Heyeti mahsusalarca haklarında karar Verilmiş olanların emekli haklarının mahfuz
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MADDE 1. — 3527 sayılı
Kanununun yürürlüğe girmesinden önce salâbiyettar olan mahkemelerin kararlariyle belirli cezalara uğramış bulunanlardan 1683
sayılı Kanunun 53 ncü maddesinden başka bir tedvinle emekli hakları sukut etmiş
bulunanlarla yine aynı tarihten evvel 25 Eylül 1339 tarih ve 347 ve 26 Mayıs 1926
tarih ve 854 sayılı kanunlara s^öre teşekkül etmiş olan Heyeti Mahsusalarca hak
larında bir daha Devlet hizmetlerinde istihdam edilmemelerine karar verilmiş
bulunanların (Haklarındaki bu kararlar 24 Mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı Ka
nunla teşekkül eden Âli Karar Heyeti ve 26 Teşrinievvel 1933 tarihli ve 2330 saydı
Kanunun 12 nci maddesi mucibince Danıştay Mülkiye Dairesi tarafından tetkik
ve tasdik edilmiş olanlar da dâhil) o tarihe kadar Devlet memuriyetinde bulunmuş
olmaktan mütevellit emeklilik haklan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu ve bu kanunla kaldırılan hükümler dairesinde muameleve tâbi
tutulur.
Ancak 1520 sayılı Kanun ile 1683 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi gere
ğince emekli keseneklerini % 50 fazlasiyle almış bulunanlardan bu kanun hüküm
lerinden istifade etmek istiyenlerin aldıkları bu paraları defaten geri vermeleri
şarttır.
GEOÎCÎ MADDE — Bu kanun hükümlerinden istifade edecek olanların emekli
veya yetim aylıkları kayda intikal etmiş yazılı müracaatları tarihini talep eden
ay başından itibaren bağlanır.
MADDE 2. — Bu kanun vayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerni Bakanlar Kurulu yürütür.
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