilecek
ücretleri tesbit etmek;
e) Temsilciler Kurulu tarafından kendisine havale edilecek konular hakkında karar almak.
Demetleme Kurulu
MADDE 6. — Denetleme Kurulu;
— Biri, Millî Savunma Bakanı tarafımdan gösterilecek (beş namzet arasından Genel Kurulca,
— Biri, Umumi Murakabe Heyeti Başkanı,
— Biri de Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeiti Başkanı tarafımdan seçilecek üç kişiden terekkübeder.
Genel Kurul, aynı zamanda Millî Savunuma Bakanının gösterdiği namzetler arasından iki de ye
dek denetçi seçer.
Denetleme Kurulunun vazife süresi üç âdi Genel Kurul toplantısıdır.
Vazifeleri hitam bulan denetçilerin yeniden seçilmeleri caizdir.
^
Denetçiler Kurulunda Genel Kurulca seçilen denetçiliğin inhilâlinde en fazla oy alandan baş
lanmak, müsavat halinde aralarında kur'a çekilmek üzere yedeklerden biri, diğerlerinden vâki
olacak müaıhallerde ise bunları seçen ilgililerin seçecekleri yenileri, seleflerinin müddetlerini ikmalen denetçiliğe gelirler.
s
Umumi Murakabe Heyeti Reisi ile Türkiye Bankalar Birliği idare Heyeti Reisi tarafından seçileceık denetçilerin maliye, hukuk, bankacılık, sigorta ve muhasebe sahalarında ihtisas ve tecrübe sa
hibi ve yüksek tahsil görmüş kimseler arasından seçilmesi şarttır.
Denetçilere verilecek ücretler, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
Yönetim Kurulu
MADDE 7. — Yönetim kurulu 7 üyeden teşekkül eder. Yönetim Kumlu Başkan ve üyeleri 8 nci
madde hükmü dairesinde seçilirler.
Genel müdür, kurulun tabiî üyesidir ve kararlarda oy sahibidir.
MADDE 8. — Yönetim kurulu seçilecek Türk Silâhlı Kuvvetlerine görevli üç üyeden ikisi Millî
Savunma Bakanı tarafından gösterilecek 4 aday arasından biri de Genelkurmay Başkanı tarafın
dan gösterilecek iki adaydan Genel Kurulca seçilir. Seçimler gizli oyla yapılır.
Diğer 4 üye, maliye, hukuk ve bankacılık ve "sigorta sahalarında ihtisas, tecrübe sahibi ve yük
sek tahsilli olmak şartiyle Millî Savunma, Maliya Bakanları ile Sayıştay, Umumi Murakabe Heyeti,
Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Birliği ve Türk Bankalar Birliği idare heyetleri başkanlarından
müteşekkil ve bu maksatla hususi olarak teşekkül edecek bir seçim komitesi tarafından seçilir. Yöne
tim Kurulu Başkanını da bu Komite seçer.
Yönetim Kurulu Başlkan ve üyelerinin vazife müddetleri üç âdi Genel Kurul toplantı devresi
dir.
Müddeti bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilir. Müddeti biten üyeler, yenileri, vazifeye
başlayıncaya kadar vazifelerine devam ederler.
Genel Kurul, Yönetim Kurulunu denetler ve gerekirse vazifelerine nihayet verebilir. Ancak, bu
yolda bir karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinin vazifelerine nihayet verilmesi hususu
müzakeresinin Genel Kurul üyeleri dörtte biri tara-fmıdan yazılı olarak gündeme alınması teklifinin
toplantıdan en az üç gün önce yapılması lâzımdır.
Yönetim Kurulunun Umumi Heyetçe seçilen üyeliklerinde vâki olacak münhallere, ilk topla
nacak Genel Kurula kadar vazife görmek üzere,bıınları namzet gösteren makamlarca muvakka-
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ten yenileri tâyin olunur ve Genel kurulda, bu maddenin birinci fıkrası hükmü dairesinde 6eçim
yapılır. Muvakkaten tâyin olunan üyenin namzetler arasında gösterilmesi caizdir.
Seçim Komitesince seçilen üyeliklerindeki münhallere, inhilâli takibeden ay zarfında bu komi
tece yenileri intihabolunur.
MADDE 9. — Yönetim Kurulu üyeliklerine iştirak edecekleri her toplantı için verilecek hu
zur haklarının miktarları Genel Kurul tarafından tesbit olunur.
MADDE 10. — Yönetim Kurulu, işleri icabet tikçe ve fakat en az ayda bir defa toplanır.
Başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Müdürden başka seçe
cekleri biri Başkanlık yapar.
Yönetim Kurulu en az beş kişi ile toplanır; kararlar, toplantıda bulunanların çoğunluğu ile
verilir.
Denetçiler ihtiyari olarak, Genel Müdür muavinleri behemehal Yönetim Kurulu toplantılarına,
oylara iştirak hakkı olmakzısın müşahidolarak katılırlar.
