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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ HA1ŞK1ANLIĞINA
5434 sayılı TC EmeOdK Sandığı Kanununda DeğüşiMKk Yapılmayı Hakkmda hazırlamış olduğum Katanın
Tektâfi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğimi arz ederim.
Nejat TÜMER
Oramjırafl
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve
MMli Güvenlik Konseyi Üyesi

GEREKÇE
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun malûllük 'başlıklı 44 ncü maddesinde «Her ne sebeple ve su
retle olursa ölsün, vücutlarında hâsıl olan arızalar veya duçar oldukları tedavisi imkânsız hastalıklar yüzünden
vazifelerim yapamayacak duruma giren iştirakçilere (malul) denir ve halklarında bu Kanunun malullüğe
ait hükümleri uygulanır.
Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmaksızın malul
lüklerinin mani olmadığı başka vazüfeiere nakil suretiyle tayinleri yapAnak üzere istifa etmiş sayılırlar.
Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını 'istemek haklan mahfuz
dur.» hükmü yer almaktadır.
Maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine göre, malûllüklerinin mani olmadığı başka vazifelere nakil edilenler
den tabi oldukları Personel Kanunu hükümlerine göre öğrenim, 'ihtisas, ve benzeri gibi ^kümlülük getiren
öğretime tabi tutulanların bu yeni yükümlülüklerini yerine getirmeden; kanunlar arasındaki çelişkili hüküm
ler nedeniyle malulen emekli olmalarını istemeleri imkân dahilinde bulunmakta, bu durum ise uygulamada
personel hizmet planlamalarının aksamasına den olmaktadır.
Hazırlanmış bulunan kanun teklifiyle özel kanunlarla 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bu konu
ya ilişkin hükümlerinin aynı ölçüler içinde telif edilmesi zorunluluğu gözonünde bulundurularak yeni bir dü
zenlemeye gidilmesi amaçlanmıştır.
Şöyle ki, maluliyeti saptandıktan sonra çeşitli nedenlerle özel kanunlarına göre yeniden yükümlülük süre
sine tabi olanlar bu yükümlülüklerini tamamladıktan sonra haklarımda malullük hükümlerinin uygulanmasını
isteyebileceklerdir. Kanun teklifi hazırlanırken Emekli Sandığı Kanununun 50 nci maddesi hükümlerinin de
gereken hallerde işlemesini temin için, bunlardan yeni vazifelerinde de malûliıyetierirain hu vazifelerini yap
masına mani olacağı hakkında 50 nci madde uyarınca yeniden rapor alanların bu haktan yararlanabilmeleri
içlin de maddeye açıklık getirilmiştir. Ayrıca söz konusu 44 ncü maddenin 2 net fıkrasında yer allan «ımalullük-
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ilerinin mani olmadığı başka vazifetore nıaklıi suıneftftyte tayiöleııb deyimi de Penıstmfd Kanunu Hükümleri gözönünde bulundurularak «malullüklerinin manii olmadığı başka vazife veya sınıfliara makul suretiyılıe tayanüıeıti»
şeklinide değiştiritoiştir.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vazifedie oHanlardan duruımlan bu Kanunda" değîştiırliifen 44 neü maıdkJe
kaplamına girenlier hakkımda da ayna hükümlerin uıygulanmaısını sağlamak amacijyliaı Kamuma Bir Ek Gaçİoi
Madde eklenmesi de öngörülmüştür.
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MiHi Güvenlik Konseyi BaşOcanhğuıa
MiJi Güvenlik Konseyi Üyesi ve E>enıiz Kuvvetlerıi Komıutanı Oramıiral Nejat Tümer tarafından hazurfaman
«5434 Sayılı TC Emdeli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkımda Kanun Teklifi» ilıgüd Malye Bar
kanlığı temsüpislin'in de iştirakiyle Komisyonumuzda müzakere olunmuşıtur.
Teklifim tümü görüşülerek benimsendikten sonra maddellenin ayrı ayn görüşülmesine geçilmiş ve çerçeve
1 nci madde ile düızenfenen 5434 Sayılı TC Emeklli Sandığı Kanununun 44/2 noi maddesinde yapılan değişik
lik; teklifin gerekçeslindeki nedenlerle aynen benimsendiği gibi, halen vazifede olan ve durumları bu sekide
değiştirilen madde kapsamına girenler hakkında da bu yeni hükümlerin uygulanmasına 'lişkiim Geçici Maddeyi
düzenleyen çerçeve 2 nıci madde ile yürtirillük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 nclü maddeler die aynen beniilnısenrnı'iştir,
Kanun tekllifi, gerekçesi ve raporumuz Miillli Güvenlik Konseyimin onayına arz olunur.
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TEKLİF

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik
Yapılman Hakkında Kanun Teklifi

5434 Saydı TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı
Kanununun 44 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

«Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde
haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmaksızın ma
lullüklerinin mani olmadığı başka vazife veya sınıf
lara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa
etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş sayıldıktan
sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını is
temek hakları mahfuzdur. Ancak, bu şekilde başka
vazife veya sınıflara nakledilenlerden, bu vazifeleri
esnasında çeşitli nedenlerle özel kanunlarına göre ye
niden yükümlülük süresine tabi olanlar; bu yükümlü
lüklerini tamamlamadıkça veya maluliyetlerinin yeni
vazifelerine de mani olduğuna dair 50 nci madde uya
rınca yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullana
mazlar,»
MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı
Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte vazifede olanlardan, durumları bu
Kanunla değiştirilen 44 ncü madde kapsamına giren
ler hakkında da aynı hükümler uygulanır.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 4.
Kurulu yürütür.

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir,

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
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(MM Güvenlik Konseyi
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