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5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 68 inci Maddesi ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine
Dair 26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 12.12.1992 Sayı : 21433)
Kanun No
3855

Kabul Tarihi
3.12.1992

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 68 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 68. — Makam tazminatı ile yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren
görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hâkimlik
tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir.
Bu tazminatlar, ölenlerin S434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstehak dul ve yetimlerine 68 inci maddesindeki oranlar üzerinden ödenir.
Tazminatlar, emekli, dul ve yetimlerden yönetim, denetim, danışma ve tasfiye kurulu üye
liği dahil olmak üzere kamu kesiminde (Emeklilerden istisnaî memurluklarda bulunanlarla Devlet
Denetleme Kurulu kadrolarında görev alanlar hariç) veya özel kesimde her ne suretle olursa
olsun aylık ve ücret mukabili görev alanlara ve gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmalarını
gerektirecek şekilde ticarî veya sınaî faaliyette veya serbest meslek faaliyetinde bulunanlara
ödenmez.
Bu ödemeler, T.C. Emekli Sandığınca ödenmesini müteakip iki ay içinde Genel Bütçeye
giren kurumlardan ayrılanlar için Hazineden, diğerleri için son kurumlarından faturası karşı
lığında tahsil edilir.
Bu tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde du
rumu T.C. Emekli Sandığına bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşın
dan itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen
tazminat kanunî faiziyle birlikte geri alınır.
MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, yolluk ve emekliliklerine
dair 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Emeklilik
Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar, seçildik
leri veya atandıkları, emekli olanlar ise istekde bulundukları tarihi izleyen aybaşından itibaren
emeklilik keseneğine esas aylıklarına 6200 ek gösterge tutarı eklenmek suretiyle T.C. Emekli
Sandığı ile ilgilendirilirler. Emekli olanların iştirakçi oldukları sürece sosyal güvenlik kurum
larından aldıkları aylıkları kesilir.
Bu şekilde ilgilendirilenlerden 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanun hükümleri dikkate
alınarak gerek 5434 sayılı Kanunun, gerekse 506 ve 1479 sayılı kanunların genel hükümleri çer
çevesinde, aylıklarını bağlaması gereken kurumun hizmet süresi ve diğer şartlannı taşıyanların
T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kur veya 506 sayılı Kanunun Geçici
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20 nci maddesine tabi sandıklardan emekli olmalan halinde, iştirakçiliklerine son verilerek emekli
aylıkları T.C. Emekli Sandığınca bağlanır. Bu görevleri sona erenler hakkında da aynı hüküm
ler uygulanır.
T.C. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmaları gerekenle
re Sandıkça bağlanacak aylık, aynı hizmet süresine sahip emsali yasama organı üyelerine T.C.
Emekli Sandığınca bağlanan emekli aylığı tutarına (T.B.M.M. Üyesi olanlar için tespit edilen
makam tazminatı dahil edilerek) yükseltilir. Diğer sosyal güvenlik kurumlarının ödemesi gere
ken aylık ilgili kurumdan, aradaki fark ise Hazineden Sandıkça tahsil edilir.
Makam tazminatının ödenmesine ve kesilmesine dair özel hükümler ile bu Kanunun S in
ci maddesine göre ödenecek tazminata ilişkin hükümler saklıdır.
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Yasama
Organı Üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanların bu görevlerde geçen her hizmet yılı için aynı
Kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde üç aylık fiilî hizmet zammı uygulanır.
MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları ile Emekli
liklerine Dair 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki gibi değişti
rilmiştir.
Emekli Aylığının Bağlanması
Madde 3. — Yasama Organı Üyeleri ile dışardan atanan bakanların veya daha önce bu
görevlerde bulunmuş olanların istekleri üzerine emekli aylıklarının bağlanmasında, emekli ay
lığım bağlayacak ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatında yer alan genel hükümler uy
gulanır.
MADDE 4. — Türkiye Büyük Mîllet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emekliliklerine
dair 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yasama Organı Eski Üyelerinin Sosyal Hakları
MADDE 4. — \âsama Organı Üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenler
ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin; ölenlerin aylık alan dul ve yetimleri
nin tedavileri, üyelerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisince
sağlanır.
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilikleri
ne Dair 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun S inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dışardan atanan bakanlar için emekli
olup olmadıklarına bakılmaksızın görevleri devam ettiği sürece aylık ödeneklerinin brüt tuta
rından her ay için kesilecek % 3 dayanışma primlerinden oluşacak bir fon kurulmuştur.
Bu fondan Yasama Organı Üyeliği ve dışardan atanılan bakanlık süreleri sona ermiş olup
da görev süreleri (2) yılı doldurmuş bulunanlara, emekli olup olmadıklarına bakılmaksızın (7500)
gösterge rakamının memur aylıklarına ait katsayı ile çarpımından bulunan miktarda her ay
için tazminat ödenir. Bu tazminat ölenlerin dul eşlerine; 18 yaşını, orta öğrenimde ise 20 yaşı
nı, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını geçmemek ve evlenmemiş olmak şartıyla erkek çocukları
na, evlenmemiş kız çocuklarına eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ödenir. Ancak dul ve ye
timlerine yapılan bu ödeme dul eşleri için % 75, çocukları için % 50 oranından fazla olamaz.
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Bu tazminat, yönetim, denetim, danışma ve tasfiye kurulu üyeliği dahil olmak üzere ka
mu kesiminde veya özel kesimde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret mukabili görev
alanlara ve gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmalarını gerektirecek şekilde ticari veya sınai
faaliyette veya serbest meslek faaliyetinde bulunanlara, bu durumları devam ettiği sürece öden
mez. Bu tazminat, damga vergisi hariç, herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmaz.
Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde duru
mu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi
takip eden aybaşından itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında bildirimde bulun
mayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile birlikte geri alınır.
Fonun nakit durumu gerekli ödemeleri karşılayamadığı takdirde, Türkiye Büyük Millet
Meclisi bütçesine bu husus için konulacak ödenekten tediyede bulunulur.
MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emeklilikleri
ne Dair 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun geçici 1, 4 ve 5 inci maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır. Ancak, bu maddelere göre yapılmış işlemler geçerli olduğu gibi kazanılmış hak
lar da saklıdır.
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilikleri
ne Dair 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun geçici 2 ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Geçici Madde 2. — 2 nci maddede yer alan 6200 rakamı ile 5 inci maddede yer alan 7500
rakamı sırasiyle 1993 yılında 7100 ve 8300, 1994 yılında 8000 ve 9000, 1995 ve müteakip yıllar
da 9000 ve 10000 olarak uygulanır.
Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 28.10.1990 tarihinden önce görevleri
sona ermiş olanlar için bu Kanunun 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında söz konusu edilen
makam tazminatı ile, 5 inci maddesine göre tespit edilen tazminatların ödenmesinde iki yıllık
görev süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak bu hüküm görevleri cezaen sona ermiş olanlar
hakkında uygulanmaz.
GEÇtCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun T.C. Emekli Sandığından halen aylık almakta olan
emekli, dul ve yetimlere uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen süreler
için herhangi bir ödeme yapılmaz.
MADDE 8. — Bu Kanun, yayımını izleyen ayın 15 inci günü yürürlüğe girer.
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

Sayfa

12
14
22

83
92
35

85
499
178:187

I - Gerekçeli 145 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşim tu
tanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komis
yonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/370, 1/378

