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8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi, Aynı Kamına 10 Ek Madde ile 15 Geçici Madde Eklenmesi ve
3.3.1954 Tarihli ve 6311 Sayılı, 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı, 8.7.1971 Tarihli ve
1425 Sayılı, 24.12.1980 Tarihli ve 2363 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 22.5.1986 Sayı : 19114)
Kanun No.

Kabul Tarihi :

3284

7 . 5 .

1986

M A D D E 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Madde 8. — Yönetim Kurulu, Sandığın en yüksek seciyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :
a)

Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık

b)

Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin bölümleri için uygun gördüğü aktarmaları yaparak, bölümler

bütçe ve kadroları inceleyip tespitlerini,

arasındaki aktarma teklifleri ile ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini,
c)

Sandık gelirlerinin ve mevcutlarının işletilmesi için Genel Müdürlükçe hazırlanan yatırım planlarım

inceleyip uygun gördüklerini,
ç)

Genel Müdürlükçe hazırlanacak kamulaştırma tekliflerinden karara bağladıklarını,

Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunmak;
d)

Müteakip yılın en geç 15 temmuzuna

kadar Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilanço ve kâr ve za

rar hesaplarını inceleyip, uygun görürse onayladıktan sonra, yapılan işlere ait rapor ile birlikte yine aynı yılın
en geç temmuz ayı sonuna kadar Yüksek Denetleme Kuruluna vermek;
e)

Genel Müdürlükçe hazırlanacak teklif üzerine Sandığın genel politikasını tespit etmek;

f)

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması ve uygulamayla ilgili prensiplerin tespiti, vazife veya

harp malullükleri ile er vazife malullüklerinin, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kap
samına girenlerin tespiti ile kendisinden aylık bağ'ana oak iştirakçiyi veyahut emekli, adî malullük, vazife ve
ya harp malullüğü, er vazife

malullüğü aylığı alanı kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşeb

büs edenlere veyahut malul sayılacak hale getirenlere ya da kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye, emekli,
adî malullük, vazife ve harp malullüğü, er vazife malullüğü aylığı alana veya bunların ailesine karşı ağır
bir cürüm işlediğinden veyahut bunlara karşı kanunen mükellef olduğu görevleri yerine getirmede büyük bir
kusur işlediğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan ıskat edilenlere ve emeklilik hakkı düşenlere
aylık bağlanmaması için Genel Müdürlükçe hazırlanacak her çeşit teklifleri inceleyerek karara bağlamak;
g)

Sandığın malî durumunu aralıksız denetlemek suretiyle gelirleri ile yürürlükteki aylık bağlama ve öde

me hükümleri hakkında alınması gereken tedbirleri gerekçesiyle birlikte

Maliye ve Gümrük

Bakanlığına

bildirmek;
h)

Dava açmak, icra kovuşturması yapmak, fayda görürse bunlardan feragat etmek ve Sandığın leh ve

aleyhindeki dava ve takipleri sulh ve tahkim yolu ile halletmek;
i)

İmza yetkisi verileceklerle bunların yetkilerinin derecesini belli etmek;

j)

Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Sandığın sermayesinin işletilmesi yollarını bu Kanunda yazılı esas

lara göre tayin etmek;
k)

Fevkalade mesaisi görülen memurlara her yıl için iki ayhk tutarını geçmemek üzere ikramiye veril

mesi hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak teklifleri karara bağlamak;
I)
m)

Genel hükümlere göre uzman

yerli ve yabancı sözleşmeli personel çalıştırılmasına karar vermek;

ö z e l kanunlarda yer alan atama hükümleri saklı olmak kaydıyla dördüncü ve daha yukarı derecedeki

Sandık personelinin, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine atamalarını yapmak;
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görüşlerini belirtmek ve Genel Müdürlükçe hazırlana

cak tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri inceleyerek onaylamak;
o)

Gerekli görülen hallerde genel hükümlere göre, merkezde başkanlıklar,

taşrada bölge müdürlüğü,

şube müdürlükleri ile irtibat büroları açılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlüğün teklifini karara bağla
mak;
p)

Kanun ve tüzüklerle verilecek diğer

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulu, bu görevlerinin bir kısmını Genel Müdürlüğe devredebilir.
Emekli, adî malullük, vazife ve harp malullüğü, er vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarına, harp ma
lullüğü ve sosyal yardım zamlarına, toptan ödemeye, kesenek iadesine,

emeklilik ve evlenme ikramiyeleri

ile ölüm yardımlarına ait tahakkuk ve ödeme işlemleri ve bunlara ilişkin düzeltme, kaldırma, iptal ve ret iş
lemleri ile yönetmeliklerde belirtilen Miir işler Genel Müdürlükçe yürütülür.
M A D D E 2. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 9. — a)

Yönetim Kurulunun 8 inci madde gereğince, Maliye ve Gümrük

Bakanlığının onayına

sunulacak kararlarının birer örneği 15 gün içinde bu Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça kanun ve tüzük hü
kümlerine uygun görülmeyen kararların, gerekçesi bildirilerek düzeltilmesi istenebilir. Yönetim Kurulu isteği
yerinde görürse kararını düzeltir. Aksi halde karşı görüşü ile birlikte Bakanlığa sunar. Bakanlık görüsünde
ısrar ederse Yönetim Kurulu, karanm düzeltir.
b)

