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Jandarma efradı kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun
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No.
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Gazete ile neşir ve İlânı : 4/V/1937

- Sayı : 3595)
Kabul tarihi
26 - IV -1937

B İ R İ N C İ MADDE — 1861 sayılı jandarma efradı kanununun 14 ncü maddesi
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Seyyar ve sabit toplu kıtalarda ve müesseselerde ve mekteblcrde bulunan
er, onbaşı ve erbaşlar tayinat ve yem kanununa tevfikan istihkakları kazana
konmak suretile iaşe edilirler.
Erbaşlardan arzu edenlerin ve talimatla tayin edilen müteferrik hizmetler
de bulunan er ve onbaşıların muayyenatı aynen veyahud mahallî rayiç üzerin
den bedelen veirlir. Kazandan iaşeleri mümkün olmayan vilâyetlerin sabit jan
darma kıtaları karakollarmdakilere ve jandarma gedikli erbaş mektebile jandar
ma meslek mektebinde tahsilde bulunan onbaşı ve erbaşlara ve seyyar kıtalar
la jandarma mekteblerinde ve müesseselerde istihdam edilen gedikli erbaşlara
maktuan ve peşin olarak ayda maaştan başka ayrıca (14) lira iaşe bedeli veri
lir. Bu gibilerin vefatı vukuunda iaşe bedeli bakiyesi geri alınmaz.
Î K Î N O Î MADDE — Mezkûr kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir:
Jandarmaya girmezden önce haysiyet ve namusu bozan bir suçtan ötürü
mahkûm olanlarla her hangi bir suçtan dolayı üç ay ve daha fazla hapse mah
kûm olanlar jandarmaya kabul olunmazlar.
Jandarmada kullanılan temdidli er, onbaşı ve erbaşların aşağıda yazılı sebeblerle kavi di eri silinir:
A) Askerî ceza kanununa göre tardı veya rütbenin geri alınmasını müstelzim fiillerden veya mezkûr kanunun 85, 87, 88, 89, 90, 91 ve 97 nci madelerinde
yazılı suçlardan birisile mahkûm olanlar;
B) Mülkî, adlî ve askerî vazifelerin ifası sırasında işledikleri suçlardan ötü
rü ağır hapse veya altı aydan fazla hapse veya askerî ceza kanununun 30 ncu
maddesinin (A) fıkrasının (2) numarasında yazılı suçlardan birile hapse mah
kûm olanlarla üç aydan ziyade memuriyetten mahrumiyet cezasile mahkûm
olanlar;
C) Askerî ceza kanununun 150, 151, 152 ve 153 ncü maddelerinde yazılı hay
siyet ve şerefe dokunan suçlardan birini işledikleri veya ar ve hayayı mucib bir
harekette bulundukları müteselsil- amirlerince yapılan tahkikatla sabit olanlar;
Ç) Meslekî tavır ve hareket uygunsuzlukları veya iktidarsızlıkları üç sicil
âmiri tarafından tasdik edilenler;
D) Sıhhî durumlarının artık jandarmada kullanılmalarına elverişli olmadığı
heyeti sıhhiye raporile sabit olanlar.
Yukarıki fıkralarda yazılı sebeblerden dolayı mükellef er ve onbaşıların kayidleri silinmez. Yalnız bunlardan sabit jandarma birliklerinde müstahdem olan
lar sabitten gayri jandarma teşekküllerine naklolunurlar ve mükellef hizmetle
rini bitirdikten sonra terhis edilirler. Temdid talebleri kabul olunmaz. Bu gi
biler hakkında askerî kabiliyeti bedeni y ey e aid hükümler mahfuzdur.
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya Millî Müdafaa,
hiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
28 nisan 1937
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