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C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı
T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 1 . 3 . 1971 günlü ve 1377 sayılı
Kanunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a) bendinde değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 2 / 5 3 1 ; C. Senatosu : 2 / 1 8 )
*(Mbt : C. Senatosu S. Sayısı : 95)

^Cumhuriyet senatosu
Genel Sekreterliği
"Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 495 - 2/18

10 . 5 . 1972

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 24 . 4 . 1972 gün ve 3886 sayılı yazınız :
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici üç madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 9 . 5 . 1972 tarihli 56 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte
.; gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Artburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Not: Değiştirilen maddeler :
Madde 1, 2, 3,
Geçici madde 1, 3,
Madde 4, 5.
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Bütçe Plan Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plan Komisyonu
Esas No. : 2/531
Karar No. : 162

22 . 5 . 1972

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1972 tarihli ve 56 nci Birleşiminde değiştirile
rek kabul olunan (5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici üç madde
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi), Komisyonumuzun 18 . 5 . 1972 tarihli 21 nci toplantısında
tekrar incelendi ve görüşüldü.
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, kanun teklifini, gerek muhteva ve gerekse şekil yönünden
değişikliğe tabi tutmuştur.
Bu değişikliklerden, kanun başlığı, 1 nci madde? 2 nci madde, 3 ncü madde ve bu madde için
deki geçici 1 nci madde, geçici 3' ncü madde ile 4 ncü ve 5 nci maddeler aynen benimsenmiş,.
3 ncü maddedeki geçici 2 nci madde kesinleşmiştir.
Genel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Niğde
Ankara
Malatya
N. Çerezci
M. K. Yılmaz
A. Karaaslan
Adana
Afyon K.
Ankara
8. Kılıç
II. Hamamcıoğlu
T. Toker
Aydın .
Diyarbakır
İzmir
N. Menteşe
8. Savcı
K. önder
izmir
Kayseri
Konya
M. Yüceler
Söz hakkım mahfuzdur,
A. İV. tiner
B. Müderrisoğlu
Manisa
Niğde
Bize
N. Kodamanoğlu
H. Okçu
S. Z. Köseoğlu
Sakarya
Sivas
Zonguldak
N. Bayar
E. Kangal
K. Nedimoğlu
İmzada bulunamadı.

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 635 e 1 nci ek)
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MİLLET MECLİSİNİN
KABUL ETTİĞİ METİN
5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa
geçici üç madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi

C. SENATOSUNUN

KABUL
ETTİĞİ METİN

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa
bir ek madde ile bir fıkra ve üç
geçici madde eklenmesine dair
kanun teklifi

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa
bir ek madde ile bir fıkra ve üç
geçici madde eklenmesine dair
Kanun
Kanun başlığı benimsenmiş
tir.

MADDE 1. — 5434 sayılı T.
O. Emekli Sandığı Kanununa,
aşağıda yazılı üç geçici madde
eklenmiştir:

MADDE 1. — 5434 sayılı
MADDE 1. — Benimsenmiş
Türkiye Cumhuriyeti Emekli tir.
Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı ek madde eklenmiştir.
EK MADDE — Benimsen
Ek Madde — iştirakçilerin,
emeklilik keseneğine esas olan iniştir.
derece ve kademelerinin mev
zuata uygunluğu Sandıkça in
celenir, eksik gönderilen kese
nek ve karşılık farkları kurum
larından tahsiL fazla gönderi
len kesenek ve karşılıklar ku
rumlarına iade edilir. Sandık
ça mevzuata uj^gun olarak tes
pit olunacak derece ve kademe
üstündeki derece ve kademe
aylığı üzerinden emeklilik ke
seneği kesilmiş olması, iştirak
çilere emeklilik bakımından bir
hak sağlamaz.
MADDE 2. — 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa 2 . 3 . 1970
gün ve 1209 sayılı Kanunla ek
lenen ek 2 nci maddeye aşağı
da yazılı fıkra eklenmiştir:
74 ncü maddenin 2 ve 3 ncü
fıkralarında yazılı durumlarda
olup da süresinde müracaat
edemediklerinden aylık bağla
namamış olanlar hakkında da
yukardaM fıkra hükmü uygu
lanır.

MADDE 2. — Benimsenmiştir.

MADDE 3. — 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı üç geçici madde eklenmiş
tir:

MADDE 3.
tir.

