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Emekli Sandıklan ile Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları kanunlarına
tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici
maddeler eklenmesine dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 6 . 2 . 1970 - Sayı : 13419)
No.
1214

Kabul tarihi
28.1.1970

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli, 228 sayıh Kanunun 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 ve 16 nci
leri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir :

madde

Madde 3. — Sigorta kanunları ile Emekli sandıkları kanunlarına tabi çeşitli işlerde çalış
mış; olanların, bu işlerde geçen hizmet süreleri birleştirilir.
Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere son ayrıldıkları kurum veya sandık
ça kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.
Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasını icabettirmemesi halinde bu kanun hü
kümleri uygulanmaz.
Madde 4. — 3 ncü maddede belirtilen hizmet süreleri toplamına, emekliliğe tabi kimselerin
itibari hizmetleri katılmaz.
Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin güne tahvilinde her ay 30 gün, gün üzerinden he
saplanan hizmet sürelerinin aya tahvilinde de her30 gün bir ay addolunur.
Madde 5. — Sigorta kanunlarına göre hesaplanacak aylık miktarının tesbitinde, sandık ka
nunlarına tabi işlerde emekli keseneğine esas teşkil eden kazançlar da sigorta primlerinin hesabma esas tutulan kazançlar gibi nazara alınır.
Madde 6. — B u kanun gereğince ilgililere bağlanacak aylık miktarına, kurum veya sandık
lar, birleştirilen hizmet süreleri toplamına göre kendilerinde geçen hizmet süresiyle orantılı ola
rak katılırlar.
Madde 10. — Sandık kanunlarına tabi hizmetlerden ayrıldıktan sonra bu kanunun 1 nci mad
desinde yazdı işlerden birine girenlerin emeklilik kesenekleri geriverilmez.
Ancak:
A) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldıktan sonra emeklilik keseneklerini geri almış olup,
birinci maddede yazılı işlerden birine giren ve bu işlerde çalışmakta olanlardan, aldıkları kese
nekleri:
a ) istekleri üzerine tahsis yapılacak olanların istek tarihinden en az 6 ay önce,
b ) Kurumlarınca re'sen (Malûllük ve yaş hadd' dâhil) emekliye ayrılacak olanlarla ölenlerin,
görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren en geç 12 a y içinde ve eşit taksitlerle.
Kendileri veya dul ve yetimleri tarafından, aldıkları günden yatıracakları güne kadar he
saplanacak % 5 faizi ile birlikte toptan, aldıkları sandığa ödenmiyenlerin;
!B) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldıktan sonra emeklilik keseneklerini geri almamış ve
geri alma ihakkı zamanaşımına uğramış bulunanlardan, 1 nci maddede yazılı işleden birine giren
ve bu işlerde çalışmakta olanlardan zamanaşımına uğrıyan kesenekleri, faizsiz olarak ( A ) fıkra
sında yazık süreler içinde kendileri veya dul ve yetimleri tarafından toptan, ilgili sandığa ödenmiyenlerin;
O) ıSigorta ve sandık kanunlarında belirtilen tahsis haklarından faydalanmış veya bu hakları
kaybetmiş bulunanların,
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Anılan devrelere ait hizmet süreleri, 3 ncü maddeye göre yapılacak birleştirmede
nazara
alınmaz.
Madde 12. — Bu kanun gereğince bağlanacak aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, bu
aylıkları bağlıyan kurum veya ilgili sandık mevzuatındaki esaslar uygulanır.
Madde 15. — Bu kanunun 3 ncü maddesi gereğince birleştirilen hizmet süreleri toplamı T. C.
Emekli Sandığınca aylık bağlanmasını gerektirmesi halinde, birleştirilen hizmet süreleri toplamı
e, a* alınarak 5434 sayıh Kanun hükümleri dairesinde hak kazandıkları takdirde emeklilik ikra
miyesi ödenir, özel sektörde çalışmış olanlara bu hüküm uygulanmaz.
Ancak;
ilgiliye her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı ödenmişse, bunun tutarı emek
lilik ikramiyesinden düşülür.
Madde 16. — 228 sayıh Kanunun ve bu Kanunun uygulama şekli, Maliye ve 'Çalışma bakan
lıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir.
Tüzük, bu kanunun yayımından itibaren enyeç altı ay içinde düzenlenir.
B u tüzük yürürlüğe girinceye kadar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Çahşma Bakan
lığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapıkr.
MADDE 2. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir:
E K MADDE 1. — iSigorta kanunlarına tabi iğlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere
geçenlerin, Sigorta primi ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin tamamı, Emeklilik kese
neğine esas aylıklarının tesbitinde nazara alınır.
1046 sayılı Kanun (Açık aylıklarına ait hükmü hariç) kapsamına
girenler hakkında aynı
kanuna göre yeniden intibakları yapılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları tesbit olu
nur.
E K MADDE 2. — iSigorta kanunlarına tabi işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere
geçenlerin, sigortaya ve emekliliğe tabi olmıyan ücretli, geçici kadrolu veya gündelikli hizmet
leri, T. C. Emekli Sandığı Kanununda yazılı esas ve oranlara göre borçlandırılır.
MADDE 3. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
GEÇİCİ MADDE — Halen T. C. Emekli Sandığına tabi görevlerde çalışanların, Sigorta ka
nunlarına tabi işlerde geçmiş hizmetleri hakkında ek birimci ve ek ikinci madde hükümleri uygula
nır.
MADDE 4. — 228 sayılı Kanunun 7, 9, 11, 14, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
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MADDE 5. — B u kanun yayımı tarihini taki beden aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
B U KANUNA A İ T TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa
Cilt Birleşim
Sayfa
1

7
180
55
27
342
14
403
29
378
2
21
5
56
31
130:142
24
99:113
2G
171:176
I - Gerekçeli 10 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 24 ncü Birleşimine, 1342 S. Sayılı
basmayazı Cumhuriyet Senialtlosunun 31 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
I I - B u kanunu; Millet Meclisi Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarından kurulan Geçici,
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından
kurulan Geçici komisyonları görüşmüştür.
I I I - Esas No. 1/88

