Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı:

810

5434 Sayıb TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinm
Değiştirilmesine ve İki Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanon
Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet
Senatosu Milli Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları.
(M. Meclisi : 2 / 1 9 5 ; C. Senatosu : 2 / 1 4 0 )
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 132)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 52

28 . 6 , 1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
MiHet Meclisinin 28.6.1978 tarihli 164 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 5434 sa
yılı TC Emekli Sandığı Kanununun hazı maddelerinin değiştirilmesine ve iki gecki madde eklenmesine ilişkm
kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Memduh Ekşi
Mîllet Meclisi Başkam V.
- Not : Bu teklif 21.12.1977 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun
21, 28.6.1978 tarihli 161 ve 164 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı :132)

22 . 6 . 1977
Millet Meclisi Başkanlığına
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 ndi maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/731 esas numarada kayıtlı kanun
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim.
Konya Milletvekili
Şener Battal

Sayın Başkanlığa
5434 sayuh Kanunla ilgili değişikliğe mütedair kanun teklifim ekte takdim edilmiştir.
Gereken işlemi emirlerinize saygılarımla arz ederim.
23 . 11 . 1976
Konya Milletvekili
Şener Battal
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GENEL GEREKÇE
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi bir geçici madde eklenmesi
amacıyla hazırlanan tasarı ile kanunun 12 nci 15 nci ve 31 nci maddelerinin bazı fıkralarında birbirine bağlı
olarak değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu maddelerde daha önce 15 Temmuz 1965 tarihli ve 670 sa
yılı Kanunla değişiklik yapılarak, fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi
hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanların da Emekli Sandığından yararlanmaları olanağı sağlanıp,
normal yükseköğrenim süreleri emeklilik fiili hizmet müddetinden sayılmıştır. Bir geçici maddeyle kanunun
yürürlüğünden önce yükseköğrenimini tamamlayarak muvazzaf subay nasbedilenler ile askeri öğrencilerin de
değişiklikle getirilen durumdan yararlanmaları hüküm altına alınmıştır. 670 sayılı Kanunun uygulanması so
nucunda tüm askeri öğrencilerin yükseköğrenim süreleri emeklilik fiili hizmet müddetinden sayılmış, bu ara
da fakülte veya yüksekokulu bitirmeden bir kaç gün önce askeri öğrenci olanlar da aynen diğerleri gibi iş
lem görmüşlerdir.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun subay kaynaklarını düzenleyen hükümleri arasın
da bulunan 14 ncü maddesine göre üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksekokulları bitirenler gerekli
koşullan taşırnakta iseler muvazzaf subay nasbediîecekler ve 19 ncu maddesine göre de fakülteleri veya yük
sekokulları bitirerek silahlı kuvvetlerde yedek subaylık hizmetine başlayanlardan isteyenler, aranan koşulların
varlığı halinde yedek subaylık hizmeti sonunda muvazzaf subaylığa nakledilebileceklerdir.
357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun kaynaklar konusuna ilişkin 2 nci maddesinin (c) fılkrası da kıtada
başarı göstermiş ve bir hukuk fakültesini bitirmiş bulunan yedek subaylardan istemde bulunanları muvaz
zaf askeri hâkim subay kaynaklarından biri olarak öngörmüş olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği 1963 yılın
dan beri Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri hâkim ihtiyacı yalnız bu kaynaktan sağlanmaktadır.
Aynı düzeyde yükseköğrenim gördükleri ve sonuçta muvazzaf subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri safla
rında aynı amaç ve başarı uğrunda, bir bütün içinde ve onun tamamlayıcı parçaları halinde çaba gösterdikle
ri halde, 670 sayılı Kanunun kapsamına girmedikleri için, kendi hesabına yükseköğrenim yaptıktan, sonra
