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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 

(Resmî Gazete ile ilâm: 17 .VI. 1949 - Sayı: 7235) 

No, Kabul tarihi 
5434 8 . VI . 1949 

Birinci Kısım 

Kuruluş 

BİRİNCİ MADDE — Maliye Bakanlığına bağlı olmak ve bu kanunda yazılı 
emeklilik işlerini görmek üzere Ankara'da (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) 
kurulmuştur. 

Sandığın tüzel kişiliği vardır. 26. V I . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunun bu 
kanuna aykırı olmıyan hükümleriyle 3 . V I I . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun hü
kümleri bu Sandık hakkında da uygulanır. 

Sandığın, gerekli görülen yerlerde şube ve ajanları bulunur. 

İKİNCİ MADDE — Sandığın organları şunlardır : 
1. Genel kurul; 
2. Yönetim kurulu; 
3. Genel Müdürlük; 
4. Sağlık Kurulu. 
Sandığın genel kurulu, 3460 sayılı Kanunda gösterilen «iktisadi Devlet Teşek

külleri genel kuruludur» 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Yönetim kurulunda bir başkan ile 9 üye bulunur. 
Başkan ile 2 üye Maliye Bakanlığı, birer üye Millî Savunma, İçişleri, Ekonomi 
ve Ticaret, Ulaştırma ve Çalışma Bakanlıkları ve ikisi de varsa Askerî ve Sivil Ge
nel Emekli derneklerinin genel kurulları tarafından teklif ve Bakanlar Kurulunca 
tâyin olunur. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir. Bulunmadığı zaman kurul 
toplantılarına yardımcılarından biri iştirak eder. 

Başkan ve üyelerin vazife müddetleri 3 yıldır. Müddeti bitenler yeniden tek
lif ve tâyin edilebilirler. Müddetlerinin bitiminden evvel ayrılanların yerine ge
lenler, ayrılanların müddetlerini tamamlarlar. 

Genel Emekli dernekleri teşekkül ve bunların üyeleri taayyün edinceye kadar 
Yönetim Kurulu mevcut üyeleriyle tam olarak teşekkül etmiş sayılır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Yönetim Kuruluna gerek 12 nci maddede yazılı 
kurumların memurlarından, naklen gerek açıktan başkan ve üye teklif ve tâyin 
olunabilir. 

Başkan ve üye teklif ve tâyin olunabileceklerin yüksek tahsil yapmış olmaları, 
maliye, ekonomi, hukuk, bankacılık, sigortacılık ve emeklilik işlerinden birinde ih
tisas sahibi bulunmaları şarttır. 

Memurlardan teklif ve tâyin olunacakların ayrıca 30. V I .N1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanuna göre en az 4 ncü derece aylığı veya karşılığı ücreti müktesep 
hak olarak alabilmeleri de gerektir. 
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BEŞİNCİ MADDE — Yönetim Kumlu haftada en az 2 defa toplanır. Baş
kanın bulunmadığı toplantılara, Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Müdürden baş
ka, aralarında seçecekleri biri başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu en az 7 kişi ile toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların 
salt çoğunluğu ile verilir. 

İlk toplantıda salt çoğunluk olmazsa ikinci toplantıda çoğunluk ile karar veri
lir. Oylarda eşitlik olursa, başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. 

ALTINCI MADDE — Sandığın bir genel müdürü ile en çok iki genel müdür 
yardımcısı bulunur. 26. Y I . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunun 18 nci maddesi 
hükmü mahfuz kalmak üzere, 6 nci ve daha yukarı derecedeki memurlar, Genel Mü
dürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu, bunların dışında kalan memurlarla çeşitli 
hizmetliler, Genel Müdür tarafından tâyin edilir.. 

YEDİNCİ MADDE — Sağlık Kurulunda: 
a) Millî Savunma Bakanlığınca, ordu kadrosundan tâyin olunacak bir uzman 

subay hekim; 
b) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin edilecek bir uzman hekim; 
c) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kadrosundan bu kurula memur edi

lecek bir uzman hekim; 
olmak üzere 3 üye bulunur. 
Kurul; her yıl aralarından birini gizli oy ile Başkan seçer, Üyelerinin tama

mı ile toplantı yapar, gereken hallerde dışardan uzman hekimlerin mütalâala
rım da alır. 

ligdi; yazı ile isterse göstereceği bir hekim, kendisi hakkında verilecek kara
rın görüşülmesinde, kurula üye olarak iştirak ettirilir. 

Kurul, kararlarını Genel Müdürlükten, evrakın kendilerine verilmesi tarihin
den itibaren en çok 15 gün içinde çoğunlukla verir. Oylarda eşitlik halinde Baş
kanın bulunduğu taraf tercih edilir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Sandığı, Yönetim Kurulu idare eder ve Genel Mü
dürlüğün işlerini daimî olarak nezaret ve murakabesi altında bulundurur. Kuru
lun vazifeleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bütçe ve kadroları inceleyip tesbit 
ederek Maliye Bakanlığının tasvibine sunmak, 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilanço, kâr ve zarar hesaplarını incele
yip uygun görürse tasdik ettikten sonra yapılan işler raporu ile birlikte umumî 
murakabe heyetine vermek, 

c) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin bölümleri içinde uygun gör düğü. ak
tarmaları yapmak, bölümler arasındaki aktarma teklifleri ile ek ve olağanüstü 
ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini Maliye Bakanlığının tasvibine sunmak, 