Yönetim Kurulunun 8 inci maddenin (f) fıkracında yazıh konularla ilgili kararlarının birer örneği 15

gün içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı kendisine gönderilen bu kararlardan kanun ve tüzük

hükümlerine uygum

görmediklerinin düzeltilmesini 30 gün içinde gerekçesi ile birlikte resen Sandıktan isteyebilir.
Bakanlığın bildirimi üzerine, Yönetim Kurulu kararını düzeltmezse bu karan dosyası ile birlikte Bakan
lığa yollar. Bakanlık, görüşünde ısrar ederse bu konuda Danıştay'ın görüşü alınır.
İlgililer hakkında alınmış kararlar ile Genel Müdürlükçe yapılan tahsis işlemlerine ait bildirimler, ilgilile
rin adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Bunlara karşı ilgililer idarî dava açabilir.
M A D D E 3. — 5434 sayılı I'.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci ben
di ile (d), (f) ve (h) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a)

İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık fularları üzerinden her ay kesilecek %

12 emeklilik ke

senekleri;
d)

(a) fıkı asında yazılı % 12 emeklilik keseneğine karşılık Jo 2C, (b, c ve ç) fıkralarında yazıh paralara

eşit olarak kurunılannca verilecek karşılıklar;
f)

55 inci maddeye göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 nci maddenin (ç) fıkrasına göre

bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödenekle
rin % 4'ü oranında verilecek ek karşılıklar;
h)

17 nci madde gereğince alınacak paralar;

M A D D E 4. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun

17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir.
Madde 17. — Kurumlar 14 üncü maddede yazılı Sandık gelirlerinden;
a)

(a, b, c, ç, d, e) fıkralannda yazılı kesenek ve karşılıkları, aylık, ücret veya tahsisatın tediyesi gününü

takip eden günden başlamak üzere 20 gün içinde,
b)

(f) fıkrasında yazılı %

4'lerin tamamını, bütçelerinin yetkili makamlarca tasdik edildiği tarihleri takip

eden aybaşlanndan itibaren en çok (6) ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ve yıl içinde alınan ek tahsisatlara
ait % 4'lerin tamamının da o yılın son gününü geçmemek üzere bunların ahndığı tarihleri takip eden 2 ay
içinde,
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üzere 20 gün

içinde,
ç)

(j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili maddelerinde gösterilen süreler içinde,

Sandığı veya Sandık adına postaya veya bankaya

yatırmaya mecburdurlar.

Gelirlerin ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırılmasını müteakip, kurum
lar, 14 üncü maddenin (f, g, h, i, k, 1) fıkralarında ve 28 inci maddede yazılı gelirler için gelirin cinsini, mik
tarını, makbuzun tarih ve sayısını ve hangi banka veya posta idaresine yatırıldığını gösterir muhtasar bord
royu Sandığa gönderirler.
14 üncü maddenin (a, b, c, ç, d) fıkraları ile 34, 38 ve 39 uncu maddelerde yazılı gelirler için, kurumlarca
iştirakçilerin adı, soyadı ve emeklilik sicil numaraları ile her çeşit emeklilik kesenekleri, kurum karşılıkları,
hizmet borçlanmasına ait tahsilat ve bu mahiyetteki paralar ait olduğu ay sütununda gösterilmek suretiyle her
takvim yılı için iki nüsha «Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrosu» düzenlenir.
Bir ay içindeki fiilî ve itibarî hizmet süreleri tahakkuk ettirilerek sütununa yazılır ve yıl sonunda bu K a 
nunda yer alan maddelere göre bu hizmetlere ait paralar hesap edilerek ayrıca kaydolunur.
Kurumlar bu bordroların, bağlı oldukları tediye merkezînin parasal mutabakatım aldıktan sonra, birinci
nüshasını en geç müteakip yılın ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya verirler. Bordro
ların ikinci nüshaları kurumlarca yıllar itibariyle arşivlenir.
Tediye merkezleri her kurumun aylık ödeme bordrosundaki kesinti sütunlarmda gösterilen Sandık gelirleri
nin aylık toplamını, her sayfası bir kuruma tahsis edilecek bir deftere Sandık gelirinin cinsine göre ayrı ayrı
göstermek suretiyle her ay kaydederler.
Yıl sonlarında tediye merkezlerince, zımbalı olan

bu defterin kurumlar itibariyle toplamları yapılır

ve

bundan da bir icmal bordrosu çıkarılır ve her yıl ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya
verilir.
İcmal sütununun altında her ay gönderilen paralara ait banka veya posta makbuzlarının gün, sayı ve muh
teviyatları da gösterilir.
Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen, yukarıda

yazılı süreler içinde kesmeyen veya göndermeyen

ku

rumların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile sorumlu muhasiplerinden bu para
lar %

10 fazlasıyla birlikte ve Sandığın talebi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın

da Kanuna göre mahallî maliye teşkilatınca tahsil olumu*.
Şu kadar ki, kendilerinden para cezası tahsil edilecek memur ve muhasiplerin kurumları tarafından, ge
cikmenin mücbir sebepler dolayısıyla vaki olduğu bildirildiği ve Sandık Yönetim Kurulunca bu husus haklı
görüldüğü takdirde para cezasının tahsilinden vazgeçilir.
(ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık gelirleri ise, kurumlarından % 30 faizi ile bir
likte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak'.ıuda Kanuna göre tahsil olunur.
Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme emri
gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zamanın :1a gönderilmemesi halinde bu paralar

% 20 gecikme

zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır.
Yukarıda yazılı defter ve icmal bordroları Sandıkça hazırlanır.
Sandık Genel Müdürü, kurumların bu Kanunda yazılı konularda Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip
getirmediğini, mahallî en büyük amirin tefrik edeceği

bir memurla birlikte

müfettişleri eliyle

münferiden

veya yıllık çalışma programlan çerçevesinde teftiş ettirebilir.
Sandık müfettişlerinin bu görevlerini yerine getirmek için isteyecekleri defter, kayıt, hesap ve sair belgelerin
ibrazı zorunludur. Bunları vermeyenler hakkında 128 inci madde hükümleri tatbik olunur.
M A D D E 5. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
c)