muvazzaf subay nasbedilenler ve yedek subaylık hizmetinü takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler ile askeri
öğrenci olduktan sonra subay nasbedilenler arasında emeklilik hukuku yönünden büyük bir ayrıcalık ve ada
letsiz bir durum ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yükseköğrenimi aynı yıl beraberce tamamlayan ve muvaz
zaf subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde buluşan iki sınıf arkadaşından askeri öğrenci olanı diğerinden
yükseköğrenim süresi kadar emeklilik fiili hizmet müddeti fazla olarak göreve başlayarak devam edecek di
ğerinden daha önce emekli olma olanağına kavuşacak ve Silahlı Kuvvetler emrinde hizmet süreleri aynı ol
duğu halde sınıf arkadaşından daha çok miktarda emekli aylığına hak kazanacaktır.
Kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay olanlar da, devlet öğrenimleri için herhangi bir mas
rafta bulunmadığı halde, 926 sayılı Kanun hükümlerine göre 15 yıl mecburi hizmet yüklemekte, bu süreyi ta
mamlamadan önce istifa edememekte, böylece sivil sektörde görevli emsaline oranla da kısıtlayıcı durumda
bulunmaktadır.
Onurlu ve onurlu olduğu kadar sorumluluk ve mahrumiyet yönü ağır basan Silahlı Kuvvetlerde görev alan
ve bu gönüllü personelin moralini olumsuz yönde etkileyen, adil olmayan durumun ortadan kaldırılarak hak
larının bir an önce verilmesinde idari yönden de yarar bulunmakta, tasarının kanunlaşmasıyla yedek subay
kaynağı daha cazip hale geleceğinden Silahlı Kuvvetlerde en çok ihtiyaç duyulan sağlık ve teknik personelin
sağlanması ve askeri liselerin kolej niteliği almasına, yabancı dil öğretimine ağırlık verilmesine, bazı fen
derslerinin yabancı dille öğretilmesine 1975 - 1976 ders yılında başlanmasına karar verildiğinden bu görevleri
yapabilecek öğretmen ihtiyacının giderilmesi ve yetiştirilmesinde Hazineye mali külfet yüklenmeksizin yete
nekli seçkin personel kazanılması mümkün görülmektedir.
Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleriyle astsubay sınıf okulu öğrencileri de aşağıda yazılı nedenlerle Emekli
Sandığından yararlanacaklar kapsamına alınmaktadır.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesi astsu
bay olabilmek içlin ortaokula dayalı üç yıl süreli Astsubay Hazırlama okullarını veya lise ve dengi okulları bi
tirdikten sonra astsubay sımf okullarını da başarıyla tamamlama koşulunu getirmiştir. Halbuki 926 sayılı KaC. Senatosu
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nunun yürürlüğe girmesinden önce astsubay adayları ortaokuldan sonra sınıf okullarına gönderilerek şimdi
kinden üç yıl erken astsubay çıkarılmaktaydılar ve bu nedenle de astsubay sınıf okulu öğrencileri 5434 sayılı
Kanunun kapsamına alınmamışlardı. 926 sayılı Kanunun değişik 68 nci maddesinin uygulama alanına girme
siyle astsubay öğrencilerinin öğrenimi lise ve dengi bir düzeye getirilmiş olmakta ve 926 sayılı Kanunun de
ğişik 115 nci maddesi astsubay sınıf okulu öğrencilerinin Harp Okulu öğrenoileri gibi okullara girişlerinden
itibaren bir aylık intibak süresi geçtikten sonra istifa edemeyeceklerini hükme bağlamakta, bunlar da diğer
askeri Ceza Kanununa, Personel Kanununa tabi olmakta ve askerlikte fiili hizmetleri başlamaktadır.
Açıklanan bu durum gözönüne alınarak ve esasen yedek subayların yedek subay okullarında, memurların
muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen sürelerini fiili hizmet süresinden sayılmasını öngören 1623 sayılı Kanunun
da yürürlüğe girmiş olmasından esinlenerek, astsubay sınıf okulu öğrencilerinin de emeklilik fiili hizmet müd
detinin bu okula girmeleriyle başlamasını kabul etmek suretiyle eşitlik ve adalet ilkelerine uygunluğu sağla
yacak bu değişiklik tasarısının düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.
Geçici madde ile tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddesiyle yapılan değişikliklerden halen Silahlı Kuvvetlerde
görevli ve aynı durumda olan personelin de yararlanması sağlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Tasarının birinci maddesiyle 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin
II sayılı fıkrasının 670 sayılı Kanunla değişik (j) bendi değiştirilmekte ve Emekli Sandığından yararlanacak
lar arasına fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, 926 sayılı TSK Personel Kanunu
ve 357 «ayılı Askeri Hâkimler Kanunu hükümleri uyarınca muvazzaf suibay nasbedilen veya yedek subaylık
hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler ile astsubay sınıf okulu öğrencileri de alınmaktadır. Ge
nel gerekçede değişikliğin nedeni geniş olarak açıklanmış bulunmaktadır.
Madde 2. — Tasarının birinci maddesiyle 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi II sayılı fıkrasının (j) ben
dinde yapılan değişikliğe paralel olarak 15 nci maddenin 670 sayılı Kanunla değişik (e) bendinin de değişti
rilmesi zorunlu olmuştur, (e) bendine getirilen yeni hükümlerle, astsubay sınıf okulunda geçen bir yıllık süre
emeklilik fiili hizmet müddetine eklenecek astsubay sınıf okulu öğrencileri için öğrenci harçlığı ile astsubay
çavuş aylığı arasındaki farkın keseneğinin diğer askeri öğrenciler gibi, kurumlarınca ödenmesi; fakülte ve
yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra nur-azzaf subay nasbedilen veya yedek subaylık hizmeti
ni takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yüksek öğrenimde geçirdikleri sürenin fiili hizmetlerinden sayıl
ması nedeniyle Emekli Sandığına karşı doğacak borçlanmanın da, fakülte ve yüksekokullarda okuyan as
keri öğrenciler gibi, göreve başladıkları tarihteki teğmen aylığı esas alınmak kaydıyla keseneğinin kendilerin
ce, karşılığının kurumlarınca ödenmesi öngörülmektedir.
Ayrıca kesenek için tahakkuk eden miktarın ilgililer tarafından toplam ödenmesi dört yıl içinde aylıkların
dan kesilecek taksitlerle tahsil edilmesi hususu da hükme bağlanmaktadır.
Madde 3. — Emekli Sandığı Kanununun 12 nci ve 15 nci maddelerinde bu tasarının 1 ve 2 nci madde
leriyle yapılan değişiklik aynı Kanunun 31 nci maddesine de yansıdığından, tasarının üçüncü maddesiyle 5434
sayılı Kanunun 31 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik 6 nci fıkrası değiştirilmekte ve astsubay sınıf
okullarında sınıf geçemeyenlerim fazla öğrenim yıllarının fiili hizmet müddetinden derhal indirileceği, fakülte
ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedek subaylık hiz
metini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin mezun oldukları fakülte ve yüksekokulların yürürlükteki
mevzuatla belirlenmiş normal öğrenim süresini aşan öğrenim sürelerinin fiili hizmet müddetinden sayılma
yacağı hükümleri getirilmektedir.
Harp okullarında, fakülte ve yüksekokullarda, astsubay sınıf okullarında sınıfta kalan askeri öğrencile
rin fazla öğrenim süresinin fiili hizmet müddetinden indirilmesi işlemi, şahsın emekliye ayrılması sonrasın
da emekliliğe esas hizmet yılları hesaplanırken dikkate alındığı takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet
yılları hesabında bazı sorunlar ortaya çıktığından tasarıyla yeniden düzenlenen fıkrada yürürlükteki fıkra
metninden değişik; olarak «derhal» kelimesi kullanılmıştır.
C. Senatosu
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Madde 4. — Tasarınım 4 noü maddesiyle getirilen geçici madde ile, tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleriyle
5434 sayılı Kanunun 12 noi maddesinin II sayılı fıkrasının değişik (j) bendinde, 15 nci maddenin değişik (e)
fıkrasında ve 31 nci maddenin 6 nci fıkrasında yapılan değişikliklerle fakülte ve yüksekokullarda kendi hesa
bına okuduktan sonra muvazzaf subay nasfoedilenlerle yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa
geçirflenlede astsubay sınıf okulları öğrencilerine tanınan hakkın bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
aynı kaynaklardan Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmış olanlarla, gene kanunun yürürlüğünden önce astsubay
sınıf okullarını başıarıyla itamamtenış bulunıajnlara da tanınması sağlanmakta, fiili hizmet müddetlerinin artoılmasmdan doğacak borcun kendilerinden toptan alınmayıp, belirlenen süreler içinde taksitlerle tahsil edil
mesi öngörülmektedir.
Madde 5. — Yürürlük.
Madde 6. — Yürütme maddeleridir.

