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Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen memurin hakkında kanun
(Resmî Ceride ile neşir ve ilâm : 14/VI/1926

- Sayı : 398)

No.
854
B Î R Î N C Î MADDE — 14 sefer 1342 ve 25 eylül 1339 tarihli kanunun haricin
de kalan eşhas veya müstahdem ve mazul memurlardan her hangi bir suretle millî
hareket aleyhindeki her hangi bir teşkilâta dahil olduklarına veya bu teşkilâtı
tertip ve icra ettiklerine veya millî hareket aleyhinde kavlen veya filen münfe
riden veya müçtemian çalıştıklarına ikinci maddede zikrolunan heyeti mahsusaea
lâzım gelen tetkikat, tahkikat icra ve talep vukuunda müdafaaları istima olunduk
tan sonra karar verilenler bir daha Devlet hizmetinde ve müessesatmda istihdam
olunmazlar
Î K l N O l MADDE — Birinci maddede mezkûr heyeti mahsusa Müdafaai Mil
liye ve bahriye vekâletlerinden maada diğer vekâletlerden, millî hareketin baş
langıcı olan 15 mayıs 1335 tarihinden itibaren millî hudutlar dahilinde mebus
lukta veyahut Hükümet hizmetinde bulunmuş olan zevattan, tayin olunacak
birer azadan terekküp eder. Bu heyete Dahiliye.vekâletince mezkûr evsafı haiz
ayrıca birde reis tayin olunur. Heyetin bamazbata vereceği kararlar katidir,
îşbu heyetin bir sene içinde ikmali vazife etmesi şarttır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 23 nisan 1336 ve 26 ağustos 1338 tarihleri arasında Dev
letçe bir vazifeye tayin edildikleri halde veya vazifede iken bir özrü makbule müs
tenit olmaksızın terki vazife ile memaliki meşgule veya ecnebiyeye bilâmezuniyet
giden memurlar bir daha hizmeti Devlette istihdam olunmazlar.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Meşrutiyet ilânından itibaren Ana vatandan ayrıla
rak bu günkü Türkiye hudutları haricinde kalmış bulunan memleketlerde kalıpta
bu güne kadar avdet etmeyen türk memurin veya 15 mayıs 1335 ve 26 ağustos 1338
tarihleri arasında her hangi bir ecnebi memlekette hizmet kabul ederek veya etme
yerek ihtiyarile kalan veya mezkûr memleketlere mezuniyetsiz giden veya mezunen ve tebdilihava suretile gidip müddetlerini ihtiyaıiarile tecavüz ettiren bilû
mum memurin ve istilâye maruz menatıkta işgalin vukuundan sonra tayin edi
lerek vazife kabul eden vali, mutasarrıf, kaymakam ve mahallin zabıta âmirlerile
işgal mıntakasmda düşman tarafından veya düşman nüfuzile tayin ve intihap edil
miş oldukları ikinci maddede mezkûr heyeti mahsusa tarafından tevsik ve tesbit
edilecek olan her sınıftan bilûmum memurlar Devlet hizmetinde ve müessesatmda
istihdam olunmazlar ve bunlara mazuliyet maaşı verilmez.
Yemenin vaziyeti mahsusasmdan dolayı orada kalmış olan Türk memurininden
Türkiyeye avdetleri temin ve kendilerine tebligat icra edildikten sonra dört mah
zarfında iltihak edenler bu madde hükmünden müstesnadırlar.
BEŞÎİSTCÎ MADDE — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
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ALTINCI MADDE — işbu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur.
26 mayıs 1926
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