ç) Aylık, toptan ödeme, keseneklerin geri verilmesi, harb malûllüğü zammı, 
ikramiye gibi bu kanun gereğince yapılacak çeşitli ödemelere ilişkin olarak Genel 
Müdürlükçe hazırlanacak tahakkuk ve aylık bağlama kâğıtlarını ve bağlamalar
da bu kanun gereğince yapılacak düzeltme, kaldırma, azaltmalarla bu kanunun 
77 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında yazılı haller için Genel Müdürlükçe 
yapılacak teklifleri inceliyerek karara bağlamak; 

d) Sandığın malî durumunu aralıksız murakabe ederek gelirleriyle yürür
lükteki bağlama ve ödeme hükümlerinin yeni tedbirler alınmasını gerektirdiğini 
görürse bunu düşüncesiyle birlikte Maliye Bakanlığına bildirmek; 
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e) Dâva açmak, icra kovuşturması yapmak, fayda görürse bunlardan feragat 
etmek ve Sandığın leh ve aleyhindeki dâva ve takipleri sulh ve tahkim yoliyle hal
letmek; 

f) İmza yetkisi verileceklerle bunların yetkilerinin derecesini belli etmek, 
g) Sandık sermayesinin işletilmesi şekillerini 22 nci maddede yazılı esasla

ra göre belirtmek; 
h) Sandığın memur ve hizmetlilerinden olağanüstü mesaisi görülenlere her 

yıl için iki aylık ücretleri tutarını geçmemek ve Sandık umumi masraflarından 
ödenmek üzere ikramiye verilmesi hakkında genel müdürlük tarafından yapıla
cak teklif hakkında karar vermek; 

(Sandığın yönetim ve sağlık kurulları başkan ve üyeleriyle memur ve hizmet
lilerine gerek 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesine, gerek 3659 sayılı Kanunun 
4621 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesine göre ayrıca ikramiye veril
mez.) 

i) Yabancı uzman çalıştırılmasına karar vermek ve bunlara ait sözleşm* 
projelerini inceleyip tasdik etmek; 

j ) Gerekli görülen yerlerde şube ve ajanlık açılması ve açılanların kapatıl 
ması ve bunların vazife ve yetkileri hakkında karar vermek; 

k) Genel müdürlükçe hazırlanacak her çeşit yönetmelikleri inceliyerek tas
dik etmek; 

1) Yukarda yazılanlar dışında kanun ve tüzüklerle verilecek vazifeleri yap
mak ve yetkileri kullanmak. 

DOKUZUNCU MADDE — a) Yönetim Kurulunun 8 nci madde gereğince Ma
liye Bakanlığının tasvibine arzedilecek kararlarının birer örneği 15 gün içinde Ma
liye Bakanlığına gönderilir. Bakanlıkça kanun ve tüzük hükümlerine uygun gö-
rülmiyen kararlarm gerekçesi bildirilerek düzeltilmesi istenebilir. Yönetim Kuru- • 
lu isteği yerinde görürse kararını düzeltir. Aksi halde karşılık mütalâası ile birlik
te bakanlığa sunar. Bakanlık görüşünde İsrar ederse Yönetim Kurulu kararını 
düzeltir. 

b) Yönetim Kurulunun 8 nci maddenin (ç) fıkrasmda yazılı konularla ilgili 
kararlarının birer örneği 15 gün içinde Maliye Bakanlığma bildirilir ve birer örneği 
de ilgililere tebliğ olunur. 

ilgililer bunlar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Maliye Bakan
lığına yazı ile itirazda bulunabilirler. Bakanlıkça aynı müddet içinde karar alına
rak Sandığa ve genel hükümlere göre ilgililere tebliğ olunur. 

Bakanlıkça ilgililerin itirazı yerinde görülür ve Yönetim Kurulunca da bu karara 
uyulursa muamele ona göre düzeltilir, itirazları reddedilir veya Yönetim Kurulun
ca Bakanlığın kararma uyulmazsa ilgililer 21. X I I . 1938 tarihli ve 3546 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde Sandık aleyhine dâva açabilirler. 

Maliye Bakanlığı kendisine gönderilen bu kararlardan kanun ve tüzük hükümle
rine uygun görmediklerinin düzeltilmesini 30 gün içinde gerekçesi ile birlikte re'sen 
de Sandıktan istiyebilir. Yönetim Kurulu bu bildirime uyarak kararını değiştirirse 
bundan zarar gören ilgili, keyfiyetin yazı ile kendisine bildirilmesi üzerine, yuka-
rıki şekilde Danıştayda dâva açabilir. 

Bakanlığın bildirimi üzerine Yönetim Kurulu kararını düzeltmezse bu kararı 
dosyası ile birlikte bakanlığa yollar. Bakanlık görüşünde ısrar ederse dosyayı 
mütalâasını bildirmek üzere Damştaya gönderir ve Danıştayca verilecek mütalâa
ya göre muamele yapılır. Bu muameleden zarar gören ilgili, keyfiyetin yazı ile ken
disine bildirilmesi üzerine yukarıki şekilde Damştaya dâva açabilir. 
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Bu maddeye göre yapılacak itirazlar, Yönetim Kurulunun 8 nci maddenin (çj 
fıkrasına ait kararlarının icrasına mâni olmaz. 

ONUNCU MADDE — Genel Müdür Sandığın işlerini kanun, tüzük ve yönet
meliklerle Yönetim Kurulu kararlarma göre yürütür. 

Sandığı Genel Müdür temsil eder. 
Temsil vazifesini doğrudan doğruya kendisi yapabileceği gibi yardımcılarım 

dan biri veya tevkil edeceği kimse ile de yaptırabilir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Sağlık Kurulu : 
a) 50 nci maddede yazılı malûllük raporlarını inceleyerek karara bağlar; 
b) İlgililerin 52 nci maddede gösterilen malullük derecelerini belirtir; 
c) Bu kanunun malûllüğe ait hükümlerinin uygulanmasında düşüncelerini bil

dirir. 

İkinci Kısım 

Sandıktan faydalanacaklar 

ON İKİNCİ MADDE — Bu kanunla tanılan haklardan aşağıda ( I ) işaretli 
fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan, Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşmı bitirmiş 
bulunmak şartiyle, ( I I ) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar. 