Konya Milletvekili Şener Battal'ın Astsubayların Okulda Geçen Hizmetlerinin Emekliliklerine Sayılması tçin
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi. (2/196)
22 . 6 . 1976
Müet Meclisi Başkanlığına
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/711 esas numarada kayıtlı kanun
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygdarımla arz ederim.
Konya Milletvekili
Şener Battal

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
A«tau%aylarm ofoılda geçen hizmetlerinin emekliliklerine sayılması için 5434 saydı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkmda kanun teklifim 7 nüsha olarak ekte takdim kılınmıştır.
Gerekli muamele ifasmı saygılarımla arz ederim.
22 . 11 . 1976
Konya Milletvekili
Şener Battal

G E R E K Ç E
Günümüzde astsubay okullarına alınacak öğrenciler lise mezunları arasından seçilmektedir. Harp okulu fa
külte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyanlar da lise mezunu olduktan sonra bu öğrenimlerini
yapmaktadırlar. Silahlı Kuvvetlerin askeri okullarda geçirdikleri öğrenim devreleri 5434 saydı Emekli San
dığı Kanununa göre emekliliklerine esas alınmaktadır. Atsubayların da Silahlı Kuvvetler mensubu olarak di
ğer personel şartları içinde oldukları düşünüldüğünden işbu kanuna hukuki statülerde istikrar ve benzerlik
temin etmek bakımından zaruret hâsd olmuş bulunmaktadır.

C. Senatosu
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KONYA MtULETVEKÎIİ ŞENER BATTAL İN TEKLİFİ
Astsubayların Okulda Geçen Hizmetlerinin Emekliliklerine Sayılması İçin 5434 Sayılı Emekti Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi.
MADDE 1. — Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II nci fıkrasının (3) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
J) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabma okuyan veya kendi hesabına
okumakta iken askeri öğrenci olanlar île astsubay okuüarmda öğrenci olanlar.
MADDE 2. — Aym Kanunun 15 nci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
e) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan askeri öğrenciler ve
astsubay okullarındaki öğrencilerin öğrenci harçlıkları ile okul birimindeki vazifeye başladıklarında alacaklan
aylıkları tutarları arasındaki farkın keseneği aym esaslara göre öğrenciler adına dairelerince ödenir.
Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklardan
kesenek alınmaz.
MADDE 3. — Aym Kanunun 31 nci maddesinin altıncı fdcrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Harp okulları, fakülte veya yüksekokullarda ve astsubay okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf ge
çemeyen Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden indi
rilir.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 4 arkadasuura, Astsubayların Okulda Geçen Hizmetlerinin Emeklilik
lerine Sayılması Amacıyla 5434 sayıh TC Emeldi Sandığı Kanununun 12 nci, 15 nci ve 31 nci Maddelerinin
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi. (2/199)
Millet Meclisi Başkanlığına
«Astsubayların okulda geçen hizmetlerinin emeklilik sürelerine sayılması hakkında kanun teklifi» miz ge
rekçesiyle birlikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarla rica ederiz.
Kayseri Milletvekili
Turhan Feyzioğlu

C. Senatosu Üyesi
Orhan Öztrak

C. Senatosu Üyesi
Fethi Çelikbas

Van Milletvekili
Salih Yıldız

C. Senatosu Üyesi
Sami Turan

G E R E K Ç E
Subayların askeri okullarda geçirdikleri öğrenim devreleri 5434 sayıh Emekli Sandığı Kanununa göre emek
liliklerine esas alınmaktadır. Astsubaylann da, Silahlı Kuvvetler mensubu olarak aym haktan yararlanmaları
hakkaniyet gereği sayılmıştır,