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 635 e 1 nci ek)

Benimsenmiş-
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Millet ıMeclisinin
kabul ettiği metin

C. Senatosunun kabul
ettiği imletin

GEÇİCİ [MADDE 1. — Emek
liliğe tabi görevlerde veya Sos
yal Sigortalarla ilgili işlerde
bulunmadan belediye başkan
lığına; il genel meclis ve bele
diye meclisi üyeliklerine se
çilenlerden ; istekleri üzerine,
5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 12 nci mad
desinin (n) bendi gereğince
sandıkla ilgilendirilmiş olanla
rın bu görevlerde geçen ve
borçlandırılarak emeklilikte sa
yılan sürelerinin, 1.12,1970 ta
rihine kadar olan 'kısmı 3 yıl
da bir terfi esasına, bu tarih
ten sonra geçen kısmı da, 657
sayılı Kanunun 1327 sayılı
Kanunla değişik 68 nci madde
si hükümlerine göre, emeklilik
keseneğine esas derece yüksel
mesinde ve kademe ilerleme
sinde dikkate alınır.

GEÇİCİ (MADDE 1. — Emek
liliğe tabi giörevlerde veya Sos
yal Sigortalarla ilgili işlerde
bulunmadan illerin daimî ko
misyonu üyeliğine, belediye
başkanlığına seçilenlerden; is
tekleri üzerine, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 12 nci madde
sinin (n) bendi 'gereğince San
dıkla ilgilendirilmiş olanların
bu görevlerde geçen ve borç
landırılarak emeklilikte sayılan
sürelerinin, 1 . 12 . 1970 tarihi
ne kadar olan kısmı 3 yılda bir
terfi esasına, bu tarihten son
ra geçen kısmı da, 657 sayılı
Kanunun 1327 sayılı Kanunla
değişik 68 nci maddesi hüküm
lerine göre, emeklilik keseneği
ne esas derece yükselmesinde
ve kademe ilerlemesinde dik
kate alınır.

İBütçe Plan Komisyonu
nun kabul ettiği metin
GEÇİOİ MADDE 1. — Benimsenmistir.

Yukardaki fıkra hükmü; il
Yukardaki fıkra hükmü, il
lerin daimî komisyonu üyeli lerin daimî komisyonu üyeli
ğinde, belediye başkanlığında ğinde, belediye başkanlığında
bulunmuş olup da, halen bulunmuş olup da, halen T. B.
T. B. M. M. üyesi olanlarla [M. M. Üyesi olanlarla emekli
emeklilikle ilgili görevlerde ça likle ilgili görevlerde çalışan
lışanlar hakkında da uygula lar hakkında da uygulanır.
nır.
Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve
Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve 1046 sayılı Kanun hükümleri
1046 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Kösinleşmisjtir.
GEÇİCİ MADDE 3. — Ha
len iştirakçi olanlara, fiilen
serbest avukatlıkta, emekliliğe
veya sosyal sigortalara tabi
olmadan, geçen sürelerini borç
lanmak için, bu kanunun ya
yınlandığı tarihten
itibaren
altı aylık müracaat süresi ta
nınmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3. — işti
GEÇİCİ MADDE 3. — Berakçilerden 1136 ve 1238 sayılı nimsenmistir.
kanunlar uyarınca serbest avu
katlıkta geçen hizmet sürele
rini borçlanmak suretiyle fiilî
hizmetlerine eklenmesi için za
manında müracaat edememiş
olanlarla (Bu kanunların yü
rürlük tarihinden sonra iştirak-

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 635 e 1 nci ek)
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Millet Meclisinin
kabul ettiği metin

C Senatosunu kabul
ettiği metin

Bütçe Plan Komisyonu
nun fcabul ettiği metin

Bunların borçlarının hesa çi olanlar dahil), 5 . 3 . 1970
bında; 7 . 4 . 1969 tarihli ve gün ve 1243 sayılı Kanunun
1136 sayılı Kanunun 26.2.1970 geçici 1 ve geçici 2 nci ve
tarihli ve 1238 sayılı Kanunla 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı
değişik geçici 3 ncü ve 4 ncü Kanunun geçici 18 nci madde
maddeleri hükümleri uygula lerine göre süresinde müracaat
edememiş bulunanlara hu ka
nır.
nunun yayınlandığı tarihten
itibaren yeniden 6 aylık müra
caat süresi tanınmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

MADDE 4. — Bu kanunun
birinci maddesi hükmü 1.3.1970
tarihinde, 'diğer hükümleri ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

MADDE 4. — Benimsenmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 5. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 5.
tir.

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 635 e 1 nci ek)

Benimsenmiş-

