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Kadro dolayısiyle açıkta kalanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emek
liliklerine sayılmasına dair Kanun
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MADDE 1. — Kadrosu kaldırılmak suretiyle açıkta kalan memurlar ile yasama organı üyeliği
ne seçilenlerden tekrar seçilmiyenler veya Seçim Kanunu icabı istifa edip yasama organı üyeliğine
seçilmiyenler veya yasama görevi sona erenler ile dışardan atanmış bakanlardan görevi sona eren
ler, iktisabettikleri memuriyet kadrolarındaki açıklara atanırlar.
Bunların - Seçim Kanranu icabı istifa edenlerden seçilemiyenler hariç - açık aylıkları tam ola
rak ödenir.
Açık aylığı almak suretiyle geçen sürelerin tamamı ile yasama görevlerinde ve Bakanlıkta ge
çen süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır. Yabama görevlerinde ve Bakanlıkta geçen süreler,
terfilerde, - akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar hariç - diğer şartlar dikkate alın
maksızın iki yıl esasına göre nazara alınır.
Açık aylıklarının tamamı üzerinden kurumlarınca emeklilik keseneği kesilerek karşılığı ile
birlikte T. C. Emekli Sandığına gönderilir.
3659 ve 4620 sayılı kanunlara tabi kurum ve teşekküllerde çalışırken Yasama Organı üye
liğine seçilenler ve Bakanlığa atananlarla bunlardan yasama ve Bakanlık görevi sona erenler de
aynı esaslar dairesinde bu kanun hükümlerinden faydalanırlar.
Yasama Organı üyeliğine seçilmeden veya B ıkanlığa atanmadan önceki bir tarihte emekli'ik hakkı tanınan her hangi bir görevde bulunan kimseler, yasama veya Bakanlık görevleri sona
erdiği takdirde, bu maddenin - açık aylığına hak kazanma konusundaki hükümleri hariç - diğer
hükümlerinden faydalanırlar.
MADDE 2 — 5434 sayılı Kanunun 15 nci m ıddesine 5951 sayılı Kanunla eklenen ve 6244 sa
yılı Kanunla değiştirilen (i) fıkrasının bu kanuna aykırı hükmü kaldırılmıştır.
G-EÇİCî MADDE — 1 . 1 . 1950 tarihinden so ıra, birinci madde kapsamına girenlerden (Se
çim Kanunu icabı istifa edenlerden seçilemiyenler hariç) halen;
a) Yasama Organı üyesi veya Bakan olanlar; ve
b) Emeklilik hakkı tanınan görevlerde, bulunanlar, açıkta kaldıkları sürelere ait kesenek
farklarım % 5 faizi ile birlikte ve bir yıl içinde T. C. Emekli Sandığına ödedikleri takdirde kar
şılık farkları sandıkça kurumlarından alınmak s ıretiyle, geçen süreler, emeklilik ve terfilerinde
tam olarak sayılır.
Bu madde, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta 'ihte açıkta olanlardan, sonradan Yasama Organı
üyeliğine seçilecekler ile Bakanlığa atanacakla- ve emeklilik hakkı tanınan görevlere tâyin
edileceler hakkında da uygulanır. Bunlar hakkında bir yılhk süre, göreve tâyin edildikleri veya
seçildikleri tarihlerden başlar.
Yasama görevlerinde geçen süreler terfilerde iki yıl esasına göre nazara alınır.
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MADDE 3. — Bu kanun yayıımm takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bn kanım hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.
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I - Gerekçeli 477 S. Sayılı basmıayazı Millet Meclisinin 70 nci Birleşimine, 1129 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 51 nci Birleşimi tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Maliye ve Plan, Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İş'ler
ve Bütçe ve Plân ikoıimisyonlarmdan kurulan Ge .ici fcomisyomları 'görüşmüştür,
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