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MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 19.6.1978 gün ve 1129 sayılı yazınız :
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aym
Kanuna bir ek madde ile geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29.6.1978 tarihli 71 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla
kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.
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Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosunun 29.6.1978 günlü 71 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen «5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aym Kanuna bir ek
madde ile geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı» Maliye ve Milli Savunma bakanlıkları temsil
cilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü.
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Ancak, savaşta kazanılabilen «Harp malullüğünün» özelliği dikkate alınarak, «Vazife malullüğünden» ay
rı bir anlam verilmesini sağlamak amacıyla yapılan fıkra ilâvesi ve vazife malulleri ile Türk Silahlı Kuv
vetleri vazife malûlleri arasında da görev niteliğinin önemi bakımından yapılan ayırım, yerinde görüldüğün
den tasarının çerçeve 1 nci maddeye bağlı 64 ncü maddenin (d) ve (e) fıkralarında Cumhuriyet Senatosunca
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir.
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa sunulur^
Saygılarımızla,
Başkan
Tekirdağ
Yılmaz Alpaslan

Başkanvekili
Aydın
Muharrem Sökeli

Sözcü
İstanbul
Sevil Korum

Kâtip
Trabzon
Ertoz Vahit Suiçmez

Adana
M. Kemal Küçüktepepınar

Ankara
Sebati Ataman
İmzada bulunamadı

Antalya
Kaya Çakmakçı

Artvin
Mehmet Balta

Balıkesir
Necati Cebe

Bolu
Müfit Bayraktar
İmzada bulunamadı

Çanakkale
Orhan Çaneri
İmzada bulunamadı

Çorum
Aslan Topçubaşı

Denizli
Emin Atıf Şohoğlu

Diyarbakır
M, Yaşar Göçmen

İstanbul
Ali Nejat Ölçen

İstanbul
Metin Tüzün

İzmir
Süleyman Genç

Kars
Doğan Araslı

Kırklareli
Mehmet Dedeoğlu

Konya
Yücel Akıncı

Manisa
Sümer Oral

Nevşehir
Yaşar Kemal Yüksekli
İmzada bulunamadı

Ordu
Bilâl Taranoğlu

Sivas
Aü Gürbüz
İmzada bulunamadı

Sivas
Azimet Köylüoğlu
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Zonguldak
Avni Gür soy

(S. Sayısı : 117'ye 1 nci ek)
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METlN

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ
METlN

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler
Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve
Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 36 ve 64 ncü maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 36 ve 64 ncü maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 36. — iştirakçilerin bu kanunum yürürlüğe
girdiği tarihten sonra aşağıda yazıh görevlerde ge
çen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yıh için
fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir;
A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman
jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan;
a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe
katılanların, harbin İlanından seferberliğin bitim tari
hine,
b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerime
fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmala
rım başlangıcından seferberliğin soma erdiği tarihe,
c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anaya
sanın 66 n o maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu
uluslararası andlaşmaılar uyarınca, yabancı ülkelere
gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanla
rın, çarpışma meydana gelmesi hailinde çarpışmanın
başîangıcındaın bitimine veya Türkiye'ye dönüş tarihi
ne kadar geçen fiili hizmet sürelerinin {bu tarihler
den sonra devanı eden tutsaklık süreleri dahil) bir
katı;
B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek su
retiyle, kurumları ile ilgileri keslmeyerek, (A) fıkrasımın (a), (b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerde sivil
iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durun>
larda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden
sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
C) Harp haılnde düşmana tutsak düşen veya
düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden ka
nunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, ku
rumlan ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda
geçen fiilili hizmet sürelerinin bir katı;
Yukarıdaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan
az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz.

Madde 36. — İştirakçilerin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde ge
çen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yılı için
fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir;
A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman
jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan;
a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe ka
tılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim ta
rihine,
b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine
fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışma
ların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anaya
sanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu
uluslararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere
gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan
ların, çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın
başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş tari
hine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihler
den sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir
katı;
B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek sure
tiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyerek, (A) fıkrası
nın (a), (b), (c) bentlerinde yazıh hareketlerde sivil
iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durum
larda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden
sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya
düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden ka
nunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, ku
rumlan ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda
geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı;
Yukandaki yazıh itibari hizmet süreleri 3 aydan
az ve toplamı 5 yüdan fazla olamaz.

Madde 64. — Vazife mahdlerinden bu malullük^
iere;
a) Harpte fiilen ateş altında,

«Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullük
lere;
a) Harpte fiilen ateş altında,
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b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve
hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep
ye etkileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırlık devrelinde her çe
şit düşman silahlarının etkisiyle,
ç) Askeri harekâtı .gerektiren iç tedip ve sınır
hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etki
siyle,
d) Barışta ve olağanüstü haillerde, emlir veya gö
rev ile uçuş yapan uçucularla, hangi meslek ve sınıf
tan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle
ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, bamgfi meslek ve sınıftaın olursa olsun emirle görevli ola
rak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
nanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşMli seıbep
ve 'tesirleriyle,
Barışta* olağanüstü yönetim usullerimin uygulan
dığı haller ile, eğitim, tatbikat veya manevra sırasın
da çeşitli harp silah vasıtalarının sebep ve tesiriyle,