I - Daire, kurum ve ortaklıklar : 
a) Genel Bütçeye giren daireler; 
b) Katma Bütçeli daireler; 
c) Özel idareler; 
ç) Belediyeler; 
d) 26. Y I . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunda yazılı Murakabe Heyeti ile ku

ruluş, idare ve murakabeleri aynı kanun hükümlerine tâbi Devlet Ekonomi Ku
rumları ve bunlara bağlı müesseseler (Emniyet Sandığı dâhil); 

e) Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak tüzel kişiliği bulunan Devlet kurum
ları (Kefalet Sandıkları dâhil); 

f) 10. I X . 1337 tarihli ve 151 sayılı Kanuna göre kurulan Ereğli Kömür Böl
gesi Amele Birliği; 

g) özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak bankalar; 
h) Genel Bütçeye giren veya katma bütçeli dairelerle özel İdare ve Belediye

lere bağlı idare ve müesseseler; 
i) (h) bendinde yazılı dairelerin döner sermayeli iş ve teşekkülleri; 
j ) Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası yukarda sayılan daire, idare, ban

ka ve kurumlardan birine veya bir kaçma .ait ortaklıklarla bunların kendi serma
yeleri ile kuracakları diğer ortaklıklar; 

k) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret ve Zahire Borsaları; 
1) Bu kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı; 
Yukarda yazılı yerlerin hepsine bü kanunda (Kurum) denilmiştir. 
I I - Faydalanacaklar : 
a) Cumhurbaşkanları; 
b) özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına göre daimî kadrolarda dereee esa&ı üze

rinden aylık veya ücret alanlar (Kurumların özel kanunlarına göre teşekkül etmiş 
yönetim kurullarının başkan ve üyeleri dahil); 

c) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetliler (Iş yerlerindeki 
kapıcı, bekçi, odacı ve benzeri hizmetliler dâhil; Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sayılı Kanuna bağlı (2) 
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sayılı cetveldeki hizmetlileriyle aynı kanıına bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı olan 
lardan işçi vasfını haiz olan amele, yol çavuşu, mütehassıs amele, hamal, hamal 
başı, tayfa, gemici, bahçivan, lambacı, lavajçı, drezinör ve kurumların serbest ve 
sözleşmeli avukatları hariç); 

ç) Genel Bütçe kanunlarına bağlı ( K ) ve-(N) işaretli cetvellerde gösterilen 
kadrolarda çalışan memur ve hizmetliler; 

d) Amele Birliği aylık, ücretli daimî memur ve hizmetlileri; 
e) tiler daimî komisyon üyeleri ile seçilmiş veya tâyin edilmiş belediye baş

kanları (Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulunmuş olmaları şar
tiyle); 

f) Kuruluş kanunları gereğince aylıklı kadrolarda ücretle çalıştırılanlar; 
g) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret ve Zahire Borsalarının tâyinleri Ti

caret Bakanlığınca yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan aylık ücretli daimî memur
ları; 

h) Gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar ve ordu uzman çavuşları; 
i) Hatbakıcı, hat başbakıcı, dağıtıcı ve başclağıtıcılarla vaizler, hayrat hade

meleri ve dersiamlar; 
j ) Millî Savunma Bakanlığı Harb Okulları öğrencileri; 
k) Erler; (Vazife malûllükleri ile vazifeden doğma ölümleri halinde). 
Yukarda gösterilenlere (Cumhurbaşkanları ile erler hariç) bu kanunda «İşti

rakçi » ve bunlardan 125 nci maddede yazılı durumlarda bulunanlara «Tevdiatçı» 
denilmiştir. İştirakçi olanlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ve tevdiatçı 
bulunanlar da Biriktirme Sandığı ile isteklerine bakılmaksızın ilgilendirilirler ve 
haklarında ayrıca İş ve İşçi Sigortaları kanunlarının hükümleri uygulanmaz. 

Mahiyetleri daimî olan hizmetler için geçici kadro alınamaz. 

Üçüncü Kısım 

Bu kanunla tanınan haklar 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunla tanınan haklar şunlardır : 
a) Emekü aylığı; 
b) Âdi malûllük aylığı; 
c) Vazife malûllüğü aylığı; 
ç) Son hizmet zammı; 
d) Dul. ve yetim aylığı; 
e) Harb malûllüğü zammı; 
f) Toptan ödeme; 
g) Emekli keseneklerinin geri verilmesi; 
h) Biriktirme Sandığmda biriken paraların geri verilmesi; 
i) 65 nci maddede yazüı yardımların yapılması; 
j ) İkramiyeler. 

Dördüncü Kısım 

Sanâ/ığın gelirleri ve tahsil şekilleri 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Sandığın gelirleri şunlardır : 
a) İştirakçilerin 15 nci maddede gösterilen keseneğe esas olan tam aylık 

veya ücretleri tutarları üzerinden her ay kesilecek % 5 Emeklilik Kesenekleri; 
Ay başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücretle

rinden kesenek alınmaz. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanların eksik aylık 
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veya ücretlerinden tam kesenek alınır. 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa girenlerin veya Önceden 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emek-
Lliğe tâbi hale getirilenlerin (bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri 
geri verilenlerden bunları iade etmek islemiyenler dâhil) emekliliğe esas ilk tam 
aylık veya ücretlerinden kesilecek % 25 giriş kesenekleri; 

Bu gibilerden o ay için ayrıca (a) fıkrasında yazılı % 5 kesilmez. 
c) Emekliliğe esas aylık veya ücretleri yükselme suretiyle artanların ilk aya 

ait artış farkları; 
Emekliliğe esas aylık veya ücretinden daha aşağı aylık veya ücretli bir vazifeye 

geçmiş olanların sonradan evvelki aylık derecesine yükselmeleri halinde artış far
kı kesilmez. 

Aylık veya ücret tutarlarında kanunlarla yapılacak artırmalarla 15 nci madde
nin (b) fıkrasmda gösterildiği üzere ücretleri ilk derece ücretleri tutarından az olan
ların bu ücretlerine yapılacak zamlar yükselme sayılır. 