C. Senatosu

(Si Sayısı : 810)

— 6 -*
KAYSERİ MİLLETVEKİLİ T U R H A N FEYZÎOĞLU VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ
Astsubayların Okulda Geçen Hizmetlerinin Emekliliklerine Sayılması Amacıyla 5434 Sayılı Emekli
Kanununun 12 nci, 15 nci ve 31 nci Madelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Sandığı

MADDE 1. — Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II nci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(j) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabma okuyan veya kendi hesabına
okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay okullarında öğrenci olanlar.
MADDE 2. — Aynı Kanunun 15 nci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
(e) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabma okuyan askeri öğrenciler ve
astsubay okullarındaki öğrencilerin öğrenci harçhkian ile okul bitiminde vazifeye başladıklarında alacakları
aylıktan tutarlan arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adma dairelerince ödenir.
Bunlann 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen ydlan takip eden ydlara ait aylıkların
dan kesenek alınmaz.
MADDE 3. — Aynı Kanunun 31 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Harp okullan, fakülte veya yüksekokullarda ve astsubay okuüannda ber ne sebeple olursca olsun sınıf ge
çemeyen Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yıllan fiili hizmet müddetlerinden indi
rilir.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurudu yürütür.

C U M H U R İ Y E T
S E N A T O S U
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar Müdürlüğü
TASARI VEYA TEKLİFİN
S. Sayısı
M, M.
C, S.
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ÖZETİ
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin
geçici madde eklenmesine ilişkin kanun teklifi

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 28 Eylül 1978.
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR.
TANINAN SÜRE (Gün)
1.
2.

Milli Savunma Kom.
Bütçe ve Plan Kom.
Gündeme 29 . 6 .1978

4 gün
4 gün

C. Senatosu
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Milli Savunma Komisyonunun Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Milli Savunma Komisyonu
Esas No. : 2/140
Karar No. : 15

29 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 28.6.1978 tarihli 164 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kalbul edilen, 5434
sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve iki geçici madde eklenmesine iliş
kin kanun teklifi, ilgili bakanlıkların temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü. Kanun teklifi gerekçesinde tafsilen izah edilen hususlarla beraber Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı be
yanları üzerine,
Komisyonumuz: Millet Meclisi Genel Kurulunca 'kaib.ul edilen metnin aynen kabulüne,
Konunun önemi gözönüne alınarak, teklifin Genel Kurulda bütün 'işlere takdimen ve öncelik - ivedilikle
görüşülmesinin teminine,
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına,
Karar vermiştir.
Komisyon Başkanı
îçel
İsmail Çataloğlu

Başkanvekili
Tabii Üye
Suphi Gürsoytrak

Sözcü
Sakarya
Hasan Fehmi Güneş

Kâtip
Elâzığ
Hasan tldan
Toplantıda bulunamadı

Üye
C. Bşk. S. Üye
Cihat Alpan
Toplantıda bulunamadı

Üye
Balıkesir
Hikmet Aslanoğlu

Üye
Manisa
Mustafa Fahri Dayı

Üye
Kayseri
İbrahim Kirazoğlu
Toplantıda bulunamadı

Üye
Kocaeli
Abdullah Köseoğlu

iÜye
İçel
Talip Özdolay
Toplantıda bulunamadı

Üye
C. Bşk. S. Üye
Metin Toker
Toplantıda bulunamadı

Üye
İzmir
Süleyman Tuncel
Toplantıda bulunamadı

Üye
'Sivas
Tahsin Türkay
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Bütçe ve Plan Kanrisyam» Rapor»
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 2/140
Karar No. : 18

