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5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve
îki Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun
(Resmi Gazete ile yapımı : 11.. 7 . 1978 - Sayı : 16343)
No.
2168

;
Kabul tarihî
29 . 6 . 1978

MADDE i . — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı K a n u n u n u n 12 nci maddesinin II saydı fıkrasının 670 sa
ydı Kanunla değişik (J) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
J) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabına
okumakta iken askeri öğrenci olanlar; fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf
subay nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler ve astsubay sınıf
okulu öğrencileri;
M A D D E 2. — S434 sayılı TC Emekli Sandığı K a ununun «5 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik
(e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) H a r p okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyanların ve astsubay
sınıf okulu öğrencilerinin, öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın kese
neği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.
Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddet erinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklardan
kesenek alınmaz.
Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduk ası sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubayhk hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenle "in, yükseköğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayıl
ması nedeniyle doğacak borçlanma, göreve başladıkları tarihteki teğmen aylığı üzerinden keseneği kendilerince,
karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle TC Emekli Sandığına ödenir. Kesenek için tahakkuk eden miktar
ilgilinin aylığından dört yıl içinde kesilerek tahsil edilir.
M A D D E 3 . — 5434 sayıh TC Emekli Sandığı K a n u n u n u n 31 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik
6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay sınıf okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf
geçemeyen Silâhlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden
derhal indirilir. Fakülte ve yüksekokullarda kendi he abına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen
veya ycdeksubaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin normal süreyi aşan öğrenim süre
leri fiili hizmet m ü d d e t i n d e n sayılmaz.

M A D D E 4. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı Ka sununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir.
G E Ç İ C İ M A D D E İ. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri ile
yüksekokullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf subay nasbediıenler ile yedek subaylık
hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bitirdikleri fakülte ve yüksekokulun öğrenim süresi,
31 nci maddenin 6 nci fıkrası hükmü saklı k a l m a k kaydı ile fiili hizmet süresinden sayılır. B u n d a n doğa
cak borçlanma İştirakçiler tarafından muvazzaf subay nasbedildikleri tarihteki teğmen aylığı üzerinden
Emekli Sandığına dört yıl içinde ödenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, lise ve
dengi okulu m e z u n u olup da sınıf okullarını başarı ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin astsubay sınıf okul
larında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılır. Bundan doğacak borçlan
ma iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Emekli Sandığına
bir yıl içinde ödenir. Emekli durumunda bulunan ast nbaylarm sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve
öğrenim süreleri fiili hizmet sürelerine eklenerek k u Tınıca gerekli işlemleri yapılır. Emekli Sandığınca b u

/

2168

— 190 —

11 . 7 . 1978

hizmet müddetleri için çıkarılacak borç miktarları iştirakçiler tarafından bir yıl içinde eşit taksitlerle Emekli
Sandığına ödenir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun ve 5434 sayılı Kanunda yapılacak diğer değişikliklerle ilgili ka
nunların TC Emekli Sandığına getireceği işlerin zamanında yetiştirilmesi amacıyla TC Emekli Sandığı perso
neli (1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) ayda (80) saati geçmemek üzere fazla
çalışma yaparlar.
Fazla çalışmanın süresi, yapılma şekli ve ücret esası TC Emekli Sandığı Müdürler Kurulu Kararı ve Maliye
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - Gerekçeli 132 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 164 ncü Birleşimine,
Cumhuriyet Senatosunun 71 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
i! - Bu Kanunu; Millet Meclisi Milli Savunma ve Plan,
ve Plan komisyonları görüşmüştür.
İli - Esas No. : 2/195.
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S. Sayılı basmayazı

Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve Bütçe