MADDE 11. — Yönetim Kurulunun vazifeleri şunlardır :
a) Kurumun idaresinden sorumlu olarak devamlı surette Kurumun faaliyetlerini tedvir etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçe ve kadroları tetkik ve tasdik etmek,
c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarını inceleyip, uygun
luğu halinde tasdik ederek, sene zarfında yapılan ve mütaakıp yıllarda yapılacak işlere ait ra
porları ile birlikte Genel Kurula sunmak.
d) Bu kanun gereğince yapılacak yardımları tesbit ve kararlaştırmak.
e) Her beş yılda bir Genel Müdürlükçe hazırlanacak teknik bilanço ve aktüarya raporunu
tetkik ederek, Genel Kurula sunmak,
f) Dâva açmak, icra takiplerini yapmak, faide gördüğü takdirde bunlardan feragat etmek,
Kurumun leh ve aleyhindeki iddia ve ihtilaflı iddia ve konuları tahkim yolu ile halletmek,
g) Genel Müdür ve yardımcılarını tâyin ve icabında azletmek ve memur ve müstahdemleri
nin Genel Müdürlüğün teklifi üzerine tâyinlerini yapmak,
h) Kendilerine Kurum adına imza verileceklerle bunların yetki ve derecelerini tâyin ve ku
rumu ilzam edecek imza sirkülerini tesbit ve usulünde teseil, neşir ve ilân etmek,
i) Kurum mevcutlarının işletilmesi şekillerini tâyin ve 33 ncü maddedeki iktisapları yapmak
hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermek,
j) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine ikraz fonunun miktarını tesbit etmek,
k) Kurumun memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretlerinden gayrı verilecek tazminat, ik
ramiye ve sair özlük haklannı Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Genel Müdüre verilecek olanlan
re'sen tesbit etmek,
1) Genel Müdürlükçe Kurumun iç işlemleri için hazırlanacak talimatname ve prensipleri inceliyerek tasdik etmek,
m) Kanuni mevzuatın gerektirdiği bilcümle vazifeleri yapmak ve Genel Kurulca verilecek kararları yerine getirmek,
n) Senelik bilanço ve kâr ve zarar hesapları ile yılık raporu ve denetçiler raporlannı Genel
Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün evvel göndermek.
MADDE 12. —• Yönetim Kurul üyeleri, kendi işleri için ibraz etmeleri lâzım ve mûtadolan
dikkat, basiret ve faaliyeti kurum işlerinde de göstermeye, görüş, mütalâa ve tekliflerini ancak
doğrudan doğruya, Başkana veya toplantı esnasında Yönetim Kurulun» yapmaya meebur olup,
kurumda çalışanlara işler hakkında şahsan hiçbir talimat veremezler.
Genel Müdürlük
MADDE 13. —- Kurumun bir genel müdürü ile ihtiyaca göre tesbit olunan adedde genel müdür
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yardımcısı bulunur. Bunların Sigorta, Maliye, İktisat, Hukuk ve Bankacılık ve Muhasebe saha
larında ihtisas ve tecrübe sahibi yüksek tahsilli olmaları şarttır.
MADDE 14. — Genel Müdüre ve yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından tâyin olunurlar.
Genel Müdür ve yardımcılarına verilecek maaş, ücret, tazminat, ikramiye ve sair özlük hakları
Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur.
"MADDE 15. — Genel Müdür, kurumun işlerini bu kanun ile diğer iner'i mevzuat hükümlerine
ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür. Kurumu Genel Müdür temsil eder. Temsil vazifesi
ni kendisi yapacağı gibi, tevkil edeceği kimselere de yaptırabilir.
Kurumu ilzam edecek ve taahhüt altına koyacak her türlü evrak, vesika ve mukavelelerin ild
imzayı taşıması şarttır, tmza sahipleri ile bunların yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulunca
tesbit olunacak sirkülerde belirtilir.
Yönetim Kurulu üyeleri, yukardaki hükümler dairesinde başkan hariç kurum adına imza vaz'edemezler.
MADDE 16. — Kurumun Yönetim ve Denetleme Kumlunda ve Kurumun teşkilâtında veya Ku
rumun sermayesinin en az yüzde ellisine sahiboldıığaı iştiraklerinde vazifelendirilecek subay ve
askerî memurlar hakkında 1281 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir; ancak, bu gibilere maaş
ları ve özlük haklan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden verilmez.
Kurumun üy,eleri