ç) Subay ve askerî memurlardan mahkeme kararı ile nasıp ve rütbeleri dü
zeltilenlere ödenen aylık farklarından dolayı (a) ve (c) fıkralarına göre alınacak 
kesenek ve artış farkları; 

d) (a, b, c ve ç) fıkralarında yazılı paralara eşit olarak kurumlarca verilecek 
karşılıklar; 

e) Emeklilik hakkı tanınan bir vaziieye ilk defa girdiklerinde veya önceden 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emek-
bîığe tâbi hale getirildiğinde, (bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri geri 
verilenlerden bunları iade etmek istemi yenler dâhil) 35 yaşını bitirmiş, 40 yaşını 
tamamlamamış olanlardan 35 yaşını bitirdikleri tarih ile vazifeye girdikleri tarih 
arasındaki müddetin her ayı için emekliliğe esas ilk aylıkları üzerinden hesapla
nacak % 10 tamamlayıcı emekli kesenekleri; 

İlgililerin adlarına borç kaydedilecek olan bu kesenek (a) fıkrasında yazılı % 5 
keseneklerden ayrıca, aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle ve % 5 faiz ile tahsil 
olunur. 

f) 55 nci maddeye göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 nci madde
nin (ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl Kurum büt
çelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 1 i nispetinde verilecek ek 
karşılıklar; 

g) İştirakçi veya tevdiat cilamı aylık veya ücretlerinden kurumlarınca kesilen 
inzibatî Dara cezaları; 

h) 17 nci madde gereğince alınacak % 10 gecikme zamları; 
i) Kurumlarda harç pulları dışında her çeşit pul, bilet ve yardım makbuzları 

satışlarından alman satış aidatının yarısı; 
j ) 15 nci maddenin (e) fıkrası ile 28.34, 38, 39. 42, 56, 64, 65, 81 ve 89 ncu mad

delere göre ödenecek paralar; 
k) Sandık gelirlerinin isletilmesinden elde edilecek her çeşit kârlar; 
1) Bağışlar ve başka çeşitli gelirler. 

Beşinci Kısım 
Emeklilik keseneğine esas tutulacak aylık, ücret ve ödenekler 

ON BEŞİNCİ MADDE — Emeklilik keseneği, aşağıda yazılı aylık -ve ücret 
tutarları ile ödeneklerden alınır : 

a) özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına göre müktesep hak olarak alman de
rece aylık ve ücret tutarları; 
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istisna ve uzmanlık yerlerinde çalışanların aynı kanunlara göre belirtilecek 
müktesep hak dereceleri aylık ve ücret tutarları; 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin başka kurumlara geçmelerinde esas tutulan derece aylık ve ücretleri 
tutarları; 

b) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetlilerle hayrat hade
mesinin 3 . V I I . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesiyle 28 . 
X I I . 1946-tarihli ve 4988 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükümlerine ve tahsil du
rumları ile hizmet sürelerine göre bulunmaları gereken derecelerin ücret tutar
ları; 

Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme müddetlerini doldurdukça kesenekleri 
iktisap ettikleri üst derece ücretlerinin tutarlarından alınır. Ancak bu muamele 
kendilerine bu kanun hükümleri dışında bir hak vermez. 

Yukardaki esasa göre bulunacak derece ücretleri tutarlarından daha az ücret 
alanların keseneklerine bu ücretler mevcut derecelerden birisine uymuyorsa en 
yakin derece ücreti tutarı, iki derecenin tam ortasında ise üst derece ücreti tutarı, 
en aşağı derece ücreti tutarı olan 150 liradan az ise aldıkları ücretler esas tutulur. 

Evvelce özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına tâbi bir vazifede bulunduktan 
sonra hizmetli kadrolarına geçenlerin keseneğe esas ücretleri, müktesep hak dere
celeri ücretleri olup bu ücretler, hizmetli kadrolarında yükselme müddetlerini 
doldurdukça yukardaki fıkra gereğince yükseltilir. 

Bu gibilerden özel Teadül ve Kuruluş Kanunlarına tâbi vazifelerde evvelce 
bir yükselme müddeti bulunmuş olanların hizmetli kadrolarına alınmalarında bir 
üst derece aylıkları keseneklerine esas tutulur. Ancak her iki şekilde de hizmet
li kadroları ücretlerinin müsait bulunması şarttır. 

c) Genel Bütçe kanunlarına bağlı (K) ve (İST) işaretli cetvellerdeki kadrolarda 
çalışan memur ve hizmetlilerin (b) fıkrasına göre tesbit edilecek ücretleri; 

ç) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra illerin daimî ko
misyonu üyeliklerine seçilenlerle belediye başkanlığına seçilen veya tâyin edilen
lerin, kadro ödeneklerini geçmemek şartiyle son müktesep hak derecelerinin ay
lık veya ücret tutarları; 

Bu aylık veya ücret tutarları kadro ödeneklerinden fazla bulunur ve kadro 
ödenekleri de 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 28 . X I I . 1946 tarihli ve 
4988 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde yazılı aylık tutarlarından biri
ne uymazsa en yakın üst derece aylık veya ücret tutarları; 

Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme müddetlerini doldurdukça kesenek
leri, kadro ödeneklerinin müsait olması şartiyle iktisap edecekleri üst derece ay
lık veya ücretlerinin tutarlarından alınır. Ancak bu muamele kendilerine bu kanun 
dışında, bir hak vermez. 

d) Vaiz ve dersiamların ve başdağıtıcı ve hat basbakıcılarla dağıtıcı ve hat 
bakıcıların Bütçe kanunları ile kabul edilen aylıkları tutarları; 

e) Millî Savunma Bakanlığı Harb okulları öğrencilerinin almakta oldukları 
öğrenci aylıkları; 

Öğrenci aylıkları ile asteğmen aylıkları tutarları aı asındaki farkın keseneği aynı 
esaslara göre öğrenciler adma dairelerince ödenir. 

Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları ta
kip eden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz. 

f) Açıktan tâyin edilen vekillerin, kanunlarına göre, aldıkları vekillik aylık-
veya ücretleri tutarları; 

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde önceden bulunanların vekil tâyin edildik-
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leri vazifelerin aylık veya ücretlerini geçmemek şartiyle müktesep hak dereceleri 
ve evvelki vazifelerde geçmiş müddet ile vekillik ettikleri vazifelerde geçecek 
müddetlere göre yükselme müddetlerini doldurdukça, bu kanun hükümleri dışında 
bir hak vermemek şartiyle bir üst derece aylık veya ücretleri tutarları; 

g) Bakanlık emrinde, kadro dolayısiyle açıkta, eli işten çektirilmiş, açığa alın
mış veya tevkif edilmiş olanlardan kanunları gereğince tam veya eksik aylığa müs-
tehak bulunanlarm (a) fıkrasında yazılı aylık veya ücretlerinin yarısı; 

Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan aylığa müstehak duruma giren
ler hakkmda da bu hüküm uygulamr. 

lı) Ceza olmamak şartiyle müktesep hak derecesinden daha aşağı bir dereceye 
nakil suretiyle veya açıkta iken tâyin edilenlerin tâyinleri tarihinden itibaren üç 
ay içinde yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle ve bir defaya mahsus olmak üzere 
tâyin edildikleri derecenin en çok bir üst derecesi ve her ne suretle olursa olsun 
kadro yüzünden açıkta kalanlar için müktesep hak derecelerini geçmemek üzere 
iki üst derecesi aylık veya ücretleri tutarları; 

İllerin daimî komisyonu üyeliklerine ve belediye başkanlığına seçilenlerden 
müktesep hak dereceleri aylık veya ücretleri tutarları bu yerlerin kadro ödenekle
rinden fazla olanlar veya bu yerlerden ayrıldıktan sonra emeklilik hakkı tanman 
aşağı dereceden bir vazifeye tâyin edilenler hakkında da aynı hüküm uygulanır 
ve bu suretle yapılacak talepten geri dönülemez. 

Altıncı Kısım 

Emekli keseneklerinin kesilme ve sandığa gönderilme şekli 

ON ALTINCI MADDE — Emeklilik kesenekleri kurumlarca aylık, ücret 
veya ödeneklerin bordrolarmda gösterilir ve bunlarm hak sahiplerine ödenmesi sı
rasında kesilir. 

Aylık, ücret veya ödeneklerin emanethesaplarma alınması hak sahiplerine öde
me sayılır. Bunlarm 15 nci maddenin (g) fıkrasında yazılı haller dışmda kanun 
veya hüküm ile veyahut idari, inzibati sebeplerle eksik verilmesi emekli keseneği
nin eksik hesaplanmasmı icabettirmez. 

Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına alman iştirakçi ve tevdiatçılardan 
rütbeleri aylıkları, vazife aylık veya ücretlerinden fazla olanların istihkak farkları
na ait emekli kesenekleri vazife aylık veya ücretlerinden kurumlarınca ve seferber
lik ve harb için silâh altına alınanlardan vazife aylık veya ücretleri rütbeleri aylık
larından fazla olanlarm istihkak farklarına ait emekli kesenekleri de, rütbeleri ay
lıklarını ödiyen kurumlarca kesilerek Sandığa gönderilir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Kurumlar 14 ncü maddede yazılı Sandık gelirlerinden: 
a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı olanları aylık, ücret ve ödeneklerin öden

meleri gününden başlıyarak bir ay içinde; 
b) (f) fıkrasında yazılı % 1 lerin tamamını, bütçelerinin yetkili makamlarca 

tasdik edildiği tarihleri takip eden aybaşlarmdan itibaren en çok 6 ay içinde ve 
aylık altı eşit taksitte ve yıl içinde alman ek ödeneklere ait % 1 lerin tamamım da 
o yılın son gününü geçmemek üzere bunlarm alındığı tarihleri takip eden iki ay 
içinde; 

c) (g, h, i) fıkralarında yazılı olanları, tahsilleri gününü takip eden bir ay 
içinde; 

ç) ( j ) fıkrasında yazılı olanları, ilgili maddelerinde gösterilen müddetler içinde, 
Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatmnaya ve bunlarm müfre-
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datlı bordrolarını da aynı zamanda Sandığa göndermeye mecburdurlar. 
- Kurumların, bu vazifeyi yerine getirmiyen, Sandık gelirlerini eksik kesen ve

ya hiç kesmiyen tahakkuk ve ödeme ile ilgili memurlar ile sorumlu saymanlardan, 
bu paralar, % 10 fazlası ile ve Sandığın teklifi üzerine, Tahsili Emval Kanu
nuna göre, Maliye Bakanlığınca, tahsil olunur. 

Kesilen paralarm Sandığa gönderilmesine yazı ile mâm olan veya bütçeden öde
necek kısmı yazı ile ödetmiyen ita âmirleri hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Kurumlara bu ödemeler için yeter miktarda ödenek gönderilmemesi veya yetki 
verilmemesi hallerinde, yukarıkı hüküm buna sebebiyet verenler hakkında, gelirle
rin kısmen gönderilmesi halinde de gönderiimiyen kısımlar hakkmda uygulanır. 

