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B Î R l N C İ MADDE — Devlet devair ve müessesatmda nukud ve ayniyatla, v*az*iülyed olan memurin ve müstahdemin içinkefaleti müteselsile usulü ihdas ve şahsi
yeti hükmiyeyi haiz memurin kefaleti müteselsile sandığı tesis Qİunmuşüijr< B a h a r 
dık Maliye vekâletine merbut olub muamelâtı, Maliye vekâletince tajözim ve jc^a
Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimatnameye tevfikan tedvir olunur.
Î K Î N C l MADDE — Kefaleti müteselsile sandığının sermayesi :
A - Devlet devair ve müessesatmda nukud ve ayniyata vaziülyed. olan memurin
ve müstahdeminin ikinci aydan itibaren dört ay müddetle her ay asıl maaş ve üc
retlerinden tevkdf olunacak sekizde birler,
B - Dört aydan sonra bu memur ve müstahdemlerin asıl maaş ve ücretlerinden
tevkif olunacak yüzde üçler,
C - 9 ncu maddede zikrolunan cezalar,
D - Sandık sermayesinin tenmiy esin den mütehassıl mebaliğden terekküb eder.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet devair ve müessesatmda bilfiil nukud ve ayniya
ta vaziülyed olmayan bilûmum muhasiblerle muhasebei umumiye kanununun 83 ncü maddesinde mezkûr mutemedler kefaleti müteselsileye tâbi değildirler.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet devair ve müessesatmda nukud ve ayniyata
vaziyülyed olub kefaleti müteselsileye tâbi tutulan memurin ve müstahdeminden
her hangi birinin hükmen tebeyyün eden zimmeti derhal sandık sermayesinden Hazinei maliyeye tediye olunur. Bu takdirde sandık, zimmettar memur veya müstah
demin evvelâ sandıktaki mevduatına ve kâfi gelmediği takdirde sair emvaline mü
racaat eder. Bu kabil müracaat ve davalar, sandık namına Hazinei Maliyece takib
ve ikame olunur.
B E Ş l N C l MADDE — Kefaleti müteselsileye tâbi memurin ve müstahdemin
den kefalete gayri tâbi bir memuriyete tahvil veya vefat edenler ile Devlet memu
riyetinden katı alâka edenler, beriyyüzzimme oldukları takdirde, müddeti memuriyet
leri zarfındaki tevdiattan mevcud matlüblarınm nısfı derhal kendilerine veya vere
sesine iade ve ikinci nısfı dahi hitamı memuriyetinden itibaren şahsî zuhur ede
cek zimmetlerine karşılık olmak üzere tevkif olunur. Üç sene zarfında zimmetleri
zuhur etmediği halde tevkif olunan ikinci nısıf dahi kendilerine veya vereseye iade
edilir.
A L T I N C I MADDE — Devlet devair ve müessesatmda nukud ve ayniyata vazi
ülyed olan memurin ve müstahdeminden tef tişat ve tahkikat neticesinde hile ve de
sise istimali suretile zimmetleri tahakkuk edenler inzibat komisyonları kararile der
hal ihraç olunmakla, beraber haklarında ayrıca takibatı kanuniye de iera edilifi;Bunların fiilleri bilmuhakeme sabit olduğu takdirde- edayi deyin etseler bile mü»
ebbeden Devlet işlerinde istihdamdan ve eytam ve eramil hukuku mahfuz kalmak,
şartile tekaüd hukukundan mahrum tutulurlar. Ancak âdiyen zimmettar olanlar,
hakkında kanunu cezanın ahkâmı mahsusası dairesinde muamele olunur.
Y E D Î N C l MADDE — Üçüncü maddede zikrolunan muhasiblerin zamanı ida-
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re feeSâJblarm&an dolayı usulüne tevfikan veya Divanı muhasebat ilâmile ve mute
medlerm usulü dairesinde görülecek hes abları neticesinde uhdelerine terettüb ede
cek zımân, maaş veya ücretlerinin sülüsünden ve ledelicab satılması mecaz malla
rından istifa olunur.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Yukarıdaki maddede mezkûr muhasıbler, maiyetlerindeki nukud ve ayniyata vaziülyed olan memurin ve müstahdeminin yedi ema
netlerine mevdu nukud ve ayniyatı Maliye vekâletince tanzim kılınacak bir ta
limatnameye tevfikan teftiş ve murakabeye mecburdurlar. Murakabe vazifele
rini talimat dairesinde ifa etmemekten dolayı bir zimmet veya ihtilas zuhuruna
meydan verdikleri sabit olan muhasibler derhal ihraç olunurlar.
î ) O K Ü Z U N C U MÂDÖE — Nukud ve ayniyata vaziülyed olan memurin ve
müstahdemin maaşatmdan kefalet karşılığını miadında kat ve azamî bir ay zar
ımda kefalet sandığı hesabına tediye etmeyen muhasiblerin cezaen rubu ve te
kerrürü halinde nısıf maaşları katedilerek sandık hesabına irad kaydolunur.
ONUNCU MADDE — Kefalet sandığı sermayesi her türlü rüsum ve tekâlif
ten müstesna oktağu gi'bi bu sandıktaki mevduat, ashabının bu kanun haricin
deki deyinleri için de karşılık ittihaz ve haczedilemez.
ÖÜST B İ R İ N C İ MADDE — Zabitan ve memurin ve mensubini askeriyeden
nukud ve ayniyata vaziülyed olanlar bu kanuna tâbi olmayıp haklarında kavanin ve nizamatı askeriye ahkâmı tatbik olunur.
Maddei muvakkate
Bu kanunun neşri tarihinde müstahdem bulunan nukud ve ayniyata vaziülyed
memurin ve müstahdemin hakkında ikinci maddenin (A) ve (B) fıkraları
tatbik ve bu memurin ve müstahdemin ile muhasib ve mutemedlerin kanunun
neşri tarihinden evvelki zamana aid hesabi arı usulüne tevfikan binliye zimmeti
olmayanların mevcud kefaletleri nihayet bir ay zarfında iade ve kendilerinin
veya kefillerinin mallarına mevzu haciz var ise fekkedilir. Bu memurlardan hesabatmm rüyeti neticesinde zimmeti zuhur edenlerin kefaletleri muhafaza ve
kendi ve kefilleri hakkında ahkâmı sabıka dairesinde muamele olunur.
ON İ K İ N C İ MADDE — 26 kânunuevvel 1295 tarihli kefalet nizamnamesile
tadilât ve müzeyyelâtı ve Posta, telgraf memurlarının kefaleti müteselsileye raptı
hakkındaki 22 mart 1330, 28 maysı 1331 ve 19 temmuz 1331 tarihli üç kıta kanu
nu muvakkat ahkâmı mülgadır.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri He
yeti memurdur.
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