, %

MADDE" 17. — Kurumun üyeleri (daimî ve geçici) aşağıda gösterilmiştir.
a) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bilûmum muvazzaf subay, askerî memur ve
astsubaylar, kurumun daimî üyeleridir.
b) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kumandanlığı teşkilâtında, Ordu Yardımlaş
ma Kurumu ve bu Kurumun sermayesinin ;% 50 sinden fazlasına sahibolacağı veya iştirak ede
ceği şirketlerde çalışan bilûmum maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu edenler
kuruma daimî üye olabilirler.
e) Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan yedek subaylar Kurumun geçici üyeleridir.
Kur mnun gelirleri

ry;

J.,;J

t

MADDE 18. — Kurumun gelirleri aşağıdaki fıkralarda sayılmıştır :
. '
' ?
a) Muvazzaf subay ve astsubayların maaşları tutarından her ay kesilecek <% 10 1ar;
b) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı teşkilâtında çalışan maaşlı
ve ücretli sivil memur ve müstahdemlerin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre
emekliliklerine esas olan maaş ve ücretleri tutarından her ay kesilecek |% 10 1ar;
c) Ordu Yardımlaşma Kurumunun veya bu kurumun % 50 sermayesinden fazlasına sahib
olacağı veya iştirak edeceği şirketlerde çalışan ve uçurumda daimî üye olmayı kabul eden bi
lûmum maaşlı ve ücretli sivil memur ve müstahdemlerin maaşları tutarından kesilecek >% 10 1ar;
d) Yedek subayların her ay maaşları tutarı üzerinden kesilecek !% 5 1er;
e.) Kurum mevcutlarının işletilmesinden elde edilecek gelirler;
f) Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapılacak her türlü nakdî ve ayni menkul ve gay
rimenkul bağışlar.
MADDE 19. — Bu kanunla daimî ve geçici üyelere tanınan haklar,
kesildiği tarihten ba§lar.

(S. Sâjnn:aû2)

