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5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 3 ncü Maddesi île 15 nci Maddesinin
(h) Fıkrasının Değiştirilmesine ve 39 ncu Maddesine (j) Fıkrası ve Bu Kanuna
Geçici ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
(Resmi Gazete ile yaytmt : 14.11.1981 Sayı : 17514)
Kanun No.
2559

Kabul Tarihi:
13 s 11 ı 1981

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun değişik 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 3. — TC Emekli Sandığı Yönetim Kurulu :
a) Genel Müdür,
b) İki Genel Müdür Yardımcısı,
c) Başbakanın önerisi ile atanan bir ve
Maliye Bakanının önerisi ile atanan iki,
Üyeden teşekkül eder.
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde toplan
tılara Başkanca belirlenecek Genel Müdür Yardımcısı üye başkanlık eder.
Yönetim Kurulu haftada en az iki defa ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğun
lukla alınır. Oylarda eşitlik olduğu takdirde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar,
Dışandan atanan Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır. Bunların yükseköğrenim görmüş ol
maları, hukuk, maliye, ekonomi, yönetim, bankacılık veya sosyal güvenlik konuları ile ilgili olarak, TC Emek
li Sandığına tabi görevlerde en az 10 yıl fiilen çalışmış olmaları şarttır. Süreleri biten üyeler, yeni üyeler ata
nıncaya kadar görevlerine devam ederler.
MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 15 nci maddesinin (h) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir,
h) Kazanılmış hak aylık derecelerinden en çok üç aşağı dereceye kadar olan kadrolara atanan veya seçi
lenlerin, aylıkları genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, emeklilik keseneklerine ve kurum karşılıklarına,
kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri esas alınır. Bunlar kesenek ödedikleri derecelerin son kademesine
kadar kademe ilerlemesinden yararlanırlar. Ancak, atandıkları veya seçildikleri tarihlerdeki derece ve kademe
ile ilerledikleri kademe tutarları arasındaki farklara ait artış farklarının, kesenek ve kurum karşılıklarının ta
mamı ilgililerin aylıklarından kesilir.
MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun değişik 39 ncu maddesine 1922 sayılı Kanunla
eklenen (i) fıkrasından sonra aşağıdaki (j) fıkrası eklenmiştir.
j) Sakatlıkları sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl fiili hizmeti bulunanların
istekleri üzerine;
MADDE 4. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir ,
EK GEÇİCİ MADDE 1. — Yirmi fiili hizmet yılını veya ellibeş yaş ve on fiili hizmet yılını dolduran iş
tirakçilerden, 31 Aralık 1981 tarihine kadar emekliliklerini isteyen ve bu madde hükümlerine göre emekli
edilmeleri kurumlarınca kabul edilenlere değişik 41 nci madde uyarınca aylık bağlanır ve emekli ikramiyeleri
% 25 fazlası ile ödenir.
EK GEÇİCİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci maddede yazılı durumda bulunan iştirakçilerden anılan mad
dede belirtilen süre içerisinde emekliliklerini istememiş olanlar 31 Ocak 1982 tarihine kadar; atanmaları Ba
kanlar Kurulu Karan ile yapılmış olanlar atanmaların daki usule göre, diğerleri müşterek kararla resen emek
liye sevkedilebilirler.
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Herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kuruluşlardaki iştirakçiler hakkında da yetkili organlarının teklifi,
Maliye Bakanının önerisi üzerine müşterek kararla yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.
Bunlara değişik 41 nci madde hükümlerine göre aylık bağlanmakla beraber emekli ikramiyeleri % 15 faz
lasıyla ödenir.
EK GEÇİCİ MADDE 3. — Ek geçici 1 ve 2 nci madde hükümlerine göre emekli edilenlerin, emekliye
sevkedildikleri tarihten itibaren en fazla üç ay içinde kurumları ile ilişikleri kesilir. Bunların görevlerinden
ayrıldıkları tarih 31 Aralık 1981 tarihinden sonra olsa bile bu Kanun hükümlerine göre verilecek emekli ik
ramiyeleri 31 Aralık 1981 tarihinde emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden hesaplanır.
Ancak, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre ödenen emekli ikramiyelerinden, % 25 veya % 15 tutarında
ödenen fazla miktarlar düşüklükten sonra kalan miktar, 1 Mart 1982 tarihinde ödenmesi gereken ikramiye
miktarından az olanlara aradaki fark ayrıca ödenir.
EK GEÇİCİ MADDE 4. — Yukarıdaki ek geçici 1, 2 ve 3 ncü madde hükümleri, Anayasa Mahkemesi
üye ve yedek üyeleri ile raportörleri, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görev
lerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcdarı, tıp doktorları, üni
versitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimaride Akademilerinin, Dev
let Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yar
dımcıları ile subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar hakkında uygulanmaz.
MADDE 5. — 5434 sayıb TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Müdürler Kurulu üyeleri
nin görevleri, bu Kanun uyarınca TC Emekli Sandığı Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ile sona erer.
Ancak, Yönetim Kurulu teşekkül edinceye kadar, Genel Müdürün teklifi ve Maliye Bakanının onayı ile
üç Genel Müdür Yardımcısı geçici üye olarak Yönetim Kuruluna katılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, 5434 saydı TC Emekli
Sandığı Kanununun 15 nci maddesinin (h) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 ve 76 nci mad
deleri uyarınca derece ve kademeler arasındaki farkın kesenek ve karşılık tutarlarının tamamım ödememiş
olanlar hakkında da 15 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen (h) fıkrası hükmü uygulanır.
Bundan doğacak borçlanmalar TC Emekli Sandığınca hesaplanarak ilgililerin
suretiyle tahsil edilir.

aylıklarından % 10 kesilmek

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gendcçel 302 S. Sayılı ıbaSlmayazı Milli GüvenMc Konseyinin 8'2 nci BMeişim tutamağına 'bağlıdır.
II - Bu kanunu; MM Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/25?