Ancak j yukarıki hükümlerin ilgililer hakkında tatbikına imkân görülemiyen 
hallerde Sandık gelirinin asılları, kurumlarca Sandığa Ödenir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Ay başlarından sonra başka bir kurumda emek
lilik hakkı tanınan bir vazifeye geçen iştirakçi veya tevdiatçılardan aylık, ücret ve
ya ödeneklerini peşin alanların emekli kesenekleri, ödemeyi yapan kurunilarca, ay
lık veya ücretlerini ay sonlarında alanlarm kesenekleri de geçtikleri kurumlarca 
tam olarak kesilip karşılıkları ile birlikte 17 nci maddede yazılı esaslara göre San
dığa ödenir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Sandık gelirlerinin kurumlarca ödenecek kı
sımları için gerekli ödenekler her yıl bütçelerine tamam olarak konur. Tamam 
veya hiç konulmamış ödenekleri bütçeleri tasdik eden makamlar tamamlatmaya 
mecburdurlar. 

Yedinci Kısım 

Sandığın Mevcutları 

YİRMİNCİ MADDE — Sandığın her çeşit menkul ve gayrimenkul malları, 
gelir ve alacakları Devlet mallarının hak ve rüçhanlığmı haizdirler. Bunlara karşı 
suç işliyenler hakkmda Devlet mallarına karşı suç işliyenler gibi kovuşturma ya
pılır. 

Bunlar, emanet hesaplarmda kayıtlı olanlar hariç olmak üzere, hiç bir veçhile 
haciz ve temlik edilemezler. 

Y İ R M İ BİRİNCİ MADDE — Sandığın her çeşit menkul ve gayrimenkul 
malları ile hak, gelir ve alacakları ve muameleleri ve bunların tahakkuk, tahsil ve 
ödemelerine ait kâğıt, makbuz ve ilânlar her çeşit vergi, resim ve harçlardan mu^ 
aftır. 

Y İ R M İ İKİNCİ MADDE — Sandığm sermayesi : 
% 20 yi geçmemek üzere, Yönetim Kurulunun kararı ve Maliye Bakanlığının 

tasvibi ile nüfusu 100 binden yukarı şehir ve kasabaların belediye hudutları için
de ve konut olmamak şartiyle satın alınacak veya yaptırılacak akarlara, geri kalanı 
da Yönetim Kurulunun teklifi, Maliye Bakanlığının tasvibi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile : 

a) Devlet bono ve tahvillerine; 
b) Devlet sermayesi ile kurulmuş olan veya sermayesinin yarısından fazlası

na Devletin iştiraki bulunan Bankaların çıkaracakları aksiyon veya obligasyon-
lara; 

e) Vadeli, vadesiz cari hesap şeklinde millî bankalara; 
Yatırılmak suretiyle işletilir. 
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Yukardaki hükümlerin tatbikmda normal ve belli ihtiyaçlar için serbest bulun

durulması gereken miktarlar hariç tutulur. 

Y Î R M Î ÜÇÜNCÜ MADDE — Sandık sermayesinden en çok 3 milyon lira, 
Yönetim Kurulunca % 5 i geçmemek üzere belirtilecek faiz ve esaslara göre en çok 
üç aylık veya ücret tutarlarını veya ödeneklerini geçmemek ve yine en çok 2 yıl 
içinde geri alınmak ve iştirakçi veya tevdiatçılardan iki kefil gösterilmek şartiy
le, ihtiyacı olan iştirakçi ve}^a tevdiatçılara borç vermek için döner sermaye olarak 
kullanılabilir, 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun gereğince bağlanacak aylıklarla 
bundan evvel çeşitli kanunlarla bağlanmış avın mahiyetteki aylıkların iskonto mua
meleleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yapılır. 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Sandığın çalışması için gerekli ve ihtiyaçla mü
tenasip gayrimenkul mallar Yönetim Kurulu kararı ve Maliye Bakanlığının tasvi
bi ile satın alınabilir veya yaptırılabilir. 

Sekizinci Kısım 

Hesap İşleri 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE -- San h}: sermayelerinin çeşitleri ve gelirleri
nin, bunlardan hangilerine kaydedileceği, ödemelerin hangilerinden yapılacağı ve 
Sandığın iş ve ihtiyacına uygun bilanço şekli Umumi Murakabe Efeye t inin de dü
şüncesi alınarak tüzük ile belirtilir. 

YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Genel Kurul tarafından tasvip edilen bilan
ço ile kâr ve zarar hesabına göre belirecek safi kâr, sermaye hesaplarına geçiri
lir. 

YÎRMÎ SEKİZÎNCÎ MADDE — S? ıdığın her yıl kati mizanına göre tahak
kuk edecek yönetim giderleri, o yıl içinde 14 ncü maddenin (D) fıkrası gereğince, 
ödedikleri karşılıklar nispetinde kuruml r adına borç kaydedilir. Ye bu borçlar 
kurumlarca en geç mütaakıp yılın Haziran avı sonuna kadar Sandığa ödenir. 

Y Î R M Î DOKUZUNCU MADDE — Maliye Bakam en az 5 yılda bir defa, harb 
halinde, harbin sona erdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde Sandığın malî du
rumunu ve bu kanunla kabul- edilen çeşitli ödemeleri her cihetten, biri aktüer ol
mak üzere, teknik uzmanlara inceletmeye mecburdur. 

İnceletmeler sonunda Sandığın malî durumunun sağlamlaştırılması ve geleceği
nin zarardan korunması için bu Kanun hükümlerinde değişiklik yapılması gerekli 
görülürse, Maliye Bakanının teklifi üzerine Hükümetçe kararlaştırılarak bir ka
nun tasarısı ile Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

îlk inceleme 3 yıl içinde aktüerlere yaptırılır. 

Dokuzuncu Kısım 
Bu kanunla tanınan "hakların başlangıcı 

OTUZUNCU MADDE '— İştirakçilerle tevdiatçılara bu kanunun 13 ncü 
maddesi ile tanınan haklar, durumlarma göre 14 ncü maddenin (a) veya (b) fık
raları gereğince ilk alman keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından başlar. 
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Onuncu Kısım 

Fiilî hizmet müddeti 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Fiilî hizmet müddeti, iştirakçi veya tevdiatçı-
nın 30 ncu madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmıya başladığı 
tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir. 

Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları aym tamamı fiilî 
hizmet müddeti sayılır. 