bunlardan ilk aidatın

Kiırımun yapacağı yardımlar
MADDE 20; — Kıtrumun üyelerine veya ölümleri halinde mirasıçılanın<a yapılacak yardımiıa£
«tınlardır.
a) Daimî üyelere bir defaya mahsus olarak yapılacak toptan yardımlar şunlardır;
(1) Emeklilik yardımı,
\2) Maluliyet yardımı,
(3) Ölüm yardımı.
ıb) Geçici üyeler : (aidat kesildiği müddetçe)
(.1) Maluliyet yardımı,
(2) ölüım yardımı.
MADDE.21. — En az 10 yıl müddetle Kurumda üye olarak bulunduktan sonra:
a) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kamunu hükümleri dairesinde kendi istekleri üzerine,
b)ı Baklarında yaş haddi uygulanarak re'sen,
c) AbBk nofctasi'ndan hüküm üzerine, kurumlanınca re'sen,
d) Yetersizlik ve disiplin sebeplerinden' dolayı sicilleri üzerine kurumlanınca re'sen,
o> Mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlannoareVen,
f)1 T. C. Eımefcii Sandığı Kanunu esasları dairesinde yaış kaydı aranmaksızın re'sen haklarında
T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar emeklilik yardımından faydalanırlar;
MADDE 22. — Kurumun daimî ve geçici üyesi iken ölenlerin mirasçıılan, ölüm yardımına h«k
kazanırlar,
MADDE.23, — Kuruimun daimî üyelerinden 21 ve 25 nci maddelerde göstterilen sebeple? dışımda
üyelik vakfını kayibedenilere aidatilan iade olunur. Aneak, kurum üyelik müddetleri üç seneyi geçmiyenlerle geçici üyelere hiçbir aidat iadesi yapmaz.
MADDE 24. — Emeklilik yardımı, üyenin kurumda geçen ve aidat ödediği her tam .hizmet yi*
İmafcarşalakolarak, kuruma girdiği tarihteki aylığı ile emeklilik veya ısair suretle ayrıldığı ıtariıhe
kadar gördüğü aamflarıın, bu kanuna ilişik 1 No. lu tablodaki emsaller ile hâsılı zadbının yekûnaındıan elde edilecek miktarlardan ilbaretıtir.
Üyelik müddetinin lıesalbında ay kesirleri itam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için yıla mu*
hasses miktarlarının 1/12 si emeklilik yardımına eklenir.
MADDE 25. — Kurum üyesinden her (hangi (birinin, Kuruma aidat ödediği müddet içinde ölmesi
hailinde, almakta olduğu son aylık tutanımın 12 misli ölüm yardıımı olarak ödenir. Aynca, ta yar
dıma ilâve olarak üyeye, kuruma dâhil olduğu tarihten ölüm tarihine kadar geçen müddeti esas itti
haz edimek suretiyle 24 ncü maddeye göre hesa'bedilecek emeklilik yardımı da verilir.
Bu yardım ölen üyenin, hayatta iken kuruma vereceği beyannamedeki mirasçıılannıa ödenir.
MADDE 26. — Maluliyet yardıma 'aşağıdaki hallerde ödenir :
a)! Tam ve daimî malûllük, üyelerden her hanigi biri ister vazife dâhili ister vasziıfe harici olsun,
ıher hangi Ibir kaza., hastalık ve sakatlık neticesinde ıbir işle meşgul olmak imkânından katı surette
mahrum kaldığı lıeyeti dhhiye raporu ile tebeyyün ettiği ıtakdirde itam ve daimî malûl addedilir.
Muvakkat ve kısmı malûllük ile muvakkat hastalıklar tam. ve daimî maluliyet mefnıumıunun hari
cindedir. Ancak, vücudun yarısının Mei, iki kol veya iki bacağın, iki elin, iki ayağın birfcoilile bir
bacağın, 'bir el ile bir ayağım ftamıamiylefcayibı,tedavisi gayrikalbil daimî hastalıklarla gayrifcalbili
tedavi olduğu heyeti sıhhiye raporu ile tebeyyün edip kurumca da vazifeye devamına imkân' olma
dığı' kabul edilen sair hastalıklar tam ve daimî maluliyet hali olarak kalbuî edilir.
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- w Hastalık sebebiyle yapılacak tam ve daimî maluliyet yardamı, maluliyet faalinin tesbitinden ibir
sene sonra ödenir.
Tam ve daimî maluliyet yardımı 25 nci madde gereğince hesaplanan! ölüm yardımı gibi hesap ve
tesviye okunur.
b) Kıısmî malûllük, üyelerden birisi her hangi bir kaza dolayısiyle. daimî ve fakat kısmi bir ma
luliyete uğradığı takdirde işbu fcanunaı ilişik 2 No. lu tablodaki nisbetl'er dânilinde kısmi maluliyet
