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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki Kanunun 100 ncü maddesinin
tadili ve bu kanuna geçici iki madde eklenmesi hakkında Kanun
(Resmî

Gazete ile ilâmı : 22. VT. 1959-Sayı:

No.
7350
MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
100 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10233)
Kabul tarihi
12 . VI. 1959

Emekli Sandığı Kanununun

Madde 100. — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı almakta
iken (Erlerle emeklilik hakkı şartı bağlı olanlar hariç) lemeklilik hakkı tanınan
bir vazifeye tâyin edilenlerin tekrar emekliye aynim a lan halinde kendilerine
veya ölümlerinde dul ve yetimlerine eski ve yeni hizmetlerinin mecmuu üzerin
den ve bu kanun hükümleri dairesinde .\vlik bağlanır.
Ancak bu gibilere yeniden bağlanacak aylıklar eski aylıklarından az olamaz.
Toptan ödeme yapılmış olanlardan emeklilik hakkı tanınan veya 130 ncu mad
dede gösterilen vazifelere geçenler, mebusluğa, belediye reisliğine \e vilâyetlerin
daimî encümen âza İrklarına seçilenler, aldıkları paraları tâyin edildikleri veya se
çildikleri tarihlerden itibaren en çok bir yıl içinde, aldıkları tarihlerden itibaren
hesaplanacak % ö faizi ile birlikte toptan sandığa geri verirlerse (Tâyin veya
seçilme tarihindeki yaşlarından, toptan ödemeye esas tutulan fiilî hizmet müd
detlerinin indirilmesinden sonra kalan yaş sayısı 40 ı geçmemiş olmak şartı ile)
sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiilî ve itibari hizmet müddetleri yenilerine ekle
nir.
Aldıkları paraları yukardaki fıkrada yazılı müddet içinde geri vermiyenlerle
yapılacak yaş hesaplaşması neticesinde sandıkla iştirakçi olarak ilgilendiril m >yenlerin sonraki fiilî ve itibari hizmet müddetlerinin her yılı için, keseneğe esas
olan son aylık ve ücretleri ve 15 nci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanlann tanı
aylık veya ücretleri tutarlarının J< 1 i (Son. hizmet zammı) namı ile emekli aylığı
şeklinde ödenir.
MADDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki muvakkat maddeler eklenmiştir :
MUVAKKAT MADDE 105. — -İ434 sayılı Kanıma veya daha evvelki emekli
lik hükümlerine göre toptan ödeme yapılmış veya tazminat verilmiş olanlardan:
a) Halen emeklilik hakkı tanınan bir vazifede bulunanlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten.
b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği iarihten sonra emekliliğe tâbi bir vazife/e
geçenlerle mebusluğa, belediye reisliğine ve vilâyetlerin daimî encümen âzalıkiarma seçilenler tâyin veya seçilme tarihinden,
Î1 ibaren, bir yıl içinde, aldıklan paı alan aldıkları tarihlerden itibaren hesap
lanacak % 5 faizi ile birlikte ödeme. ı vapan kurumlar vasıtasiyle sandığa iade
etmeleri halind<e haklarında bu karnımın 100 ncü maddesi hükümleri dairesinde
muamele olunur.
MUVAKKAT MADDE 106. — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü
aylığı bağlanmış olup da bu kamınım yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tâbi
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bir vazifede bulunanların' geçici 33 ncü maddenin (e) fıkrası hükmüne göre hasaplanacak aylıklar daha az olduğu takdirde bunlar hakkında da 100 ncü madde
hükmü tatbik olunur.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 4. — Bu kanunu icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
13 Haziran 1959
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