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Askerî ve mülkî tekaüd kanununun bazı maddelerinin tadiline ve bazı mad
delerine fıkra eklenmesine dair kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilânı : 10/IV/1936

- Sayı : 3276)

Nb.
2933

Kabul tarihi
6-IV-1936

B Î R Î N C Î MADDE — 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 3 ncü mad
desinin mülkî memurlar hakkındaki kısmına aşağıdaki yazılı fıkra eklenmiştir:
(P) Yapılacak nizamname mucibince sicilleri üzerine.
ÎKÎISTCÎ MADDE —1683 sayılı kanunun 7 nei maddesine aşağıda yazılı fıkra
eklenmiştir:
Zabitlerle askerî ve mülkî memurlardan ahlâk noktasından hükmen veya ni
zamnamesi mucibince sicillen tekaüd edilenler Devlet, hususî idare ve belediye
hizmetlerinde ve hususî kanunlarla teşkil edilen veya sermayesinin en az yarısı
Devlete aid olan banka ve müesseselerde ve menafii umumiyeye hadim cemiyetler
de istihdam edilmezler ve haklarında 1076 numaralı kanunun 23 ncü maddesi hük
müne göre muamele yapılır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — 1683 sayılı kanunun 13 ncü maddesi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir:
Zabitlerle askerî memurlardan hükmen, veya sicillen tekaüde sevkedilenlerin
hizmet müddetleri 15 sene veya daha fazla olursa bu müddet uisbetinde tekaüd
maaşına müstahak olurlr r. Bu gibilerin hizmet müddeti 15 seneden aşağı ise beher
hizmet senesi için birer aylık hesabile son aldıkları maaşın emsali hâsılı defaten ve
rilerek alâkalan kesilir.
Mülkî memurlardan sicillen veya memurin kanununun 77 nei veya 2919 sayılı
kanunun 3 uca maddeleri mucibince tekaüde şevke dilenler hakkında bu kanunun
26 nei maddesi hükümleri tatbik olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 1683 sayılı kanunun 58 nei maddesi aşağıdaki şekil
le değiştirilmiştir:
Bilfiil otuz sene ve daha ziyade hizmet ifa edenlere tekaüd oldukları zaman alnakta bulundukları maaşlarının emsali hâsılının bir seneliği ikramiye olarak ve
rilir. Otuz sene ve daha ziyade bilfiil hizmet edipte tekaüd olmadan ölenlerin müsahak oldukları ikramiyeler kanunî mirasçılarına verilir.
B E Ş Î N C t MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE —- Bu kanunun ahkâmını icraya icra Vekilleri Heyeti menurdur.
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