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Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin, değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun

(Resmî

Gazete ile ilâm : 3. III. 1959 - Sayı : 10149)

No.
7236

Kabul tarihi
27 . II. 1959

MADDE 1'. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış bilûmum
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıklarının
(Harb malûllüğü zammı hariç) 6241 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ceki tutarlarına % 100 zam yapılmıştır.
Ancak, vazife malûlü erlerin ve bunların dul ve yetimlerinin aylıkları ile mül
ga 3 . V I . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüt Kanunundan evvel
ki hükümlere göre bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim
aylıkları :
1 -100 liraya kadar olanlarda % 135
101-200
»
»
»
% 125
201-300
»
»
»
% 115
301 liradan yukarı olanlarda
% 110 nispetinde artırılmıştır.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonr,a erlere veya bunlarm dul \e ye
timlerine bağlanacak vazife malûllüğü aylıklarına 2 nci fıkrada yazılı hükümler
dairesinde zam yapılır.
MADDE 2. — Vatani hizmet tertibinden, ödenen aylıkların 6241 sayılı Kanun
la yapılan zamlardan önceki miktarları;
1 - 100 lirava kadar olanlarda
% 120
101 - 200
»"
»
»
% 110
201 liradan yukarı olanlarda
% 100 nispetinde artırılmıştır.
MADDE 3. — 25 . V I . 1958 tarihli ve 7137 sayılı
aylıklara % 50 nispetinde zam yapılmıştır.

Kanunla

bağlanmış

olan

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun 6795 sayılı Kanunla muaddel 64 neü mad
desinde gösterilen harb malûllüğü zamları aşağıdaki miktarlara çıkarılmıştır.
Malûllük derecesi

1
2
3
4
5
6

İştirakçiler için

Erler için

600
500
450
400
350
300

200
160
140
120
100
8G

MADDE 5. — Birinci maddenin 2 nci fıkrası ile 2 nci madde gereğince yapı
lacak zamların tatbikinde aşağı nispet üzerinden zam görenlerin bu zamla birlikte
aylıklarının baliğ olduğu miktar aynı gr.upta fazla nispette zam görenlerin aylık-
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larmın baliğ olduğu miktardan aşağı bulunduğu takdirde fark zamma ilâvo
olunur.
MADDE 6. — Yukardaki maddelerde yazılı zamlar, asıl aylıkların ödendiği
kurumlar veya etoekli sandıkları tarafnidan karşılanır.
AA DDE 7. — Kanunla kurulu emekli sandıklarınca iştirakçi ve tevdi atçılar
dan % 5 olarak alınmakta olan emeklilik kesenek ve karşılıkları % 7 ye çıkarıl
mıştır.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (E) fıkrası gereğince alman tamam
layıcı emeklilik keseneği, 34 ncü maddesiyle, geçici 15 ve 16 ncı maddeleri gere
ğince alman fiilî hizmet zamları karşılığı. 38 nei maddesi gereğince 'alman itibari
hizmet müddetleri karşılığı ve 39 ncu maddesi gereğince alman 55»ten eksik yaş
farkları karşılığının hesabı için tesbit edilmiş bulunan % 10 nispetleri de bu ka
nunla tâyin olunan emekli keseneği ve karşılığı toplamına yükseltilmiştir.
MADDE 8. — 1 . I I . 1954 tarihli ve 6241 sayılı Kanun ile 24 . I I . 1956 ta
rihli ve 6676 sayılı Kanun kaldırılmıştır.
MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel
bağlanmış olan harb malûllüğü zamları, 4 ncü maddede gösterilen miktarlara yük„
seltilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 2. — Yedinci maddede gösterilen kesenek ve kaışılıklar, 1959 malî yılında % 6 üzerinden hesaplanır.
MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti me
murdur.
28 Şubat 1959
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