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Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununda bazı değişiklikler
yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun
(Resmi

Gazete ile ilânı : 24 . VI. 194? - Sayı : 6640)

No.
5094

Kabul tarihi
17 . V I . 1947

BİRİACÎ MADDE — 26 . I . 1939 tarihli \o 3575 sayılı Kanunun 11 nci mad
desine aşağıda yazılı hükümler eklenmiştir:
Vazifeden doğan kazalarda birinci ve ikinci derecelerde malûl kalan veya ölen
(A) sınıfı mensuplarından ücretli veya yevmiyeli geçici memur ve işçiler hakkın
da yukarıki hükümler uygulanmayıp bunlar (B) sınıfına nakletmiş sayılır ve hak
larında bu kanunun 33 ncü maddesinde yazılı emekli aylığı bağlanır ve bu avlıklara ilişkin diğer hükümler uygulanır.
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğünden evvel (A) sınıfı mensupla
rından vazifeden doğan kaza neticesinde birinci ve ikinci derecelerde malûl kal
mış veya ölmüş olan ücretli \eya ye\miyeli geçici memur ve işçiler hakkkmda da
malûllük tarihinden itibaren 1 nci maddede yazılı hükümler uygulanır.
Bunların, 3575 sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince hesaplanacak kese
nek farkları toplamı ile aynı kanunun 11 nci maddesine göre almış oldukları mu
avenet paraları toplamı, malûllük tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe
kadarki süreye ilişkin istihkaklarından mahsup edildikten sonra geri kalanı ma
lûl adına borç yazılır ve aylıklarının dört to biri kesilmek suretiyle tahsil olunur.
Malûlün ölümü halinde 3575 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin son fıkrası hük
mü uygulanır.
Î K Î N C İ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Millî Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.
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