b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve
hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep
ve etkileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çe
şit düşman silahlarının etkisiyle,
ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır ha
reketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,

e) Anayasamn 66 ncı maddesi veya Türkiye'min
taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyanınca ya
bancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini
gerektiren durumlarda, biriliklerin bulundukları yer
lerden hareketlerinden İtibaren yurt içinde, yurt dışın
da, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, uğ
ramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uz
man jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler
(Gönüllü erler dahi) ie, Türk Silahlı Kuvvetlerince
görevlendirilen, sivil iştirakçiilere ve TC Emekli San
dığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur'a ve
çeşjfîli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere d*
ayrıca (Harp malulü) demir.
Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademe
nıln üç lerisindeM kadememin, uzman jandarma çavuş-,
Kara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı
kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar,
(Yarbay hariç) bir üst rütbenlin aynı kademesîniin,
yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli
taıîbay lile generali ve amirallere üst rütbemin, sivil iş
tirakçilere ise bulundukları derecemin bir üst derece
sindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına
esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya
kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayan
lar için o derecinin üç ilerisindeki kademe göster
gesi, üç lilerislindeki kademe göstergesi olmayanlar
için de o dereoenıiın son kademe göstergesi esas alınır.
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d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya gö
rev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıf
tan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulu
nanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle
ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, han
gi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli ola
rak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
nanlardan denizaltıcıhğın veya dalgıçlığın çeşitli se
bep ve tesirleriyle,
e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'
nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca
yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilme
sini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları
yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt
dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasın
da, uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay,
uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler
(gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince
görevlendirilen sivil iştirakçilere ve TC Emekli San
dığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a
ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de
ayrıca (Harp malulü) denir.
Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademe
nin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma ça
vuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aym
kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar,
(yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yar
baylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli al
bay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil
iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derece
sindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanması
na esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve
ya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağ
lanır.
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayan
lar için o derecenin üç ilerisindeki kademe gösterge
si, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için
de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.
Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler ile
Türk Silahlı Kuvvetlerisıce görevlendirilen sivil gö
revlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet
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Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler ile,
Türk SilhaJı Kuvvetîeriince görevlendirilen Sivil gö
revlilere öğrenilin durumlarınla göre 657 sayıh Devlet
Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edi
len giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki
aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş
olanlara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü
Olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununum ekli
gösterge tablosundaki İlkokulu bitiren iştirakçiye bağ
lanması icaıbeden derece ve kademesinin bir üst dere
cesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunuma göre Devlet memu
riyeti yapanların ise, memuriyette kazanılmış hak ola
rak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir
üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malullü
ğü aylığı bağlanır.
İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak
vazife malullüğü aylığı, harp malulü erlere bağlana
cak vazife malullüğü aylığından az olamaz.
Harp ve vazife malullerinin, malullük derecesine
göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlükteki
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp
malullüğü zammı» olarak aylıklarına ayrıca eklenir.

Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edi
len giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki
aym kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş
olanlara aym maluliyet derecesinden vazife malulü
olan ve 657 sayıh Devlet Memurları Kanununa ekli
gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağ
lanması icabeden derece ve kademesinin bir üst de
recesindeki aym kademesinden, yine bunlardan 657
sayıh Devlet Memurları Kanununa göre devlet me
muriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak
olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin
bir üst derecesindeki aym kademesinden vazife ma
lullüğü ayhğı bağlanır.
İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak
vazife malullüğü aylığı, harp malulü erlere bağlana
cak vazife malullüğü aylığından az olamaz.

Maluliyet derecesi
1
2
3
4
5
6

İştirakçiler, erbaş, erler ve
sivil görevliler için

Maluliyet derecesi
1
2
3
4
5
6

150 gösterge
140 »
130 »
120 »
110 »
100 »

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir
harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı
ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği
salalarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre sıralı
üstlenince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensup
ları İle, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen si
vil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığınım uygun gör
mesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile harp maiulüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır.
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Harp ve vazife malullerinin, malullük derecesine
göre aşağıdaki yazıh ek göstergelerin yürürlükteki
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp
malullüğü zammı» olarak aylıklarına ayrıca eklenir.

İştirakçiler, erbaş, erler ve
sivil görevliler tiçin
150 gösterge
140
»
130
»
120
»
110
»
100
»

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir
harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağla
dığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gös
terdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne
göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlen
dirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının
uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile
harp malullüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır.
Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malullerine bağla
nacak aylüdarın hesabında; 5434 sayılı TC Emekli
Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 64 ncü mad
desi uyarınca, kendilerinin harp malulü olması ha
linde bağlanacak ayldc ve harp malullüğü zammı ile
vazife malullüğü aylığı arasındaki farkın y0 80'i
vazife malullüğü aylıklarına ayrıca eklenir.
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PLAN KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı.
MADDE 1. — Benimsenmiştir.
MADDE 2. — Kesinleşmiştir.
MADDE 3. — Kesinleşmiştir.
MADDE 4. — Kesinleşmiştir.
MADDE 5. — Kesinleşmiştir.
MADDE 6. — Kesinleşmiştir.
MADDE 7. — Kesinleşmiştir.
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