13. X I . 1943 tarihli ve 4489 sayılı Kanun gereğince aylıksız geçen izin müddet
lerinin fiilî hizmet müddeti sayılması, bunlar için son aylık veya ücret, yükselme 
yapılmış ise, yükselen aylık veya ücret üzerinden 14 ncü maddenin (a) ve (c) 
fıkraları gereğince her aya ait keseneğin ilgililer tarafından 17 nci maddenin (a) 
fıkrasında yazılı müddet içinde Sandığa gönderilmesine bağlıdır. 

Bu takdirde bunlarm karşılıkları, Sandığın bildirimi üzerine, kurumlarca 
ödenir. 

Ancak sözü geçen kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince bunlardan ba
şarı ile dönemiyenlerin bu müddetleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz. 

Harb okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf geçemiyen Millî Savunma Ba
kanlığı öğrencilerinin fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden indirilir. 

Bu okulları tamamlıyamıyarak ayrılanların buralarda geçen öğrenim müddet
leri fiilî hizmet müddeti sayılmaz. 

Er olarak silâh altma alman iştirakçi veya tevdiatçılarm eksik aylık veya ücret 
almak suretivle geçen müddetleri bu aylık veya ücretlerinin tamamı üzerinden 
kesenek ve karşılıkları alınmak suretiyle, fiilî hizmet müddeti sayılır. 

15 nci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların fiilî hizmet müddetleri yarım 
hesaplanır. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — İştirakçi veya tevdiatçılarm; bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fiilî hizmet müddetle
rinin her yılı için hizalarında gösterilen müddetler eklenir : 

Eklenecek 
müddetler 

İştirakçi veya tevdiatçılar Hizmetin geçtiği yerler Ay 

a) Muvazzaf, yedek ve gedikli subay
larla askerî memur ve gedikli er
başların; Cumhuriyet Ordusu kadrolarında 3 

b) Polis, komiser yardımcısı komiser, 
başkomiserlerin; Polis mesleğinde 3 

c) Lokomotif, makinist ve ateşçileri
nin; Lokomotif üzerinde 6 

ç) Gemi ateşçi ve kömürcüleriyle dal
gıçların; Denizde 6 

d) Atelye, fabrika, havuz ve depo 
larda çalışanların; 6 

I - Çelik, demir ve pirinç döküm 
işlerinde; 
I I - Zehirli, boğucu gaz, asit, bo
ya işleriyle gaz maskesi ile çalış-
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İştirakçi veya tevdiatçılar Hizmetin geçtiği yerler A y 

mayı gerektiren başka işlerde; 
I I I - Patlayıcı maddeler yapıl
masında; 
IV - Lokomotif ve gemi kazan
larının onarılması ve temizlen
mesi işlerinde; 
V - Gemilerin (Sintine) lerinde 
ve (Dabilbotom) gibi kapalı sar
nıçlar içindeki raspa ve boya işle
rinde ; 
V I - Oksijen, elektrik kaynağı, 
keski, tabanca ile perçin, takım 
pertleştirilmesi ve kum püskürt
me suretiyle raspa işlerinde; 

e) Maden istihsalinde çakşanların; toprak altında maden çıkartma 
işlerinde; 

Yukarıki (c, ç, d, e) fıkralarında gösterilen vazifelerde bir yıl içindeki çalış
ma saatlerinin her sekiz saati bir gün hesaplanır. 

Yıllık çalışma saatleri toplamının ay kesirleri tam ay sayılır. 
(a) fıkrasında yazılı olanlardan mütaakıp fıkralarda gösterilen hizmetlerde ça

lışanlar yalnız (a) fıkrasında yazılı fiilî hizmet müddeti zamlarmdan faydala
nırlar. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 32 nci maddede gösterilen vazifelere yıl başın
dan sonra girenlerin fiilî hizmet müddet zamları, girdikleri ay hariç olmak üzere, 
o yılın geri kalan ayları için ve yıl sonundan önce ayrılanların fiilî hizmet müd
deti zamları da, ayrıldıkları ay da dâhil olmak üzere, yılın geçmiş ayları için he
saplanır. 

Fiilî hizmet müddeti zamları, emeklilik muamelelerinde fiilî hizmet sayılır. Ve 
bu zamların toplamı 6 yılı geçemez. Lokomotif makinist ve ateşçileri 6 yıl kaydına 
tâbi değildir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kurumlar, iştirakçi veya tevdiatçılarm fiilî 
hizmet müddeti zammı yapılmasını gerektiren vazifelerdeki yıllık çalışma müddet
lerini ve yapılacak zamları gösteren izahlı cetvelleri, yıl sonlarmdan itibaren 3 ay 
içinde Sandığa göndermeye mecburdurlar. 

Bunlar için ilgililerden ayrıca kesenek alınmayıp o yıldaki son aylık veya üc
retleri üzerinden eklenecek müddete ait istihkakları toplamının % 10 u, yarısı ke
senek ve yarısı karşılık sayılmak üzere; kurumlar tarafmdan yukarda yazılı cet
vellerle birlikte Sandığa gönderilir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — İtibari hizmet müddeti, bu kanun gereğince 

