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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin tadiline
dair Kanun
(Resmî

Gazete ile ilâm : 18. VII. 1956 - Sayı 19361)

No.
8795

Kabul tarihi
11, VII . 1956

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 64. — Vazife malûllerinden bu malûllüklere:
a) Harbde fiilen ateş altında,
b) Harbde lıarb bölgesindeki harb hareket ve hizmetleri sırasında bu hare
ket ve hizmetlerin sebep ve tesirleriyle,
c) Harbde veya harbe hazırlık devresinde her nevi düşman silâhlarının tesir
leriyle,
ç) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve hudut hareketleri sırasında bu ha
reketin sebep ve tesirleriyle,
d) Hazarda ve fevkalâde hallerde emir veya vazife ile uçuş yapan uçucularla
hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli olarak tayyarede bulunan
lardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleri ile ve yine emir ve vazife ile dalış ya
pan dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli olarak de
nizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dal
gıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
Uğramış ola*n muvazzaf ve yedek subay, gedikli subay, askerî memur, gedikli
erbaş ve erler (gönüllü erler dâhil) orduca vazifelendirilen sivil iştirakçilere ve
erlikten dolayı aylık bağlanan tevdiatçılara ayrıca (harb malûlü) denir ve bunla
ra vazife malûllüğü aylıklariyle birlikte ve malûllükleri derecesine göre aşağıda
yazılı miktarlarda (harb malûlü zammı) ödenir.
Bu zamlar ödendikçe faturası karşılığmda Hazineden alınır.
Maluliyet derecesi
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Harb malûlü sayılacak vazife malûllerinden bir hareketin muvaffakiyetle ne
ticelenmesinde şahsan âmil olduğu veyahut örnek tutulacak cesaret ve fedakâr
lık gösterdiği sıralarda bu malûllüğe uğradıkları usulüne göre üstleri tarafından
Millî Müdafaa Vekâletine bildirilen ordu mensuplarına ait harb malûllüğü zam
ları °/o 25 fazlasiyle bağlanır.
MUVAKKAT MADDE — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun geçici 46 ncı maddesinin (C) fıkrasiyle 47 nci madde ve geçici 49 nen

No, 6795
— 1170 —
18. VII. 1956
maddesinin 2 nci fıkrasında sayılanlarla 1 . 1 . 1950 talihinden sonra bağlanmış
lıarb malûllükleri zammı verilenler de bu zamdan istifade ederler.
MADDE 'l. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya tera Vekilleri Heyeti memurdur.
13 Temmuz İ956

Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numaran
: 12 . VII . 195$ re. 2/199
Bu kanunun üâmntn Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurda» gelen tezkerenin tarih
v« numaran
: 13 . VII . 1956 ve A/317
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa
etli ve sayfa numaralan
.8
432
12
337
13 27,129,225:226
tînikat : 84,88 ~ 21Û ve 210 a ek sıra sayılı matbualar 84 ve 88 nci inikat Zabıt ceridelerine
bağlıdır. J