Devlet bono ve tahvilleri ile kamu yatırından gelir ortaklığı senetlerine;
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Faiz haddi yürüdükteki mevzuata göre en yüksek seviyede olmak şartıyla vadeli ve vadesiz mevduat

şeklinde millî bankalara;
M A D D E 6. — 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 23. — Sandığın her yü, bir evvelki bilançosunda görülen sermayesine göre döner sermaye ola
rak kullanılacak fondan; iki iştirakçinin kefaletiyle ve Sandığa tabi veya diğer sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı en az beş yıl olan iştirakçilere, faiz haddi %

5'ten aşağı

olmamak üzere borç para verilebilir.
Verilecek borcun miktarı iştirakçilerin aylık veya ücretlerinin 3 katım geçemez. Verilen borç para en
çok iki yıl içinde geri alınır.
Verilen borç para, iştirakçilerin mensup oldukları kurumlar tarafından, Sandıkça gönderilen ve bir ka
yıt sistemi ile borç bitinceye kadar muhafaza edilecek

î

0

a n

meknrofardaki miktarlara göre, ilgililerin

borç

aldıkları ayı takip eden aybaşından itibaren aylıklarından gerekli kesinti yapılarak ad ve soyadları ile emek
lilik sicil numaraları da doğru ve tam olarak kaydolun

\ suretiyle düzenlenecek tahsilat bordroları ile bağ

r p

lı bulundukları saymanlıklar tarafından ilgili bankalar vasıtasıyla Sandığa gönderilir.
Her ay başında yapılan borç para kesintileri topla

m

saymanlıklar tarafından en geç 20 gün içinde, tah

ı

silat bordroları ite birlikte, Sandık adına bankaya intikal ettirilir. Bankaca ckstrelerle birlikte Sandığa gön
derilir. Kesilen borç para taksitlerini, bu süre içerisinde jjgjij bankalara intikal ettirmeyen saymanlıkların bu
işle görevli memurlarından, Sandığın talebi üzerine, ilgili bankalara yatırılacak para miktarı üzerinden

%

30 faiz, kurumlarınca tahsil edilir ve Sandığa gönderilir. Bu faizi ödemeyenlerden Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanuna göre mahallî maliye teşkilatınca tahsilat yapılır.
Borcun tamamını ödemeden emekli, adî malul, v a ; f
z

veya harp malulü ve er vazife malulü olanların

e

kendilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine veya kanunî mirasçılarına

ödenecek

emekli

ikramiyesinden

borç

artıkları defaten, ikramiyelerinin borç artıklarımı karşılamaması halinde Sandıkça veya diğer sosyal güvenlik
kuruluşlarınca bunlara ödenecek aylıklardan taksi İler halinde veya yapılacak toptan ödeme veyahut sair ad
larla ödenecek toplu paralardan defaten tahsil edilir.
Sandıktan borç para almış bulunanlara kefil olmuş iştirakçilerden borcun tahsili cihetine gidilmesi hallerin
de de yukarıdaki hükümler uygulanır.
Borç vermeye ait diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.
M A D D E 7. — 5434 saydı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 25. — Sandık ihtiyacı için gayrimenkuller Yönetim Kurulu Kararı ve Maliye ve Gümrük Bakan
lığının onayı ile satın alınabilir, yaptırılabilir veya kanunla sandığa verilen görevlerin ifası için gerekli g ö 
rülen yerlerde Sandıkça kamulaşbnlabilir.
22 nci maddede belirtilen gayrimenkuller de yukarıdaki fıkra hükümlerine tabidir.
M A D D E 8. — 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesinde yer alan harp malul
lüğü zammı gösterge tablosu aşağıdaki şekilde değişti rilmiştir.
İştirakçiler, erbaş ve erler
Maluliyet derecesi

ile sivil görevliler için

1

300

2

260

3

220

4

180

5

150

6

130
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M A D D E 9. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) fıkrasının son bendi
ile aynı maddenin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Şu kadar ki, talip olanlar (lOO)'ü geçtiği takdirde Sandık Y dnetim Kurulunca bu sayı yıllık bütçe imkân
larına göre artırılabilir.
e)

Ayakta

veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç ve sağlık malzemesi hakkında, bu K a 

nuna 1425 sayılı Kanunla eklenen değişik Geçici 7 nci madde hükümleri uygulanır.
M A D D E 10. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Madde 72. — ölen iştirakçilerin, iştirakçi bulunmayan dul ve muhtaç anaları ile iştirakçi olmayan ve ölüm
tarihinde muhtaç ve (65) yaşını doldurmuş bulunan babalarına Sandığa müracaat tarihini takip eden ayba
şından itibaren aylık bağlanır. Muhtaç babalardan çalışarak geçimini sağlayamayacak derecede malul olan
lar için yaş kaydı aranmaz.
Muhtaç olması sebebiyle aylık bağlanan babanın ölümünde aylığı, muhtaç olması şartı ile Sandığa mü
racaat tarihini takip eden aybaşından itibaren öz anaya bağlanır.
Şu kadar ki, ölüm tarihinde; evli bulunmaları dolayısıyla aylık bağlanmamış ve sonradan dul kalmış ve
ya boşanmış muhtaç analar ile (65) yaşım doldurmamış malul ve muhtaç bulunmayan babaların, (65) ya
şını doldurmaları veya malul duruma girmeleri halinde, muhtaç bulunmaları şartı ile (65) yaşım doldurmuş
olmakla beraber muhtaç olmadıklarından dolayı aylık bağlanmamış bulunanlann sonradan muhtaç duruma
girmeleri halinde, Sandığa müracaatlarım takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.
Bu Kanunun 64 üncü maddesinin (a, b , c, ç, d ve e) fıkralarında