yardımına hak kazanır.
Ki'smi maluliyet ya'rdımı hesabında, son olarak alınan maag tutarının 12 misli esas ittihaz olunur
ve bu miktarın tolblodaki nisbetlerie hâsılı zarbı kısmi maluliyet yardımı tutarını verir.
Kısmi maluliyete du^ar olan üyenin durumu, vazifesinden de ayrılmasını icabettireeek olursa bu
takdirde ayrılış tarihine kaıdar birikmiş emeklilik yardımı tutarı da kendisime iade olunur.
Kasten husulle getirilen sakatlıklar, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasının tevlidedeceği
malûllükler için yalnız maluliyetin vukua geldiği tarihe kadar [birikmiş; emekli yardım tutanı verilir.
Sırf ihtiyarlık dolayısiyle çalışamamak veya kudretten düşme ımâlûliyet sayılmaz ve 65 yaşından
sonra vukua gelen maluliyet halleri her ine olursa olsun sureti katiyede ödenmez.
Her hangi.bir uzvun miâlûliyete duçar olması sebebiyle ödenen maluliyet yardımı, o uzvun ikin
ci bir defa maluliyete duçar dlimaSD halinde ödenecek maluliyet yardımında, ftenzili bir şekilde naza
ra alınıır.
Bir Uzvum veya uzuv kısmınım kaybı tâbiri, o uzvun veya uzuv kısmının kati ve mutlak surette
vazife görmemesini ve ıMilanıtaamasanı ifade eder.
Bir kazadan evvel esasen hiçbir suretle vazife göremiyen ve kuılianılaıınıyan bir uavun veya uzuv
kısmının kaybı tazmin olunmaz. Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kiisımlarında
meydana gelen maluliyetler için, ayrı aynu besabediiecek yardım yekûnu son Olarak alınan maaş tutarımn 1*2 mislini geçemez.
MADDE 27. — Maluliyet, tesbiti tarihinden itibaren bir yıll ve her halde ımâHûliyeti (teylideden
hâdisenin vukuu tarihinden itibaren beş yıl içinde maluliyete duçar olan üye veya kendisiyle ilgili
diğer her hangi bir şaihi's tarafından kumuma. yazı ile bildlrilmediği takdirde maluliyet yardımı ta
lep hakkı sükût eder.
MADDE 28. — ölüm ve maluliyet yardımları içtima edemez.
MADDE 29, — 24, 25 ve 26 ncı maddelerde yazılı yardımlar, 11 nci maddenin (e) fıkrası gereğin
ce hazırlanacak teknik bilançoya göre, Kutrumun malî durumu müsait görüldüğü takdirde Yönetim
Kurulunca tesbit-edilecek esaslara göre artırılabilir. Ancak, Yönetim Kurulunun artırma yapılması
hakkındaki kararlan Genel Kurulun: tasdikli ile tekemmül eder,
MADDE 30, — Açığa (çıkarılan, Bakanlık emrine alınan, işten el çektirilen ve diğer kanuni aidat
lara kesilemiyen üyelerden geçen müddetlere ailt aidatlarını Kuruma lödemiyenlerLn bu müddetleri
emekli, maluliyet ve ölüm yardiımlarına esats olacak müddetlere ilâve dumur. Aneak, aidatını ödemiyenlerden bu d'evreler içinde ölüm ve maluliyete duçar olanlara, yalnız Kurumda geçen müddete
tekabül eden emeklilik yardımı öderin*.
Yönetim Kurulu, bu gibilerin aidat borçlarını ödiyebilmeleri hususunda kendilerine fcolayMrilaT
gösterebilir.
. . MADDE 31. -.— Aidat, üyenin nıaa§ ve ücretinin ödenmesi «ırasında, tahakkuk memurlarınca is'tihfoak bolerolarında gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilir. Ve muhasipler tarafından iMihkaktenndan kesilir.
Muhasdplerce bir ay ızarfunlda Kuruma veya Kurum adına Yönetim Kurulunun tâyin edeceği ban
kaya-, olmıyan yerlerde postayıa yatırılır. Aynı zamanda Kurumun vereceği formüllere göre i$tih-
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11kak bordrosunu tanzim, eden makamlarca düzenlenen aidat (bordalarından bir nüsham muhasipBfelerce Kuruma gönderilerek Kuram haberdar edilir.
Kurumun aidatını tahakkuk ettirmiyen, tesmiyen ve yukardaki müddet içerisinde Kuru
ma göndermilyenlerden, bu aidat % 10 gecikme zammı ile «birlikte Amme alacaklılarının tahsili
usulü Kanununa göre mahallî Maliye teşkilâtınca tahsil »olunarak Kurutnra verilir.
