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MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
6122 sayılı Kanunla değişen 39 ncu maddesinin (b) fıkrası aşağıda yazılı şekilde
değiştirilmiştir :
b) Fiilî hizmet müddeti 25 yılı doldurmuş olanların istekleri üzerine;
Seçilmiş belediye reisleri ve vilâyetlerin daimî komisyon azaları hariç olmak
üzere, 25 hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş
kaydı aranmaksızın re'sen,
Ceza bakımından takibat veya muhakemeleri yapılmakta olanlardan bu du
rumda bulunanların istekleri takibat veya muhakemeleri sonuna bırakılır.
Subay ve askerî memurlarla gedikli subay ve gedikli erbaşların harbe hazırlık
devresinde istekleriyle emekliye ayrılma muameleleri, durumun aydınlanmasına ve
tehlikenin geçmesine kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin başladığı ve bittiği
tarihler î c r a Y eklileri Heyetince tesbit edilir.
Subay ve askerî memurlardan, subay ve askerî memur olduktan sonra veya
askerî memur olmazdan evvel öğrenci sıfatiyle yabancı memleketlerde tahsil veya
stajda bulunarak avdet edenler, masrafları kendi taraflarından ödenmiş ise tahsil
veya staja gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen müddet kadar, Devlet tarafından
ödenmiş ise bu müddetin iki misli kadar yukarıda yazılı 25 yıl fiilî hizmetten
ayrıca hizmet etmedikçe emekliye ayrılmalarını istiyemezler.
Bu fıkra hükümlerine göre re'sen emekliye sevkedilenler hakkındaki kararlar
katidir. Bu kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerine başvurulamaz.
MADDE 2. — Aynı kanunun 40 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir :
tştirakçi veya tevdiatçılarm vazifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş
haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. 43 ncü maddede yazılı olanlar dışında, hiz
met müddetleri ne olursa olsun (60) yaşını dolduranlar hakkında da kurumlarınca
yaş haddi uygulanabilir. B u vazifelere (65) yaşını dolduranların açıktan veya
naklen tâyinleri caiz değildir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 4. — B u kanunun icrasına îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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