açıklanan

durumlardan

dolayı

veya

3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen g ö 
revler nedeniyle geride dul ve yetim bırakmadan hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerin muhtaç baba ve
ya analarına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır.
M A D D E 11. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 74. — Ölüm tarihinde (18) yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise (20) ve yükseköğrenim yapmakta ise
(25) yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanır.
Ölüm tarihinde (18) yasmı doldurmuş ve öğrenci olmamaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocukla
ra, öğrenim durumlarına göre yukarıdaki bentte belirtilen yaşları geçmemek şartıyla aylık bağlanır.
Yetim aylığı almakta iken öğrenim durumlarına göre yukarıda belirtilen yaşları doldurmaları veya öğren
cilik durumlarının sona ermesi nedeniyle aylıkları kesilen veyahut ortaöğrenimde (20) yaşını doldurmuş ol
maları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocuklardan, yukarıda belirtilen yaşlan geçmemek şartıyla yeniden
veya ilk defa öğrenci olanlara öğrenci oklukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.
Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve (20) yaşım doldurmadan önce ilk ders ydında yükseköğrenime baş
layan erkek çocuklann aylı klan aralıksız ödenir.
Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreni
minde geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve lisans üstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin ta
mamı yükseköğrenimden sayılır.
Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci
defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez.
Ölüm tarihinde iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağ
lık kurulunca onaylanacak raporla tespit edilenlere muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne olur
sa olsum ölüm tarihini izleyen aybaşından, sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri anlaşı
lanlara, kendileri veya veli veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarihlerim takip eden aybaşından
itibaren ayhk bağlanır.
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Aylık almakta iken yukarıdaki bent kapsamına girdikleri aynı şekilde anlaşılanların aylıkları, yaşları d o 
layısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarihte kesilme yerek ödenmeye devam edilir.
5 yıl ve daha fazla fiilî hizmeti bulunanların aylık bağlanan kız ve erkek çocuktan hakkında da (malul
lük şartlan hariç) bu madde hükümleri uygulanır.
M A D D E 12. — 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanununun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Madde 83. — Toptan ödeme, ilgililerin, fiilî ve itibarî hizmet süreleri ile borçlandıkları hizmet süreleri
için ödedikleri paralara tekabül eden süreler toplamının her tam yılı ile, görevlerinden aynldıklan tarihteki
emekli keseneğine esas aylıklarının iki kalının çarpımından oluşan miktarı ifade eder. Hizmet süresi toplamın
da bulunan yd kesirleri tama iblağ edilir. Tahakkuk ettirilen toptan ödeme miktarı, bir yıllık hizmet için ta
hakkuk ettirilecek miktardan az olamaz.
M A D D E 13. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 92. — İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı mem
leket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit haklan
düşer.
Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan her çeşit hakları bu madde uya
rılıra düşenler, bu durumlannın ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olarak yapacakları

müracaatlan

takip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan
yeniden yararlandırılırlar.
Yukarıdaki hükümler 88 inci madde kapsamına girenlerle, dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.
M A D D E 14. — T. C. Emekü Sandığı Kanununun 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 93. — Bu Kanuna göre bağlanan aylıkları alanlaıdan :
a)

92 nci msrddede yazılı durumlara girenlerin;

b)

Evlenen dul eşlerin, ana ve kız ile erkek çocuklımn (harp malulleriyle evlenen kanlar hariç);

c)

Muhtaç durumdan çıkan ana ve babanın;

ç)

74 üncü madde hükmü uygulanmak suretiyle (18) yaşını, ortaöğrenimde ise (20) yaşını, yükseköğre

nim yapmakta ise (25) yaşını geçmemek üzere bu öğrenimlerini bitiren erkek çocukların;
Aylıkları, bu durumlannın katî olarak belirtildiği trrilıleri takip eden aybaşından itibaren kesilir.
Bunlann, bu Kanun uyarınca yeniden ayhğa müstehak olmaları şartıyla tekrar aylıklan bağlanır.
M A D D E 15. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 94. — Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, iki yönden aylığa hak kazananların, tercih ettik
leri aylıklan, Sandığa yazılı müracaatlan takip eden aybaşından itibaren ödenir. Diğer aylıklan sürekli ola
rak kesilir.
Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oklukları tarihten itibaren fazla olan
aylıklan ödenir.
Tercih ettikleri aylıklanm alanlar, yeniden Sandığa yazıh olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından
itibaren bu isteklerinden dönebilirler.
Emekli, adî malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü veya er vazife malullüğü aylığı almakta iken dul
veya yetim aylığını tercih edenlerin ölümlerinde, dul ve yetimlerine kendi emekli, adî malullük, vazife ma
lullüğü, harp malullüğü, er vazife malullüğü aylıklan üzerinden aylık bağlanır.
Dul ve yetim sıfatıyla toptan ödeme yapılanlara, gerek yine dul ve yetim sıfatıyla gerek kendi vazfielerinden dolayı müstehak oldukları toptan ödeme ayrıca yapılır.
Evlendiğinden dolayı aylığı kesilenlerin, kocasının ölümü sebebiyle toptan ödemeye müstehak olması, ye
tim aylığının ödenmesine mani olmaz.
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İki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı zamanda müstehak duruma girenler hakkında da yukarıdaki
hükümler uygulanır.
M A D D E 16. — 5434 Saydı E. C. Emekli Sandığı Kanununun 103 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
a)