'MADDE 32. — Yönetim Kurulu, Kurumun maksat ve gayesinin tahakkuk ettJirilmesi maksadiyle 33 ncü ımadde Ihükümıleri dairesinde' yapacağı iktisap, ikraz ve Ibiametlere, Kurum mev
cudundan tahsis edeceği miktarların nistbet ve tutarlarını ve Ibunlardan elde edilebilecek netice
leri ve şartlarını tesibi* ve bu maksatla hazırlıyacağı çalışma programını Oenel Kurulun tet
kik ve tasvibine arz esnekle mükelleftir.
Yönetim Kurulu aynı ız-amanda 33 ncü maddenin (f), (ig), (h) ve (m) fıkralarında yazılı
ikraz ve (hizmetlerden istifade edecek (bulunan Kurul daimî üyelerinin 'haiz olmaları gereken
vaSsıif ve şartları da teeibdt ve Genel Kurulun kararına arz eder.
Kurumun mevcutlarının işletilmesi ve Kurumun yapacağı hizmetler
•MADDE 38. — Yönetim Kurulu/ Kurumun maksat ve 'gayesinin tahakkuk ettirilmesi ve
mevcutlarının işlet ilmedi ve nemalandırılmaSı maksadilytle : "
a) Menkul ve gayrimenkul! mallar iktisap ve her türlü esham ve tahvilât mubayaa etme
ye,
"
' v
Jb)! Lüzumlu ve faideli gttrdüğü takdirde hor nevi şirketleri kurmaya ve gerek 'bunlara
ve igerekse »kurulmuş bulunanlara iştirake vs bunların Ihi'sse senetlerini veya' ortak paylarım
satmalmaya,
c); Lüzumunda uhdesinde bulunan her türlü menkul ve gayrimenkul! anallarla,- satmaldığı
hkse senetlerini, tahvil veya ortaklık paylarını satmaya veya (başkalarına devretmeye veya
bunları rehin veya ipotek etmeye,
d) Her nevi 'karşılıklı veya karşılıksız istik raflarda (bulunmaya,
e)ı. Lüzumunda Kurum alacaklarını teminen kendi lehine rehin ve ipotek tesis etmeye,
i)i Kurumu daimî üyelerine mesken inşaatı için gayrimenkul ipoteği (karşılığında 20 se
neye kadar vadeli ve faizli (krediler açmaya,
<g); Kurumun daimî üyelerine veya1 bunların kuracakları kooperatiflere ait arsalar üze
rinde1 meskenler inşa etmeye ve bunları peşin veya ipotek karşılığında. 20 seneye kadar vâde
ve faizli taksitle, kendilerine satmaya,
* h) Daimî üyeleri mesken sahibi yapmak maksadiyîe, arsalar satmalmaya ve fou arsalar
üzerinde meskenler inşa etmeye veya Ibıı maksatla mulbayaa edeceği gayrfonenkullerî peşin
veya ipotek karşılığında 20 seneye kadar vâde ve ifaizli taksitle kendilerine satmaya,
i) Ordu* pazarları, «ordu evleri, ordu gazinoları, ordu (talebe yurtları ve bu gi'bi, Kuru
mun daimî üyelerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli teşebbüslerde bu
lunmaya,
k) Lüzum 'hâsıl 'olursa, özel ^kullar açmaya ve daimî üyelerin tahisdl çağındaki çocukları
nın da tahsillerinin temini için yurt içi, yurt dışı tahsil ve staj bursları vermeye,
1) Mevcutlarından (bir kusanını, ifctisaben inkişafa ma^har olan en uygun yerlerde ve en
fazla varidat temin edecek şekilde satmalmacak veya yaptınlacak gayrimenkullere tahsis et
meye
m) Daimî üyelere (borç vermek ma'kfeadiyle ikraz fonu tahsis etömeye yetkilidir.
MADDE 34. — Kurum, isteklilerin, vefatlan halinde Kuruma intikal ötmek ve hayatta ıbıılunduiklan müddetçe sahiplerine muayyen aylık veya senelik gelir tediye etmek şartiyle vâki
olabilecek ayni ve nakdî, menkul ve ıgayrimenkul (bağışlan kabul edebilir.
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Kurumun muafiyetleri
MADDE 35. — Kurumun muafiyetleri aşağıdadır :
a) Kurum, Kurumlar "Vergisine tâbi değildir.
il)) Kuruma yapılacak bağışlar, Kurumunun ne nam altında olursa olsun, üyelerine veya ka
mım. 'mirasçılarına yapacağı yardımlar Veraset ve İntikal Vergisiyle Gelir Vergisinden,
c)! Kurum., yapacağı (her türlü muaımeleler dolayısiyle Damga Resminden,
d)' Daimî ve geçici üyelerinden yapılacak aidat teVkifatı Gelir Vergicinden,
e) Kurumun (her türlü gelirleri Gider Vergisinden,
muaftır.
MADDE 36.—Kurumun
hükümlerinden faydalanılır.

