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Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak suretiyle vazifeden
lar hakkında Kanun
(Besmî

uzaklaştırılacak

Gazete ile ilâm : 8 . VII .1954- Say t : 8749)

No.
64S5

Kabul tarihi
5. VII.1954

MADDE 1. — Umumi, mülhak veya hususi bütçeli idarelerle belediyeler ve
bunlara bağlı idare, müessese ve teşekküllerden maaş alanlar (hâkim, subay, ast
subay ve askerî memurlar hariç) tayinlerindeki usule göre mensup oldukları ve
kâlet, idare, müessese veya teşekkül emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılabilirler.
Bu takdirde on beş seneden aşağı hizmeti olanlara dörtte bir, - on beş seneden
yirmi seneye kadar hizmeti olanlara üçte bir ve yirmi seneden fazla hizmeti olan
lara yarım maaşları nispetinde ve vazifeden uzaklaştırıldıkları tarihi takibeden
ay başından itibaren altı ay müddetle maaş verilir.
Bu müddet zarfında kurumlarınca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya
bir aşağı derecedeki vazifeleri kabul etmiyenlerle kendilerine her hangi bir va
zife verilmemiş bulunanlar hakkında emeklilik hükümleri tatbik olunur.
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 82 nci maddesi hükmü mahfuzdur. Ancak
mezkûr madde mucibince vekâlet emrine alman hâkimler hakkında bu maddenin
2 ve 3 ncü fıkraları ve bu kanunun 3 ncü maddesi hükümleri tatbik olunur.
MADDE 2. — i)u kamımın bilinci maddesi, im i ver şilelerin kuruluş kadroları
na dâhil bilûmum mensupları hakkında senatonun mütalâası alındıktan sonra
tfn rılerindeki usule bakılmaksızın Maarif Vekili tarafından re'sen tatbik olunur.
MADDE 3. — Bıı kanun gereğince ittihaz olunacak vazifeden uzaklaştırma
karar \e muamelelerinden dolayı bu muameleyi tatbik eden idare ve şahıslar aley
hinde hiçbir idari ve adli kaza merciine müracaat olunamaz.
Bu madde hükmü iktisadi devlet tşekkülleri ve bunlara bağlı müessese ve
kurumlarla sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete ait olan mü
esseselerin vazifeden uzaklaştırılma kararve muamelelerine de şâmildir.
MADDE 4. — Memurin Kanunu ek ve tadı İleriyle hususi teşkilât konunlari
ve diğer bilcümle kanunların bu kanuna muhalif hükümleri mülgadır.
MUVAKAT MADDE — Hâlen muhtelif kanunlarla vekâlet veya umum mü
dürlük emrine alınmış vaziyette bulunanlar hakkında, vekâlet veya umum müdür
lük emrinde bulundukları müddet ne olursa olsun, bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren bu kanun hükümleri tatbik olunur.
MADDE 5. — Bu kamın neşri tarihinden itibaren mer'idir.
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MADDE 6. — B u kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
dur.
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