Aylıkları, rütbe aylıklarından az ise aradaki fark ilgili kurumlarınca

ödenerek, rütbeleri

aylıklarından

kesenek alınır.
M A D D E 17. — 5434 sayıh T . C. Emekli. Sandığı Kanununun 121 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir.
Herhangi bir nedenle Sandık tarafından ilgililere istihkaklarından fazla veya yersiz olarak yapılan öde
melerin, bu hatalı işlemlerin düzeltildiği tarihten geriye doğru hesap edilecek beş yıllık tutarları tahsil edilir.
Tahsilin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle düzenlenir.
M A D D E 18. — 5434 sayıh T . C. Emekli Sandığı

Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK M A D D E 1. — Yasama Organı Üyeliği yapanlarla dışarıdan bakanlığa atananlar, T. C. Emekli San
dığına yazılı müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren yaşlarına bakılmaksızın T.C. Emekli San
dığı ile ilgilendirilirler. Bu gibilerin Sandıkla ilgilendikleri tarihte, başka sosyal güvenlik kurumları ile ilgileri
bulunuyorsa, bu ilgilileri sona erer.
Bunların emeklilik keseneklerine ve kurum karşılıklarına birinci derecenin son kademesi ve iştirakçilere
uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge esas tutulur.
EK M A D D E 2. — Ek birinci madde gereğince T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin, istekleri üzerine
18 yaşım doldurdukları tarihten sonra geçen çalışma sürelerinin en çok 15 yılım işyerlerinden veya bağh
bulundukları meslek kuruluşlarından veyahut vergi daireleri ile diğer resmî mercilerden alacakları belgelerle
belgelemek şartıyla, 20.5.1976 tarih ve 2012 sayıh Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılır.

Borçlanmaya,

657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 36 nci maddesinin (A) fıkrasında yer alan gösterge tablosundaki 4 yıllık yüksekokul
mezununun girebileceği derecenin ilgili kademesi esas alınır.
Bu madde gereğince borçlandırılan süreler için tahakkuk ettirilen borç miktarı ödenmeden (ölüm, ma
lullük ve 65 yaş haddi hariç) emeklilik işlemi yapılamayacağı gibi bu süreler emeklilik ikramiyesinin hesabın
da da sayılmaz.
EK M A D D E 3. — Çeşitli sosyal güvenlik kurum lanndan emekli olduktan sonra, Yasama Organı Üye
liği yapanlarla, dışarıdan bakanlığa atananlardan, T. C. Emekli Sndığı ile ilgilendirilmek isteyenlerin bu istek
lerinin Sandık kavdına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren bu Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince
Sandık iştirakçilikleri sağlanır ve anyı tarihten itibaren sosyal güvenlik kurumlarından almakta oldukları ay
lıkları kesilir. Bu gibilerin (emekli aylığı almak suretiyle geçmiş süreleri hariç) yine istekleri üzerine, bu Ka
nunun Ek 2 nci maddesi gereğince borçlandırılmaları yapılır.
Ancak, sözü edilenlerden çeşitli Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim veya kesenek ödeyerek geçen süreleri
ile Ek 2 nci maddeye göre borçlandıkları hizmet süreleri toplamı aylık bağlanabilmesi için yeterli süreden
eksik olanların, eksik olan bu süreleri de ayrıca borçlandırılır.
EK M A D D E 4. — Yasama Organı Üyeleri veya dışarıdan atanan bakanlardan görev süreleri sona eren
lerden;
a)

T . C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi gereken bir göreve girenlerin emekli keseneklerine, kesenekleri

kendileri, karşılıkları da kurumlarınca ödenmek üzere 1 inci derecenin son kademesi ve iştirakçilere uygu
lanmakta olan en yüksek ek gösterge esas alınır.
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Diğer sosyal güvenlik kurumlan ite ilgili bir görevde çabşanlann istekleri üzerine, müracaatlanıun

T.C. Emekli Sandığı kayıtlanma geçtiği tarihi takip edem aybaşından itibaren kesenek ve kurun karşılıjkları
birinci derecenin son kademesi ve iştirakçiler için uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge üzerinden he
sap edilmek şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır.
Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ-Kur ile Ugilendirihneleri gereken işlerde çalışanların kesenek ve
karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların kese
neklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek işveren hissesi ile %

18 karşılık arasındaki far

kın tamamı kendilerinden, işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak bu suretle geçen süre
ler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.
(a) ve (b) fıkrası kapsamıma girenlere istekleri Üzerine Ek 5 inci maddedeki esas ve oranlara göre aylık
bağlanır.
EK M A D D E 5. — Yasama Organı Üyeliği yapanlar, dışardan atanan bakanlar ile bu görevleri sona er
miş bulunanlardan;
T.C. Emekli Sandığı ile diğer Sosyal Güveniük Kurumlarına prim veya kesenek ödemek, veyahut bu Ka
nunun Ek 2 ve Ek 3 üncü maddesiyle diğer kanunların hükümlerine göre borçlanılan hizmet süreleri toplamı
kadın ise 20, erkek ise 25 fiilî hizmet yılını dolduranlara, 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin değişik
(ç), (h) ve (i) fıkralan ile 23.9.1983 tarih ve 2898 sayıh Kanunun geçici 1 inci maddesinde sözügeçen yıllar
itibariyle belirlenen yaşları doldurmaları şartıyla, aylık bağlanması için T.C. Emekli Sandığına yazdı müra
caatlarını takip eden aybaşmdan itibaren emekli aylığı bağlanır.
Bunlara bağlanacak aylığın hesabında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 41 inci mad
desi hükümleri uygulanır.
Bunların dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların hesabında da bu madde uygulanır.
Bu Kanuna göre emekli aylığı bağlanmasında 2829 saydı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uygulan
maz.
EK M A D D E 6. — Yasama Organı Üyeliği veya dışardan atanmış bakanlığı sona ermiş olup da tekrar
seçilemeyenlerle dışardan tekrar bakanlığa atanmayanlardan, bu

