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T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı: 18.4.1995 Sayı : 22262)
Kanun No
•4104

*

Kabul Tarihi
4.4.1995

MADDE 1. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci madde
sinin değişik (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Asaleti onaylanmış olmak şartıyla
Adaylıkta geçirilen süreler dahil
• polis, komiser yardımcısı, komiser,
başkomiser, emniyet amiri, emniyet
. müdürleri ile bu ve daha yukarı
maaş ve derecelerdeki emniyet'
mensuplarının,
.
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Emniyet ve Polis Mesleğinde'3

MADDE 2. - 8.6.1949 Tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Geçi
ci Maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 200. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Emniyet Hizmetleri Sınıfı Per
sonelinden, bu sınıfta halen çalışmakta olanlarla daha önce bu sınıfta çalışmış bulunanların, polis
mesleği adaylığında geçen süreleri için hesaplanacak fiili hizmet sürelerinin her ayı için, bu Kanu
nun yürürlük tarihindeki emekli keseneğine esas aylıkları tutan üzerinden; emekli aylığı almakta
olanların ise emekli aylıklarının bağlandığı tarihteki emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklarının,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tutarı üzerinden, kesenek ve karşılık oranında
borçlandırılmak suretiyle hizmetlerine eklenir. İlgililer adına hesaplanan borç tutan, iştirakçilerin
emekli keseneğine esas aylıklarından, emekli dul ve yetim aylığı alanlann ise aylıklarından,
kesenek oranında kesilmek suretiyle tahsil edilir. .
•;•'.'
Emekli dul ve yetimlerinin aylıklan bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından iti-'
baren düzeltilerek ödenir. Bunlara geçmiş süreler için aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
GEÇİCİ MADDE 201.-31 Aralık 1994 tarihinden önce, 7.5.1986 tarihli ve 3284, 21.4.1988
tarihli ve 3430,26.10.1990 tarihli ve 367İ, 3.12.1992 tarihli ve 3855 sayılı kanunlarda yer alan hü
kümlerle, diğer kanunlarda öngörülen düzenlemeler uyarınca, kendilerine veya dul ve yetimlerine
bağlanmış bulunan aylık ve sair tazminatlarla, bunların diğer özlük, sağlık ve sosyal haklarına iliş
kin olarak yapılmış bulunan her türlü işlem ve tahsisler geçerli olduğu gibi bu kanunlann uygula
masından doğmuş olan haklar ve bağlanmış bulunan aylık ve tazminatlar kazanılmış hak olarak
saklı olup, ilgilileri hakkında uygulanmasına ve bağlanmış bulunan emekli, dul ve yetim aylık, taz
minat ve sair haklarının ödenmesine devam edilir.
Birinci fıkra kapsamında bulunan aylık ve sair hak ve tazminatlann tahsis ve bağlanmasına
ilişkin her türlü işlemler, 31.12.1994 tarihinden önce veya sonra ölenlerin dul ve yetimleri bakımın
dan da geçerli ve ilgililerinin bu madde ve kanundan doğmuş kazanılmış hakları saklı olup, dul ve
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yetim ayhklan bu Kanundaki oranlar dahilinde bağlanır ve sair özlük, sağlık ve sosyal haklannın
sağlanmasına da devam olunur.
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Cilt

'

Birleşim

81

83

82

• 88

83

94

. Sayfa
5
77
259:262,263:283

I. - Gerekçeli 802 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94 üncü Birleşim
tutanağına bağlıdır.
'
,
II. - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III.-Esas No. : 1/835
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