daimî üyelerine yaptıracağı

meskenler için 6188 sayılı
' .

Kanun

MADDE 37. — Kurumun her çeşit malları ile ^gelir ve alacakları, Devlet malları bak ve rüçhanlığını haizdir. (Bunlara karşı suç işiiyenler, Devlet mallarına suç üşüyenler gibi takibata tâlbi
tutulurlar.
MADDE 38. — Kurumun malî durumu, her beş yılda bir ve bundan (başka daÜmî ve 'geçici
üyelerin aylıklarında genel fci? «artış yapıldığı takdirde 'bu «artışı takübeden altı ay içinde
Yönatim Kurulu tarafından afetüerlere tetkik ettirilerek, neticede hazırlanacak bir raporla bir
likte Genel Kumlun tasvibinden sonra, bu kanunda gereken değişikliklerin yapılmasına teşeb
büs edilmesi maksadiyle Millî Savunma Bakanlığına sunulur.
MADDE 39. — Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinin bilfiil katıldığı yurt içinde ve dışında, .harbin
fitillen «başlaması ile Kurumca ölüm. maluliyet ve emeklilik yardımları yapılmaz, (harftin fiilen
sona ermesini ımütaakıp, Ordudan veya kurumdan ayrılmış veya ölmüş1 'olanların kurumda
birikmiş tolan aidatları veya emeklilik yardımları (kendilerine veya mirasçılarınla iade olunur.
Ancak, Iharb esnaısmda ölen1 veya malûl kalanların miktarları ve Kurumun malî durumu
götf önünde tbulundurulara'k iade edilecek aidatlara ilâveten ayrıca bir yardım yapılıp yapılamıyaeağı hususları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır'.
Kanuni bir mazerete mülatenidolmafesızın beş sene zarfında müracaat edilip, iadetsi istenmiyen aidat ve yardımlar Kurum lebine sakıt ıoluı\
Kurumun hesap yüı
MADDE 40. — Kurumun, hesap yılı takvim yılıdır.
Kurumun ilk bilançosu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten mütaakıp takvim yılının so
nuna (kadardır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 30 Mart 1327 tarihli Askerî İkraz Sandığı Nizamnamesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. Bu 'kanunun meriyete girdiği tarihteki 'bilcümle sandık mevcutları
ile! alacak ve borçları Ordu Yardrmlaş'ma Kurumuna devrolunur.
Ancak, Kurumun ikraz fonu faaliyete geçinceye (kadar, bu sandık mülga bükümler daire
sinde faaliyetine devam eder.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, işbu kanun şümulüne girecelk vazifelerde
bulunanların daha Önce bu gibi vazifelerde ıgeçen hizmet müddetleri 21
nei maddede derpiş1 olunan 'asigari müddetin hesabında, Kuruma üye bulundukları müddet
lerden sayılır. Ancalk, emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı miktarlarının hesabında ve 32 nci
maddenin 2 nei fıkrasındaki esasların tesbitinde bu eski hizmetler nazara alınmaz. Bununla be
raber geçmiş rütbeler veya dereceler için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki barem de
recelerine tekaıbül eden maaş tutarları üzerinden âızanii 10 ısenelk aidatlarını, delfaten veya
Yönetim Kurulunca tesbit olunacak esaslar dâlhilinde taksitle ödeyen üyelerin emeklilik, mâ( S . Say»»: 202)

îûliyetj Öİüıri fardım miktarlarının hesabında ve 32 nci maddenin 2 mü fıkrasındaki esasların
tesbitinde aidaitlarını verdikleri senelere göre işlem yapılır.
Bu gMerden afiıdıat borçlarını ödlemeden (enaıeiklSISîk ne !mâlu%ıe)tj yıaTdsmilia'rıııa hak kazamat
larla ötelerin minasçıiamna yapıkıoak yardımlardan öVIıetmjeyi ttıaaihnüdiefttflğl aidattan mütevellit
tjafcsfiıt borçüarı tıervkdf olunarak kalıanı ilgililere ödenir.
GEÇÎOt MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe gnımjesâni nıütaakaıp Kurum organları fiaaÜyefce
g^ıçâıııcıeyıe kadar, kesilecek «Miatlardan mjeydıaJia gidecek (meblâğlar sraElî faamikaiLardan, Millî
Savunımıa Bakanlığınca. ıtesbit olunacak bankala,r nıeadindıe, kurum namına 'açılacak hesapksrdft
topkaur.
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kainun yürürlüğe girdiği tarihten it&baflen ,aidat ödayenierdıen, ölüm.,
aniâlûlfiyıerti yardıımlaırına ımüsfcaihak duruma girecekitare bu ytardımilıaır kurutm orgıanlarının faaliyete
gtefgmıeıslM mülfc&aikıp yıapılır.
>•
OEÇtföî MADDE 5. — Kurumun kuruluş haznüıklarinı yapmak Ü2&rc, MSüî Sıavuinfcaa Bakani taraflından b&rfeotmâlftetenkil olunur. Teşkil olunan bu komite, 3 wcü maddede muozkûr taİSimıataıamıeyi ihazırlıyartak (TeinusfiliciObeır Kurulu) nu ve ayma zamıaBda, 8 ncâ mıaddıedteki 1 mel ve
2 inci fıkralarındaki Yönetim Kumlu üyelerini aogmıeik ve 6 neı maddıeye fprd deneycileri ve yedef&ltöritıi işenmek üzene gereken bilcümle iştemileri yapar.
MADDE 41. — Bn kanun yayımını taldbcden iaytbaşından itibaren yürürlüğe girer..
MADDE 42. — Bu kanunu Bakanlar K\ıa*uiu

yürütür.