Kanunun 39 uncu maddesinin (ç), (lı), (i)

fıkralarında belirtilen hizmet sürelerini dolduranların, bu sürelerini doldurdukları yılda istekle emekliye ay
rılabilmek için aranan yaş hadlerinden üç yıl indiril'r.
Ancak, Yasama Organı Üyeliği veyahut dışardan atanmış bakanlığı cezaen veya istifa suretiyle sona eren
ler hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Yukardaki fıkralarla getirilen hükümler bu Kanunun yürürlüğünden önce görevleri sona ermiş olanlar
hakkında da uygulanır.
E K M A D D E 7, — a)

Bu Kanunla ek ve değiş kliklerinde emeklilik kesenekleri ile kurum

karşıTıklanna bağlı olarak tespit edilmiş oranlar, 5434 sayıh

kesenek

Kanunun değişik 14 üncü maddesinin (a) ve

(d) fıkralarında gösterilen oranlar esas alınarak yükseltilmiş saydır.
b)

«Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bak

makla Yükümlü Bulunduktan Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkın
da Tüzük» ile «Vazife Malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname» ve «Vazife Malullükle
rini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük» hariç bu Kanunda geçen diğer «tüzük» deyimleri «yönetme
lik» olarak değiştirilmiştir.
E K M A D D E 8. — T.C. Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasından doğan Sandık alacakları on yıl
lık zamanaşımına tabidir.
EK M A D D E 9. — Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlan ile 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanunu
nun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden
aybaşmdan itibaren prim veya kesenek ödemek suretiyle

ilgüendirileceklerden kadın iştirakçilere 20 fiilî
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hizmet yılını ve (50) yaşım, erkek iştirakçilere 25 fiilî hizmet yılını ve (55) yaşını, 1 Ocak 1990 tarihinden
itibaren ilgilendirilecek kadın iştirakçilere 20 fiilî hizmet yılını ve (55) yaşım, erkek iştirakçilere 25 fiilî
hizmet yılım ve (60) yaşını doldurduklarında, istekleri üzerine T.C. Emekli

Sandığınca emekli aylığı bağ

lanır.
EK M A D D E 10. — Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara, Türkiye'de ikamet ettikleri
sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır,
M A D D E 19. — 5434 sayıh T.C. Emekli Sandığı Kanununa 2.3.1970 tarihli ve 1239 sayıh Kanunla ek
lenen Ek - 1 inci maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.
Yukarıdaki hükümler, 22.6.1956 tarih ve 6741 sayıh Kanunla 53 üncü maddeye eklenen bent gereğince
malullük aylığı alanlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.
M A D D E 20. — T.C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 tarih ve 1425 sayıh Kanun ile eklenen değişik
Geçici 7 nci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
15.6.1978 taıih ve 2150 sayıh Kanun hükümlerine göre Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmış olan
ların yalnız kendileri yukarıdaki hükümlerden faydalandırılırlar.
M A D D E 21. — 24.12.1980 tarihli ve 2363 saydı Kanunun 2720 sayıh Kanun ile değişik 3 üncü mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
T.C. Emekli Sandığınca ödenecek sosyal yaidim zamları Hazinece 'karşılanır. Ancak, Türkiye Radyo T e 
levizyon Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Millî Piyango İdaresi ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile tespit edilecek ve 233 sayıh Kanun Hükmünde Karatrame kapsamına giren teşekkül ve kuruluşlarla
bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinden emeldi olanlara ödenen sosyal yardım zamları yazı ile is
tenilmesi üzerine en son emekli oldukları kuruluşlar tarafından en çok 2 ay içinde faturası

karşılığında

sandığa ödenir.
M A D D E 22* — 3.3.1954 tarihli ve 6311 sayıh Kanunun 17 nci maddesinde kurulması öngörülen «Sağ
lık Yardım Sandığı» mn %
1.

1 gelirleriyle ilgili (1) işaretli fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sağlık Yardım Sandığı İdare Meclisinin teklifi ve Sandık Yönetim Kurulunun kararı ile tespit edi

lecek ve % 2'den az olmamak üzere personelin aylıklarından kesilecek aidattan;
MADDE

23. — Yasama Organı Üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara ilişkin olarak 5434 sayıh T.C.

Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerinde ve diğer kanunlarda yer alan bu Kanuna aykırı hüküm
ler yürürlükten kaldırılmıştır.
M A D D E 24. — 5434 sayıh T.C. Emekli Sandığı

Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ M A D D E 1. — Sandık Yönetim Kurulunca bu Kanunun yayımı tarihine kadar verilmiş karar
ların ilgililere tebliğine devam edilir.
İlgililer bu kararlar üzerine, Sandık aleyhine idarî dava açabilirler.
Sandık Yönetim Kurulunca verilmiş kararların daha önce tebliğ edilmiş olması nedeniyle idarî dava aç
ma süreleri işlemeye başlamış bulunanların bu süreleri kesilmeyeceği gibi bu Kanun, idarî dava açma süre
leri geçmiş olanlara da yeni bir hak vermez.
GEÇİCİ M A D D E 2. — 5434 sayıh Kanunun bu Kanunla değiştirilen 14 üncü maddesinin (a) fıkrasın
da belirtilen emeklilik keseneği 1986 yılı için %
len kurum karşılığı ise 1986 yılı için %

10, 1987 ve 1988 yılları için %

18, 1987 ve 1988 yıllan için %

11, (d) fıkrasında belirti

19 olarak uygulanır. Bu oranlar,

belirtilen yıllarda emeklilik keseneği ve kuram karşılığı mahiyetindeki diğer oranlar hakkında da aynen uy
gulanır.
(f) fıkrasında belirtilen ek karşılık ise 1986 yıh uçta %

2, 1987 yıh için % 3 olarak uygulanır.
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3. —

1986

Aylık bağlanması için gerekli süreleri geçirmeleri nedeniyle aylık bağlanmamış

ana ve babalardan, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapacakları yazıh müracaatı takip eden aybaşın
dan itibaren bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate

alınarak müstehak

olmaları şartıyla aylık bağlanır.