29 . 6 . 1978
Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisinin 28 Haziran 1978 tarihli 164 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen,
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve iki geçici madde eklenme
sine ilişkin kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 28 Haziran 1978 tarihli ve 52 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da aynı gün Komisyonumu
za havale edilen tasan, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 28 nci maddesine göre acele işlerden sayılarak, Ko
misyonumuzun 29 Haziran 1978 günlü toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı, TC F-mekli Sandığı Genel Mü
dürlüğü temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir.
5434 sayılı Yasanın günümüzdeki uygulamasında, öğrenimini askeri öğrenci olarak tamamlayan biı suba
yın, yükseköğrenim süresi fiili hizmet olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanısıra, aynı yükseköğrenimi ken
di hesabına okuyup Silahlı Kuvvetlere geçen bir subayın, yükseköğrenimde geçirdiği süre ise. fiili hizmet ola
rak değerlendirilmemektedir. Aynı nasıplı iki subay farklı kaynaklardan gelmekle birlikte, bu açıdan ara
larında fark yaratılmış olmaktadır. Teklif ile bu eşitsizliğin giderilmesine çalışılmaktadır.
Teklif ile getirilen bir diğer yenilik de, astsubayların, astsubay sınıf okullarında geçen öğrenim süreleri
nin fiili hizmet sürelerine eklenmek suretiyle, emeklilikte değerlendirilmesi konusudur.
Teklif ile ayrıca, 5434 sayılı Yasada yapılacak değişikliklerle ilgili yasaların TC Emekli Sandığına getire
ceği işlerin zamanında yetiştirilebilmesi amacıyla, TC Emekli Sandığı persroneline 80 saati geçmemek üzere
fazla çalışma yapabilme olanağı sağlanmaktadır.
Bu gerekçeler ışığında teklif, Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.
Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuz, hizmet ve yeterlik aynı kaldığı sürece, aynı sosyal haklardan yararlanmanın, hem eşitlik
hem de sosyal hukuk devletinin temel prensiplerinden biri olduğunu gözeterek, bu teklifin bir an önce yasa
laşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da karar altına alınmıştır.
Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Trabzon
Zonguldak
Balıkesir
Hasan Güven
Ahmet Demir Yüce
Nejat Sarlıcalı
Kâtip
Niğde
Abdullah Emre İleri

Afyonkarahisar
Kâzım Karaağaçiıoğlu
Toplantıda bulunamadı

Ankara
Yiğit Köker
Toplantıda bulunamadı

Aydın
İskender Cenap Ege

Bolu
Neş'et Akmandor

C. Bşk. S. Ü.
Zeyyat Baykara
Toplantıda bulunamadı

Erzincan
Niyazi Unsal

Kars
Muzaffer Şâmiloğlu

Ordu
İdris Gürsoy

Samsun
Bahri Cömert
Toplantıda bulunamadı
C. Senatosu
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Konya
Mukabil Abay
Tabii Üye
Suphi Karaman
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALIN TEKLİFİ
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi
MADDE 1. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II saydı fdürasınm 670 sa
yılı Kanunla değişik (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
j) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabma
okumakta iken askeri öğrenci olanlar; fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf
subay nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler ve astsubay sınıf okulu
öğrencileri;
MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 15 nci maddesinin 670 saydı Kanunla değişik
(e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
e) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyanların ve astsubay sınıf
okulu öğrencilerinin, öğrenci harçlıklan ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkm keseneği
aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.
Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yıllan takip eden yda ait aylıklardan
kesenek alınmaz.
Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubayhk hizmetim takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yükseköğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılma
sı nedeniyle doğacak borçlanma, göreve başladüdan tarihteki teğmen aylığı üzerinden keseneği kendilerince,
karşdığı da kununlannca verilmek suretiyle TC Emekli Sandığına ödenir. Kesenek için tahakkuk eden miktar
ilgilinin aylığından dört yıl içinde kesilerek tahsil edilir.
MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 31 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik
6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay sınıf okullarında her ne sebeple olursa olsun sı
nıf geçemeyen Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yıllan fiili hizmet müddetlerinden
derhal indirilir.
Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiili hizmet müd
detinden sayılmaz.
MADDE 4. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kananuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle yük
sekokullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf subay nasbedilenler ile yedek subaylık hizme
tini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bitirdikleri fakülte veya yüksekokulun öğrenim süresi, 31 nci
maddenin 6 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, fiili hizmet müddetinden saydır. Bundan doğacak
borçlanma iştirakçiler tarafından muvazzaf subay nasbedildikleri tarihteki teğmen aylığı üzerinden Emekli
Sandığına dört yıl içinde ödenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokula dayalı üç yıllık astsubay hazırlama okulu veya lise ve
dengi okul mezunu olup da sınıf okullarını başanyla bitirerek astsubay nasbedilenlerin, astsubay sınıf okul
larında geçen bir yıllık öğrenim süresi fiili hizmet müddetinden saydır. Bundan doğacak borçlanma iştirakçi
ler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Emekli Sandığına bir yıl için
de ödenir.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanun bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
mesine İlişkin Kanun Teklifi

