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Ordu, bahriye ve jandarma zabıtan ve memurini hakkında kanun
(Besmî Ceride ile neşir ve ilâ m : 30/VI/1926

- Sayı : 408)

No.
912
BÎRÎNCt MADDE — 31 mart 1926 tarihli memurin kanununun 68, 73, 75, 86,
88 nci maddeleri ordu ve bahriye ve jandarma ve zabıtan ve memurini hakkında
dahi aynen tatbik olunur, (Bu kanunda muharrer zabitan tabiri, erkân, ümera ve
zabitan mukabilidir.)
i K Î N C l MADDE — Zabitan ve memurin ve mensubini askeriyeden terfi için
muktazi kıdem müddeti asgarisini ikmal edenlerin esas maaşlarına ilk defa yüzde
on beş zam ve bu zamma 13 kânunuevvel 1335 tarihli tahsisatı fevkalâde kararna
mesi mucibince hesap olunacak tahsisatı fevkalâde farkı ilâve olunur ve bu zam,
tahsisatı fevkalâdesile beraber her üç sene de bir ayni veçhile tekrar edilir. Ancak
vaki olacak zamlarla hâsıl olacak yekûn, mafevk rütbe maaş ve tahsisatı yekûnu
nu geçemez.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Uzaklıklarına veya sıhhî veyahut idarî ve iktisadî es
baptan dolayı hususî vaziyetleri haiz olmalarına binaen Tcra Vekilleri Heyetince ta
yin ve tefrik ve dereceleri tesbit olunan mahallere, bu mahaller haricinden gönde
rilen zabitan ve memurin ve mensubini askeriyeye, sülüsten bir misle kadar maatahsisat maaş ve iki senei kâmile bu mahallerde hizmet etmiş olmak şartile, müddeti
hizmetin nısfı kadar da kıdem zammolunur. Bu kıdem zammı tekaüd maaşının hesa
bında müddeti hizmete ilâve kılınır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bilûmum zabitan ve memurin ve mensubini askeri
ye memleket dahilindeki resmî müessesatı sıhhiyede meccanen tedavi edilirler. Bun
lardan tedavi veya tebdilihava için ahar mahallere gönderileceklere harcırah veril
diği gibi muhtacı muavenet oldukları bara por tasdik edilenlere emir neferi dahi
verilir.
BEŞÎNCÎ MADDE — Zabitan, memurin ve mensubini askeriyeden ecnebi kız
ve kadınlarla teehhül edenler tekaüt hukukundan mahrumiyet şartile müstafi ad ve
bu kanunun neşrinden evvel müteehhil bulunanlar rızalarına bakılmıyarak müddeti
hizmetlerine göre tekaüde sevk olunurlar.
ALTINCI MADDE — Zabitan ve memurin ve mensubini askeriye ihtilas, irti
kâp, itaatsizlik, muhilli haysiyet ve namus bir cürüm ile alelıtlak ağır hapis veya
o derecede cezayi müstelzim bir fiilden dolayı tahtı muhakemeye alındıkları hal
de ait olduğu vekaletlerce açığa ihraç olunurlar.
Müstakil fırka kumandanlığile daha büyük makamat ashabı, seferberlikte ve
icra Vekilleri Heyetince kararı mahsusla tasdik edilecek harekâtı askeriyede, fıkrai ulâda muharrer efal ile liyakatsizlik, temaruz ve ihmal ve terahi ve siyasetle
iştigal gibi esbaptan dolayı vazife başında bulunmalarını mahzurlu gördüklerini,
esbabı mucibesini barapor ve derhal bildirmek şartile, muvakkaten açığa çıka
rabilirler.
Bu raporlar veya katî siciller üzerine ait olduğu vekaletlerce muamele ifa kı
lınır. Gerek vazifei memuriyetten, gerek şahsî bir cürmünden dolayı mahkemeye
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tevdi edilen zabitan ve memurin ve mensubini askeriye, beraet ettiği takdirde bil
cümle hukukuna sahip olur.
YEDÎNCÎ MADDE — Seferberlik emrini alan muvazzaf ve ihtiyat zabitan ve
memurin ve mensubini askeryeye seferberliğin devamı müddetince bir nefer tayi
ni verilir.
SEKÎZlNCl MADDE — Tekaüt maaşı, müddeti hizmetin hini tekaütte alman
maaş mikarına darbından çıkacak neticenin mirlivaya kadar kırka ve livadan daha
yukarı rütbelilerin kırk beşe taksimi sure tile hesap olunur.
DOKUZUNCU MADDE — Beş seneyiikmal etmeden vefat eden zabitan ve me
murini askeriyenin vefatında ailesine tahsisatile beraber iki maaş, beş seneyi ikmal
ederek vefat eden zabitan ve memurini askeriyenin vefatında ailesine tahsisatile
beraber üç maaş, on seneyi ikmal ederek vefat eden zabitan ve memurini askeriye
nin ailesine tahsisatile beraber dört maaş, on beş seneyi ikmal ederek vefat eden
zabitan ve memurini askeriyenin hini vefatında ailesine tahsisatile beraber beş ma
aş, yirmi ve daha ziyade seneyi ikmal ederek vefat eden zibatan ve memurini aske
riyenin ailesine tahsisatile beraber altı ma aş ita edilir.
Esnayi vazifede şehiden veya aldığı cerihadan müteessiren vefat eyleyenlerin
ailesine, müddeti hizmetlerine göre, fıkrai ulâdaki mekadir birer maaş ilâvesile
ita olunur. Bu muavenet, tekaüd ve harcırah kanunlarile muayyen hukuka halel
getirmez.
ONUNCU MADDE — Muvazzaf, mütekait ve müstafi zabitan ve memurini as
keriyeden birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalığmda bulunmuş olanlar, 23
nisan 1336 tarihile 23 ağustos 1339 tarihi arasındaki zamana ait olmak üzere, istik
lâl harbine iştirak eden zabitan ve memurini askeriye misillû harp zammından is
tifade ederler.
ON BlBÎNCÎ MADDE — Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisinde aza
iken tekaüdü icra kılınmış olanların tekaüt maaşı, işbu kanunun onucu ve memuri kanununun yetmiş üçüncü maddelerine göre tadil kılınır.
ON ÎKİNCÎ MADDE — Bilfiil otuz sene hizmet ifa eden zabitan, memurin ve
mensubini askeriyeye hini tekaütlerinde maatahsisat maaşlarının bir seneliği ik
ramiye olarak verilir.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanuna mugayir olan ahkâm mülgadır.
ON DÖRDÜNC ÜMADDE — îşbu kanım neşri tarihinden muteberdir. Ancak
malî ahkâmının tatbiki 1927 senei maliyesinden itibaren cereyana başlar.
ON BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya Müdafaai milliye, Bah
riye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
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