Bunıara geçmiş sureıer *çın aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.
GEÇİCİ M A D D E 4. — 5434 sayıh Kanunun

bu Kanunla değişik 74 üncü maddesinin değişiklikten ö n 

ceki iki, üç ve dokuzuncu bentlerinde yazıh durumda olup da süresi içinde müracaat etmeyenlerle diğer ve
ya aynı bir yüksekokula başlamayanlardan aylık bağlanmamış erkek çocuklara, bu Kanundaki şartlan taşı
maları halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapacaktan müracaatlarını takip eden aybaşmdan
itibaren aylık bağlanır.
GEÇİCİ M A D D E 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türk vatandaşlığını kaybetmeleri
veya Hükümetten izin almaksızın yabancı memlekette vazife kabul etmeleri nedeniyle aylık bağlanamayan
larla emekli, dul ve yetim aylıklan kesilenlerin, yeniden Türk vatandaşlığını kazanmaları şartıyla bu Kanunun
diğer hükümleri de dikkate alınarak, müstehak olmaları halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği

tarihten

sonra yapacakları müracaatlrım takip eden aybaşmdan itibaren aylıktan yemden veya iadıeten bağlanır. Bun
lara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez,
GEÇİCİ M A D D E 6. — İki cihetten aybğa müstehak olanlardan

aylıklardan birini tercih için aranan

süreleri geçirenlere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapacaktan müracaatı takip eden aybaşın
dan itibaren, bu Kanunun diğer hükümleri de dikkate alınarak, müstehak olmaları şartıyla, tercih ettikleri ay
lıklan bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.
GEÇİCİ M A D D E

7. —

Bu Kanunun 19 uncu maddesi ile 1239 sayıh Kanunun Ek 1 inci maddesine

eklenen bent gereğince; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 6741 saydı Kanun hükümlerine
malullük aylığı bağlanmış olup da ölenlerin dul ve

göre

yetimlerinin müracaatlan üzerine kendilerine maddede

ki şartlan taşımaları kaydıyla müracaat tarihlerini takip eden aybaşmdan iübaren dul ve yetim aylığı bağlanır.
Bunlara geçmiş süreler için aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez.
GEÇİCİ M A D D E 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 5434 sayıh Kanunun 17 nci mad
desi uyannea tarh ve tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş bulunan % 10 gecikme zamları silinir ve bu dev
reye ait kurumlarca Sandığa ödenmesi gereken kesenek ve karşılıkları ile %
yürürlük

tarihine kadar yatırmamış bulunanlann

ay içinde yatırmaları şartıyla %

2 ek karşılıktan, bu Kanunun

bu paralan, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç

30 gecikme zammı tahakkuk ettirilmez.

Bu sürede yatırılmadığı takdirde 17 nci maddenin bu Kanunla değişik hükümlerine göre işlem yapılır.
GEÇİCİ M A D D E 9. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki çeşitli hükümlere göre 10 yıllık aylık
ları defaten ödenmiş olanlarla, sonradan ölenlerin dul ve yetimlerine, bu Kanunun diğer hükümleri de dik
kate alınarak, müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için
aylık ve emeklilik ikramiyesi ödenmez,
GEÇİCİ M A D D E 10. — 5434 sayıh Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde müracaat
edememiş olmalan sebebiyle aylık bağlanamamış bulunanlarla bunların dul ve yetimlerine vazife malullükle
rinin 5434 saydı Kanunun ilgiü maddesine göre tevsik edilmesi ve bu Kanunun

yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren 1 yıl içinde T.C. Emekli Sandığına müracaat etmeleri halinde, müracaat tarihim takip eden ayba
şından itibaren aylık bağlanır. Bunlara geçmiş süreler için aylık ödenmez.
GEÇİCİ M A D D E 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yasama Organı

Üyelikleriyle, açıktan

tayin edildikleri bakanlıktan devam edenlerin;
a)

T.C. Emekli Sandığı üe iştirakçi olarak ilgilendirihnekte olanlardan, 1 inci derecenin 4 üncü kade

mesine gelmemiş bulunanlann, emeklilik keseneklerine esas tutulacak

derece, kademe ve ek göstergeleri bu

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Ek - 1 inci maddede yer alan esaslara göre
tespit edilir.
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Henüz T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilendirilmemiş olanlarla, diğer sosyal güvenlik ku

rumlarıyla ilgileri devam edenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren T.C. Emekli Sandığı ile
Ek - 1 inci madde esaslarına göre iştirakçi olarak ilgilendirilirler. Bunlardan hiç bir sosyal güvenlik kuru
muyla ilgilendirilmemiş bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu görevlerde geçen süre
leri için ödenmesi gereken emeklilik kesenekleri adlarına borç kaydedilerek, kurum karşılıkları

T.B.M.M.'

den tahsU olunur.
Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler hakkında bu Kanunun Ek - 2 nci maddesi gereğince borç
landırma işlemi yapılır.
GEÇİCİ M A D D E 12. — Bu Kanunun yürürlüğünden önce Yasama Organı Üyelikleri veya