ve İki Geçici Madde

Eklen

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II saydı fıkrasının 670 sa
Kanunla değişik (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
j) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabına
okumakta iken askeri öğrenci olanlar; fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf
subay nasbedilen veya yedeksubaylds hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler Ve astsubay sınıf
okulu öğrencileri;

yılı

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 15 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik
(e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
e) Harp okulları, ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetîer hesabına okuyanların ve astsubay smıf
okulu öğrencilerinin, öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği
aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.
Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklardan
kesenek alınma?;.
Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yükseköğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması
nedeniyle doğacak borçlanma, göreve başladıktan tarihteki teğmen aylığı üzerinden keseneği kendilerince, kar
şılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle TC Emekli Sandığına ödenir. Kesenek için tahakkuk eden niiktar il
gilinin aylığından dört yıl içinde kesilerek tahsil edilir.
MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 31 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik
6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay sınıf okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf ge
çemeyen Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden der
hal indirilir. Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya
yedeksubayhk hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiili
hizmet müddetinden sayılmaz.
MADDE 4. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki 2 geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCÎ M A D D E 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri ile
yüksekokullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf subay nasbedilenler ile yedek subaylık
hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bitirdikleri fakülte ve yüksekokulun öğrenim süresi,
31 nci maddenin 6 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile fiili hizmet süresinden sayılır. Bundan doğa
cak borçlanma iştirakçiler tarafından muvazzaf subay nasbedildikleri tarihteki teğmen aylığı üzerinden
Emekli Sandığına dört yıl içinde ödenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, lise ve
dengi okulu mezunu olup da smıf okullarını basan ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin astsubay sınıf okul
larında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılır. Bundan doğacak borçlan
ma jştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Emekli Sandığına
bir yıl içinde ödenir. Emekli durumunda bulunan asisubaylann sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve
öğrenim süreleri fiili hizmet sürelerine eklenerek kuramca gerekli işlemleri yapılır. Emekli Sandığınca bu
hizmet müddetleri için çıkarılacak borç miktarlan iştirakçiler tarafından bir ysl içinde eşit taksitlerle Emekli
Sandığına ödenir.
C. Senatosu
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
ETTİĞİ METİN

KABUL

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN
ETTİĞİ METİN

KABUL

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve İki Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve İki Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi

MADDE 1. — MiMet Meclîsi metninin 1 nci mad
desi aynen kaini] edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Mecismin kabul ettiği 1 nci
madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Mecl&i metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet MecKsînin kabul ettiği 2 nci
madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 3 ncü
madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — MiM Mccisti metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisinisa kabul ettiği 4 ncü
madde aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin
1 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiştir,

C, Senatosu
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu kanunun ve 5434 sayılı Kanunda yapılacak diğer değişikliklerle ilgili kanun
ların TC Emekli Sandığma getireceği işlerin zamanında yetiştirilmesi amacıyla TC Emekli Sandığı perso
neli (I, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) ayda (80) saati geçmemek üzere fazla
çalışma yaparlar.
Fazla çaîışmamn süresi, yapılma seldi ve ücret esası TC Emekli Sandığı Müdürler Kurulu karan ve Ma
liye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
M A D D E 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

C. Senatosu
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin
2 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 5 nci
madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 6 nci
madde aynen kabul edilmiştir.
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