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Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları
kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961
gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine»
kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi
1/88; C. Senatosu 1/1047)
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 10)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 470

19 . 1 . 1970
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA

Millet, Meclisinin 16 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işarı oy ile kabul edilen, Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına
tabi hizmetlerin terleştiriflimesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve ğeçM maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Peruh Bbızbeyli
Mülkt Meclisi Başkanı

Not : Bu tasan 19 . 11 . 1969 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel
Kurulun 12, 16 . 1 . 1970 tarihli 24 ve 26 ncı Bileşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka:bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 10)

Geçici Komisyon raporu
Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonu
Esas No: 1/1047
Karar No: 2

20 .1 .1970

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 16 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
İşari oy ile kabul edilen, Emekli sandıkları ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanun
larına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair
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kanun tasarısı, Komisyonumuzun 20 Ocak 1970 tarihli Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazırbulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Millet Meclisi metni; 228 sayılı Kanunun uygulanmasında karşılaşılan mahzurları bertaraf
etmek suretiyle 'mağduriyetlerin önlenmesini, intibak ve tahsis işlemlerinin âdil 'esaslara bağlan
masını ve ilgililere daha geniş imkânlar sağlanmasını öngörmektedir.
Millet Meclisi metninin ihtiva ettiği hükümlerle; sigorta kanunları ile emekli sandıkları kanun
larına tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların bu işlerde geçen hizmet süreleri birleştirilmekte ve
hizmet süreleri toplamı üzerinden son bulundukları yerin mevzuatına göre aylık bağlanmak su
retiyle ilgililerin bu konuda zarara uğramaları önlenmekte; uygulamanın kapsamı, bütün kamu
sektöründeki hizmetlerin toplamını ihtiva edecek şekilde genişletilmekte; sigorta kanunlarına ta
bi işlerden Emekli Sandığına tabi görevlere geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle geçen
hizmet sürelerinin tamamının, emekli keseneğine esas aylıklarının tesbitinde nazara alınması
sağlanmakta; sigorta primi verilmeden ücretli, geçici kadrolu veya gündeli'kli hizmetlerde geçen
süreler de 'borçlandırılmak suretiyle emeklilikten sayılmakta; Emekli Sandığına tabi görevlerden,
Sosyal Sigortalara tabi işlere geçenlerin Emekli Sandığından aldıkları kesenekleri bir yıl içinde
ödemeleri şartı kaldırılmakta ve bu durumda olanlara geniş imkânlar tanınmaktadır.
Yukarıda arz edilen hususları ihtiva eden Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da uygun mü
talâa (edilmiş ve benimsenmiştir.
Ancak; 15 noi maddeye göre /emeklilik ikramiyesi verilmesinde, kamu sektöründe emekliliğe ve
sigortaya Itaibi olarak (geçen ısürelerin toplamı nazara alınacağına göre; Ibuna paralel olarak ek
2 nci madde (gereğince, yalnız kamu sektöründe, emekliliğe ive sigortaya taibi olmaksızın (E) cet
velinde, yevmiye üie veya mukavele (ile (geçen sürelerin, '5434 sayılı Kanun (esasları dairesinde borçlandırılmalk (suretiyle emeklilikten sayılacağı Komisyonumuzca tesbit edilmiş ve bu 'hususun rapo
ra derci kararlaştırılmıştır.
I I ı- (Millet (Meclisi metninin 1 noi, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, '5 nci ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca
da aynen (kaibul /edilmiştir.
I I I - 'Tasarının /Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle /görüşülmesi tıusuisunda istemde bulunul
ması (kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa (saygı ile (sunulur.
Başkan
Ankara
Y. Köher

iSözcü
Muş
1. Bingöl

Erzurum
E. Somunoğlu

Manisa
O. Karaosmanoğlu

IC. (Senatosu

Kâtip
İçel
L. Bilgen

N.

Sinop
İnebeyli

(S. Sayısı : 1342)

Afyon Karahisar
Söz hakkım mahfuzdur.
K. Karaağaçhoğlu
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ
METÎN

GEÇÎCÎ KOMİSYONUN KABUL ETTÎĞÎ
METÎN

Emekli sandıkları ile maluliyet,
ihtiyarlık ve
ölüm sigortaları
kanunlarına
tabi hizmetlerin
birleştirilmesi hakkındaki 5.1.
1961 gün ve 228
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi

Emekli sandıkları ile maluliyet,
ihtiyarlık ve
ölüm sigortaları kanunlarına
tabi hizmetlerin
birleştirilmesi hakkındaki 5.1.
1961 gün ve 228
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli, 228 sayılı
Kanunun 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 ve 16 ncı mad
deleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir :
Madde 3. — Sigorta kanunları ile Emekli
sandıkları kanunlarına tabi çeşitli işlerde ça
lışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet süre
leri birleştirilir,
Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üze
rinden ilgililere son ayrıldıkları kurum veya
sandıkça kendi mevzuatına göre aylık bağlanır
ve ödenir.
Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağ
lanmasını icabettirmemesi halinde bu kanun
hükümleri uygulanmaz.
Madde 4. — 3 ncü maddede belirtilen hiz
met süreleri toplamına, emekliliğe tabi kimse
lerin itibari hizmetleri katılmaz.
Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin
güne tahvilinde her ay 30 gün, gün üzerinden
hesaplanan hizmet sürelerinin aya tahvilinde de
her 30 gün bir ay addolunur.
Madde 5. — Sigorta kanunlarına göre he
saplanacak aylık miktarının tesbitinde, sandık
kanunlarına tabi işlerde emekli keseneğine esas
teşkil eden kazançlar da sigorta primlerinin he
sabına esas tutulan kazançlar gibi nazara alı
nır.
Madde 6. — Bu kanun gereğince ilgililere
bağlanacak aylık miktarına, kurum veya san
dıklar, birleştirilen hizmet süreleri toplamına
göre kendilerinde geçen hizmet süresiyle oran
tılı olarak katılırlar.
Madde 10. — Sandık kanunlarına tabi hiz
metlerden ayrıldıktan sonra bu kanunun 1 nci
maddesinde yazılı işlerden birine girenlerin
emeklilik kesenekleri geliverilmez.
Ancak :
A) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldık
tan sonra emeklilik keseneklerini geri almış
olup, birinci maddede yazılı işlerden birine gi-

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen
1 nci madde aynen kabul edilmiştir.

C. 'Senatosu.
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin

ren ve bu işlerde çalışmakta olanlardan, al
dıkları kesenekleri :
a) istekleri üzerine tahsis yapılacak olan
ların istek tarihinden en az 6 ay önce,
b) Kurumlarınca re'sen (malûllük ve yaş
haddi dâhil) emekliye ayrılacak olanlarla ölen
lerin, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten
itibaren en geç 12 ay içinde ve eşit taksitlerle.
Kendileri veya dul ve yetimleri tarafından,
aldıkları günden yatıracakları güne kadar he
saplanacak % 5 faizi ile birlikte toptan, aldık
ları sandığa ödenmiyenlerin;
B) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldık
tan sonra emeklilik keseneklerini geri almamış
ve geri alma hakkı zamanaşımına uğramış bu
lunanlardan, 1 nci maddede yazılı işlerden biri
ne giren ve bu işlerde çalışmakta olanlardan
zamanaşımına uğrıyan kesenekleri, faizsiz ola
rak (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendi
leri veya dul ve yetimleri tarafından toptan,
ilgili sandığa ödennüyenlerin;
C) Sigorta ve sandık kanunlarında belirti
len tahsis haklarından faydalanmış veya bu
hakları kaybetmiş bulunanların,
anılan devrelere ait hizmet süreleri, 3 ncü
maddeye göre yapılacak birleştirmede nazara
alınmaz.
Madde 12. — Bu kanun gereğince bağlana
cak 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 ge
rektirmesi halinde, birleştirilen hizmet süreleri
toplamı esas alınarak 5434 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde hak kazandıkları takdirde emek
lilik ikramiyesi ödenir. Özel sektörde çalışmış
olanlara bu hüküm uygulanmaz.
Ancak;
İlgiliye her ne suretle olursa olsun evvelce
kıdem tazminatı ödenmişse, bunun tutan emek
lilik ikramiyesiaden düşülür.
MADDE 16. — 228 sayılı Kanunun ve bu
kanunun uygulama şekli, Maliye ve Çalışma
bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte göste
rilir.
C. 'Senatosu
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Goıçici Komisyonun kabul ettiği metin

Millet M'eclisinin kabul ettiği metin
Tüzük, bu kanunun yayımından itibaren en
geç altı ay içinde düzenlenir.
Bu tüzük yürürlüğe girinceye kadar, Mali
ye Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma Ba
kanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem
yapılır..

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen
2 nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki
ek maddeler eklenmiştir :
EK MADDE 1. — Sigorta kanunlarına tabi
işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere
geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle ge
çen hizmet sürelerinin tamamı, emeklilik kese
neğine esas aylıklarının tespitinde nazara alınır..
1046 sayılı Kanun (açık aylıklarına ait hük
mü hariç) kapsamına girenler hakkında aynı
kanuna göre yeniden intibakları yapılmak sure
tiyle emeklilik keseneğine esas aylıklan tesbit
olunur.
EK MADDE 2. — Sigorta kanunlarına tabi
işlerden T. O. 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.

i

I

MADDE 3. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki i
MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen
geçici madde eklenmiştir :
; 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir.
i

GEÇÎCÎ MADDE — Halen T. C. Emekli i
Sandığına tabi görevlerde çalışanların, sigorta iI
kanunlarına tabi işlerde geçmiş hizmetleri hak ii
kında ek birinci ve ek ikinci madde hükümleri i!
uygulanır.
i
MADDE 4. — 228 sayılı Kanunun 7, 9, 11,
MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen
14, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri yürürlük | 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir.
ten kaldırılmıştır.
İ
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihini taMADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen
kibeden aybaşında yürürlüğe girer.
} 5 nci madde aynen kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ba j
MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen
kanlar Kurulu yürütür.
I 6 nci madde aynen kabul edilmiştir.

C. Senatosu
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