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MADDE 1. — Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin n nci fıkrasının (J) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir :
J) Harb okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan veya
kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar.
MADDE 2. — Aynı kanunun 15 nci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
e) Harb okulları ile fakülte ve yüksek ok allarda Silâhlı Kuvvetler hesabına okuyan as
kerî öğrencilerin, öğrenci harçlıkları ile teğmen aylıkları tutarları arasındaki farkın keseneği
aynı esaslara göre öğrenciler adına dairelerince ödenir.
Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yıllan takibeden yıla
ait aylıklarından kesenek alınmaz.
MADDE 3. — Aynı kanunun 31 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
Harb okulları, fakülte veya yüksek okullarda her ne sebeple olursa olsun smıf geçemiyen
Silâhlı Kuvvetler mensubu askerî öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden
indirilir,
MADDE 4. — Aynı kanunun 37 mî maddesi aşağıdaki şeklîde değiştirilmiştir :
Madde 37. — Pilot olan ve olmıyan ordu uçucuları ile Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü
uçucu personelinin uçucu olarak, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam subay, yedek subay ve askerî
memurları ile astsubayların denizaltıcılık, dalgıç ık, kurbağa adam görevlerinde geçirdikleri fiilî
hizmet müddetlerinin her yılı için 32 nci maddmin (a) fıkrası ile 36 nci maddenin (a), (b)
fıkralarında gösterilen fiilî ve itibari hizmet müddetleri zamlan dışında ayrıca altı ay hizmet
müddeti eklenir.
MADDE 5. — Aynı kanunun 105 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Ek fıkra — Subay, askerî

memur, astsubaylardan doğum tarihlerinde,

ay ve gün yazılı bu-

lunmıyanlar için yaş haddinin son günü 1 Eylüldür.
MADDE 6. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir :
Geçimi madde — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakültele
ri ile yüksek okullarda tahsil yaparak muvazzaf subay ve askerî memur nasbedilenler ile halen
Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan askerî öğrencilerden bu ka
nunun 12 nci maddesinden tam olarak faydalanmamış olanlar fakülteye giriş tarihinden subay
veya askerî memur nasbedildikleri tarihe kadar geçen süre; 31 nci maddenin 6 nci fıkrası hük
mü saklı kalmak şartiyle, fiilî hizmet süresinden sayılır. Bundan doğacak, borçlanma iştirak
çiler tarafından Emekli Sandığına ödenir.
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Bunlardan, askerî liselerden mezun olup da fakültelere
girenlerin emeklilik hizmetlerinin
başlangıcı, aynı tarihte askerî liseyi bitirip Harb okullarına giren emsallerininki gibi hesap
lanır.
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2D Temmuz 1965
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