[1] No. LU TABLO
Ordu Yardımlaşma Kurumu «meal tablosu
Bene

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
,15
16
17
18
19
20
21
22
23

Senelik emsal
1 099 364
2 254 967
3 469 679
4 746 550
5 088 740
7 499 580
8 982 594
10 541 490
12 180 124
13 902 579
15 713 166
17 616 363
19 616 921
21 719 836
23 930 318
26 253 882
28 696 306
31 263 648
33 962 409
36 799 186
39 781 095
42 915 551
46 210 345

Sene'

24
25
26
2? ,

28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

(S. Sayısı : 203)

Sestıeld'k emsal
49
53
57
61
65
69
74
79
84
90
95
101
108
114
121
128
136
144
.153
162
171
181

673 694
314 2.19
140 975
163 484
391 781
836 397
508 377
419 368
581 588
007 889
711 797
707 485
009 790
634 719
598 457
918 424
612 865
700 938
202 758
139 525
533 470
407 973

~~Î4~
[H] No. LU TABLO
Ordu Y«jdımla§ma Kurumu maluliyet tablosu
Stölgor'Iöa bedelinin

% efi
Sol

Sağ
- . -

Kolun veya /elün ıfcamamen kıaybı
Omm hıaarçlkertânin temıaanen kaybı
Dirsek iareketinln tamamen kaybı
Bâiek harte&etiniiln tamamen kaybı
Başparmak ile şehıadet partmıağanın tamaimen kaybı "
Başparmak âle bıeralbeır selhıadet parmağından gayas bir paıımağın tamamen kaybı
Şeihıadeıt paıramağı 13te berate* "başparmaktan gıayra bfiır parmağın tıamıamen kayfbı
Ba§ ve geihadjefc paranıaklıarıınıdan gayra üç partmjağın (tamja/mjem. kayfbı
Yalnız başparmağın ftıarnıaımıemı kaybı
Yalnız §elhadet parmağının iamıamen kayfbı
Yalnız orta parmağım tamiaimen kaybı
Yalanız yüzük paırimıağının tamamen kayfbı
Yalnız küçük parmağın tajmjaımem; kayfbı

60
25
20
20
30
25
20
25
20

60
20
15
15
25
20
15
20
15
10
8
7
6

1J5

10
8
7
!%:

Bir hamim düızdieııi yu&aıteimım ttamıamem kayfbı
Bir (bacağın dlizdıen (aşağısından İtaımıaimiem ksayfeı
BSr layıağın Itamamen kayba
Böır layağın (bütüln parmakliar ıdâJhii'l) ikıanıem teümjesü
Bâr kalçamın hareketinüıı tamamen kayfbı
Bir dizin 'hareketinin ıtamamen Ikayîbı
Bir ayak ıbileği hardsetinim tamamen kaybı
flBob? ayak bıaşpıarmıağınıınftıamatmenkayfbı
Kınlan bÜır bacağın iyi kaıynıaonamıasn
KıruTan bir ayamın iyi kaynamamağı
Kırılan blia? dfiızkapağının tiyi kaynıamıaımaisı
Bir bacağım 5 ısanrtnımeitre veya diafhıa jfiazlia taaDmam
Bir gözün tamamen kaybı veya ika gözün ırüyıet kudretinin yıan yarıyla kayttı
Her iM kulağın tjamamen sağırlığı
Bir kulağın tamamen sağırlığı
Kırılan .alt çenenin iyi kaynamıamaBi
Alt ıçenenâm tamamen kıaybı
Bir «ayak parmağının tamamen kayibı

50
40
40
30
30
20

ıs
8
30
20
20
15
25
40
10
25
30
10

YukardiakE cetveldie zSükredilmdş bulunan analıtöydtleotfnnSiatoefti, dalh'a aa taahîm ollöaliar bilıe (bunla
rın lebeımjmsijyet dıe|ne«3teilteırmr>ie «göre ek cetveldie yv aüı nislbeitlere kıyıasen itâyin lOİunur.
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