— 8 —

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde île Geçici Maddeler Eklenmesine
İlişkin Kanun
(Resmî
No.
2177

Gazete

ile yayımı

: 31 . 1 . 1979 - Sayı : 16536)
Kabul tarihi
18 . 1 . 1979

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 36 ve 64 ncü maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmişür.
Madde 36. — İştirakçilerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde geçen
fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yılı için fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir;
A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan;
a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim tarihine,
b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anayasanın 66 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu
uluslararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanların,
çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş tarihine kadar
geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyerek, (A) fıkrasının
(a), (b), (c) bentlerinde yazdı hareketlerde sivil iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden kanunları
gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiili hizmet
sürelerinin bir katı;
Yukarıdaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz.
Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullüklere;
a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep
ve etkileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,
ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan
olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine
emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı
gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcıhğm veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
e) Anayasanın 66 ııcı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı
ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, uğramış olan
muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gönüllü erler
dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçilere ve TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de ayrıca (Harp malûlü)
denir.
Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma çavuşlara
bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar, (yarbay
hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile gene-
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rai ve amirallere bir üst rütbenin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç
ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.
Şu kadar ki, harp malüîü olan erbaş ve erler ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesinde tespit edilen
giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olanlara
aynı maluliyet derecesinden vazife malûlü olan ve 657 saydı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağlanması icabedenderece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malûllüğü aylığı bağlanır.
İştirakçilerden harp malûlü olanlara bağlanacak vazife malûllüğü aylığı, harp malûlü erlere bağlanacak
vazife malûllüğü aylığından az olamaz.
Harp ve vazife malûllerinin, malûllük derecesine göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlükteki katsayı
ile çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp malûllüğü zammı» olarak aylıklarına ayrıca eklenir.

Malülivet derecesi
1
2
3
4
5
6

İştirakçiler, erbaş, erler ve
sivil görevliler için
150
140
130
120
114)
100

gösterge
»
»
»
»
»

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve örnek tutulacak cesaret ve fcdekârlık gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıktan usulüne göre sıralı Üstlerince
saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görevlilere,
Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile harp malullüğü zamları
% 25 fazlasıyla bağlanır.
Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malullerine bağlanacak aylıkların hesabında; 5434 sajıh TC Emekli Sandığı
Kanununun bu kanunla değişik 64 ncü maddesi uyarınca, kendilerinin harp malulü olması halimle bağlanacak
aylık ve harp malullüğü zammı ile vazife malullüğü aylığı arasındaki farkın % 80'i vazife malullüğü aylıklarına ayrıca eklenir.
MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesinin (d)
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) Yukarıdaki (c) ve (ç) fıkralarında yazılı olanlar 64 ncü madde kapsamına girmekte iseler veya 64 ncü
maddede yazılı hallerde şehit olmuşlarsa; (c) ve (ç) fıkralarında yazdı ve 64 ncü maddede öngörülen esaslara
göre saptanacak aylıklar ile yine 64 ncü maddeye göre birinci maluliyet derecesi üzerinden hesaplanacak
harp malullüğü zammı toplamı,
Esas tutulur.
MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayılı Kanunla değişik
78 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra eklenmiştir.
64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlarda gaip olanların dul ve yetimlerine gaiplik kararında gaipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derece harp malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlanır ve harp malullüğü zammı ödenir.
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Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağlananların, gaipliklerinin sona ermesi halinde dul ve
yetimlerinin aylıkları, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri
alınmaz.
64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hakkında
mahkeme hükmü beklenmeksizin bu Kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.
MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye
miştir.

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklen-

EK MADDE — Vazife malullerine de 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 nci
maddesinde öngörülen yardımlar yapılır.
MADDE 5. — 5434 sayılı Türkiye
eklenmiştir.

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler

EK GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerle erbaş ve erler, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil
iştirakçiler ve TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kura ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilerden Kıbrıs Harekâtı nedeniyle ve bu harekâta doğrudan doğruya bağlı olarak yurdun
çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak olan askeri intikal ve hazırlıklar sırasında veya harekât esnasında;
A) Ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda belirtilen şekilde aylığa müstehak dul ve yetimi olmayanların
kanuni mirasçılarına,
8 000 gösterge
B) 1 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
4 000 gösterge
2 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
3 750 gösterge
3 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
3 500 gösterge
4 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
3 250 gösterge
5 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
3 000 gösterge
6 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananla-a
2 750 gösterge
Üzerinden 1978 mali yılına ait Bütçe Kanununda saptanan katsayı, bu kanunun yayımı tarihinden sonra
meydana gelecek şehitlik ve maluliyetlerde ise şehit oldukları veya maîul kaldıkları tarihte yürürlükte bulunan Bütçe Kanununda saptanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar kadar tazminat verilir.
Bu tazminat hiç bir vergi ve resme tabi tutulamaz ve borç için haczedilemez.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşılığında Hazineden alınır.
EK GEÇİCİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci madde kapsamına girenlerin çocukları Devlete ait yatılı okul
ve eğitim kurumlarında ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşanlar
Devlete ve kamu kurumlarına ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarından ücret ödemeksizin yararlanırlar.
Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukardaki fıkrada yazılı hakları kaybederler.
EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, vazife malulü ve harp malulü
olmuş subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, sivil iştirakçi, er, erbaş, yedeksubay okulu öğrencileri ile bunların dul ve yetimlerine bağlanmış bulunan aylıklar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 56 ve 64 ncü maddelerinde yer alan hükümlere göre 1 . 8 . 1974
tarihinden itibaren yükseltilerek ödenir.
Geçmiş süre için fark ödenmesi yapılmaz.
Ödenmekte olan aylıkları, bu maddeye göre hcsaludilecek aylıklarından fazla olanların eski
ödenmesine devam edilir.

aylıklarının
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MADDE 6. — Bu Kanun 1 . 7 . 1974 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR

Cilt
2
6

Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
86
156
159

123
262:263,296:301
350,380,414:417

Cilt
38

Cumhuriyet Senatosu
Birleşim
Sayfa
67
70
71

49
165
272:276,287,
300:301

Cilt
8

Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
37

512,538:541

I. - Gerekçeli 117 ve 117'ye 1 nci ek S. Saydı basmayazılar Millet Meclisinin 156 ve 37 nci birleşimlerine, 806 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 71 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II. - Bu Kanunu; Millet Meclisi Milli Savunma ve Plan,
ve Plan komisyonları görüşmüştür.
III. - Esas No. : İ/25.

Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve Bütçe