Bakanlığı

sona erenlerden;
a)

Halen T.C. Emeldi Sandığı ile ilgili bir görevde bulunanların, emeklilik keseneklerine esas tutulacak

derece ve kademeleri ile ek göstergeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itiba
ren 1 inci derecenin son kademesi ve iştirakçilere uygulanmakta olan en yüksek ek göstergeye yükseltilerek,
kesenekleri kendilerinden, karşı Sıkları da kurumlarından alınır.
b)

Diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine,

müracaatlarının

T.C. Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kesenek ve kurum karşılıkları bi
rinci derecenin son kademesi ve iştirakçiler için uygulanmakta olan en yüksek ek gösterge üzerinden hesap
edilmek şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır. Diğer sosyal güvenlik kurumlan ile olan
ilgileri aynı tarihten itibaren kesilir.
Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ-Kur ile ilgi lend irilmeleri

gereken işlerde çalışanların kesenek ve

karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların kese
neklerinin tamamı ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek işveren hissesi ile %

18 karşılık arasındaki far

kın tamamı kendilerinden, işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak bu suretle geçen süre
ler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.
(a) ve (b) fıkrası kapsamına girenlere istekleri üzerine Ek 5 inci maddedeki esas ve oranlara göre aylık
bağlanır.
c)

T.C. Emekli Sandığı dışında, diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş bulunanlardan ha

len hayatta olanların, istekleri üzerine, sandığa yaptıkları müracaatlannı takip eden aybaşından itibaren bu
Kanun esaslarına göre iştirakçilikleri sağlanır. Aynı tarihten itibaren de almakta oldukları emekli aylıklan
kesilir.
Yukarıdaki fıkralarda sayılanlardan isteyenler hakkında bu Kanunun Ek 2 nci maddesi gereğince borç
landırma işlemi yapılır.
Ancak, yakardaki (c) fıkrasına girenlerin çeşitli sosyal güvenlik kurumlanna prim veya kesenek ödeyerek
geçe a süreleri ile Ek 2 nci maddeye göre borçlandıktan hizmet süreleri toplamı aylık bağlanabilmesi için ye
terli süreden eksik olanların, eksik olan bu süreleri de ayrıca borçlandırılır.
Bu gibiler için; hak kazandıktan ve istekte bulun duklan takdirde Ek 5 inci madde esaslarıma göre emek
lilik işlemi uygulanır.
d)

T.C. Emekli Sandığından emekli olanlarla, ölen Ierin kendilerine veya dul ve yetimlerine bağlanmış olan

emekli, dul ve yetim aylıklan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, bu K a 
nunla getirilen ve aylık bağlanmasına esas tutulan derece, kademe ve ek göstergeleri ile aylık bağlama oran
ları esas alınmak suretiyle yükseltilir.
e)

Ölümleri sebebiyle dul ve yetimlerine diğer sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıklar Sandığa

yazılı müracaatlannı takip eden aybaşından iMbarcn (d) fıkrasındaki hükümlere göre

düzeltilerek Sandıkça

ödenir. Hizmet süreleri (10) yılı doldurmamış olanlann aylıklannın bağlama oranı (10) yıl olarak hesaplanır.
Bunların diğer sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıklan ayını tarihten itibaren kesilir.
•GEÇİCİ M A D D E 13. — Bu Kanunun yürürlük tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçisi
bulunanlar, 8.5.1985 tarih ve 3201 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce yurt dışında ev kadını olarak
geçen sürelerini, sözü edilen Kanunun 4 üncü maddesinin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkralan uyannea borçlanabilirler.
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GEÇİCİ M A D D E 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 8.6.1984 tarih ve 233 sayıh Kanun Hük
münde Kararnameye tabi kurumlarda Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olarak çalışanlardan, söz
leşmeli personel statüsüne geçenlerle, daha önce bu statüye geçmiş olanlardan, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığına yazı ile müracaat edenlerin, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgileri
devam ettirilir. Bunların emeklilik kesenekleri; emeklilik keseneğine esas aylıklan üzerinden %
kesilir, kurumları da %

15 olarak

18 karşılık öderler.

Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda arhnlır.
GEÇİCİ M A D D E 15. — Geçici 14 üncü madde uyarınca iştirakçi olarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı ile ilgilendirilenlerden her ne sebeple olursa olsun, görevlerinden ayrılarak, diğer sosyal güvenlik kurum
lan ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine, müracaatlarının Türkiye

Cumhuriyeti Emekli Sandığı

kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, emekli keseneğine esas aylıklan üzerinden Geçici
14 üncü maddedeki kesenek ve karşılık toplamı üzerinden hesap edilmek ve her yıl bir kademe, her üç yüda
bir derece yükseltilmek ve tamamı kendilerinden tahsil edilmek şartıyla Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır.
Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ - K m ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde

çalışanların kesenek

ye karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20
nci maddesine tabi kurumlar ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanlann keseneklerinin tamamı ile, Sos
yal Sigortalar Kurumuna veya 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi kurum
ların emekli sandıklarına ödenecek işveren hissesi ile % 18 karşılık arasındaki farkın tamamı kendilerinden,
işveren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir.
Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de ayını miktarda artırılır.
Ancak bu suretle geçen süreler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacağı gibi, emekli ke
seneğine esas aylıklan da, tahsil durundan itibanyla 657 saydı Devlet Memıurian Kanununda yer alan yük
selebilecekleri azamî derece ve kademeyi geçemez.
M A D D E 25. — Bu Kanunun 21 inci maddesi 1.7.1986 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
M A D D E 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt
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Sayfa
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I - Gerekçeli 436 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102 nci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas N o . : 1/734.

