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31 mayıs 1930 tarih ve 1660 sayılı kanuna eklenen
( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 30/V/1934
No.
2469

kanun

- Sayı : 2714 )
Kabul tarihi
29-V-1934

B Î R t N C Î MADDE — İnhisarlar umum müdürlüğünde çalışan kadroya dahil
daimî memur ve müstahdemleri ve vefatlarında ailelerini korumak için « inhisar
lar koruma sandığı » atlı ve hükmî şahsiyetli bir sandık kurulur.
Bu sandığın sermayesi aşağıdaki gelirlerden toplanır:
A - Korumadan faydalanacak memur ve müstahdemlerin muhassas aylıkların
dan her ay % 5 nisbetinde kesilecek paralar,
B - İşbu memur ve müstahdemlerin ücretleri karşılık olarak bütçeye konulan
tahsisattan yüzde dördü,
C - Ücretleri artan memur ve müstahdemlerin ilk aya ait zamlarının tamamı,
D - Ücretlerden inzibatî ceza olarak kesilen paralar,
E - Sandık sermayesinin işletilmesinden elde edilecek kârlar.
Î K Î N C Î MADDE — Sandığın sermayesi ve bu sermayeden tediye olunacak
tazminat ve reddiyat hiç bir vergi \ e resme tâbi değildir. Sandığa dahil memur ve
müstahdemlerin her hangi borçlarından dolayı sermayesi haczedilemez.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Koruma sandığından verilecek tazminattan birinci mad
dede yazılı gelirlere göre istifade şart venisbetleri ve sandığın idare tarz] hakkın
da bir kanun lâyihası tanzim edilerek 1934 senesi içinde Büyük Meclise tevdi
olunur.
MUVAKKAT MADDE — 1938 senesi inhisar bütçesinin 12 numaralı faslında
ki tahsisat bu kanunun birinci maddesinde yazılı sandığa tesviye olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 31 mayıs 1934 tarihinden muteberdir.
BEŞÎNCÎ MADDE — Bu
sarlar vekilleri yerine getirir.

kanunun hükümlerini Maliye ve Gümrük ve inhi
30 mayıs 1934
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