On birinci Kısım 

İtibari hizmet müddeti 

Eklenecek 
müddetler 
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bağlanacak aylıklar- ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerle tevdiatçılara 
yapılacak ödemelerin hesabında fiilî hizmet müddetlerine eklenen müddettir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — iştirakçi veya tevdiatçılarm, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fiilî hizmet müd
detlerinin (zamları hariç) her yılı için fıkralarında gösterilen itibari hizmet 
müddetleri eklenir : 

a) Muvazzaf gedikli veya yedek subay, askerî memur ve gedikli erbaşlardan 
harbi doğuran genel veya kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilânmdan sefer
berliğin sonuna ve seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan bir
liklerde vazifeli olanların, çarpışmanın başlangıcından seferberliğin sonuna ve se
ferberliğin bitiminden önce terhis edilmişlerse terhis tarihlerine kadar geçen fiilî 
hizmet müddetlerinin (Bu tarihlerden sonra dahi devam eden esirlik müddetleri 
dâhil) bir katı; 

b) Kanunları gereğince aylık veya ücretleri tam veya eksik ödenmek sure
tiyle kurumları ile ilgileri kesilmiyerek yukarda yazılı hareketlere er olarak katı
lanların bu durumda geçen fiilî hizmet müddetlerinin (Bu tarihten sonra dahi de
vam eden esirlik müddetleri dâhil) bir katı; 

c) Harb halinde düşmana esir düşen veya düşman tarafından enterne edilen iş
tirakçi veya tevdiatçılardan kanunları gereğince, aylık veya ücretleri tam veya ek
sik ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesilmiyenlerin, bu durumlarda ge
çen fiilî hizmet müddetlerinin bir katı; 

Yukarki fıkralarda yazılı itibari hizmet müddetleri toplamı 5 yılı geçemez. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Pilot olan ve olmıyan ordu uçucuları ile Dev
let Havayolları Oenel Müdürlüğü uçucu personelinin uçucu olarak, denizaltı su
bay, gedikli yedek subay ve-askerî memurları ile gedikli erbaşlarının denizaltıcılık 
vazifelerinde geçirdikleri fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için 32 nci maddenin 
(a) fıkrası ile 36 nci maddenin (a), (b) fıkralarında gösterilen fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri zamları dışında ayrıca 6 ay itibari hizmet müddeti eklenir; 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Müddet tahdidine ait hükmü hariç olmak 
üzere 33 ncü madde ile 34 ncü maddenin hükümleri 36 ve 37 nci maddelerde yazılı 
itibari hizmet müddeti zamları hakkında da uygulanır. 

On ikinci Kısım 

Emekli aylığı bağlanacak haller 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağla
nır : 

a) Cumhurbaşkanlığında bulunanların bu yerlerden ayrılışlarında istekleri 
üzerine; 

b) Fiilî hizmet müddetleri (30) yılı ve yaşları (55) i doldurmuş olanların is
tekleri üzerine, 40 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlarla seçilmiş be
lediye başkanları ve illerin daimî komisyonu üyeleri hariç olmak üzere 30 hizmet 
yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmak
sızın re'sen; 

Ancak 32 nci madde gereğince fiilî hizmet müddetlerine zam yapılanların yaş 
haddinden, eklenilen müddet kadar indirilir. 

- Ceza bakımından kovuşturma veya muhakemeleri yapılmakta olanlardan bu 
durumda bulunanların istekleri kovuşturma veya muhakemeleri sonuna bırakılır. 
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Subay ve askerî memurlarla gedikli subay ve gedikli erbaşların harbe hazırlık 
devresinde istekleri ile emekliye ayrılma muameleleri, durumun aydınlanmasına 
ve tehlikenin geçmesine kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin başladığı ve bittiği 
tarihler Bakanlar Kurulunca tesbıt edilir. 

Subay ve askerî memurlardan, subay ve askerî memur plduktan sonra veya as
kerî memur olmazdan evvel öğrenci sıfatıyle yabancı memleketlerde tahsil veya 
stajda bulunarak avdet edenler masrafları kendi taraflarından ödenmiş ise tahsil 
veya staja gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen müddet kadar, Devlet tarafından 
ödenmiş ise bu müddetin iki misli kadar yukarda yazılı (30) yıl fiilî hizmetten ay
rıca hizmet etmedikçe emekliye ayrılmalarını istiyemezler. 

c) İştirakçilerden 40 ncı madde gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uy- -
gulanacak olanlar kurumlarınca re'sen veya (60) yaşım doldurduklarında istek
leri üzerine; 

ç) 87 nei maddenin (a, b, c, ç, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden 
müstehak iseler, yukardaki (b) fıkrasının ikinci bendi hükmü uygulanmak su
retiyle yaşları (55) i ve fiilî hizmet müddetleri (30) yılı doldurmuş bulunanlar is
tekleri üzerine; 

d) 88ı nci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş olanların (60) 
yaşmı doldurmalarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasındaki durumda iseler re'sen; 

e) Subay ve askerî memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlâk 
noktasından hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri 
üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarmca 
re'sen; 

f) (e) fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler ahlâk ve yetersizlik sebeplerin
den dolayı tüzüğüne göre sicilleri üzerine kurumlarmca re'sen; 

g) Belediye başkanları ile illerin daimî komisyonu üyelerinin bu yerlerde iken 
(b) fıkrasında yazılı duruma girmelerinde istekleri üzerine; 

Emeldi aylığı bağlanabilmesi için yukarıki (c) fıkı asında yazılı halde ilgili
lerin fiilî hizmet müddetlerinin (20) yılı, (e) ve (f) fıkralarında yazılı hallerde de 
(25) yılı doldurmuş bulunmaları şarttır. 

(b) , (e) ve (f) fıkralarma göre kurumlarınca emekliye ayrılanların 55 den ek
sik olan her yaş yılı için ilgilinin emekli keseneğine esas aylık veya ücreti tutarı
nın yıllık toplamının % 10 u ilgili kurumlarca derhal ve toptan Sandığa ödenir. 

On üçüncü Kısım 

Yaş Hadleri 

KIRKINCI MADDE — İştirakçi v< ya tevdıatçılardan; aşağıdaki fıkralarda 
ve 43 ncü maddede yazılı olanlar dışında kalanların; vazifeleri ile ilgilerinin ke
silmesini gerektiren yaş haddi (65) yaşlarını doldurdukları tarihtir. Hizmet 
müddetleri ne olursa olsun (60) yaşım dolduranlar hakkmda da kurumlarınca 
yaş haddi uygulanabilir. Bu vazifelere (65) yaşmı dolduranların açıktan veya 
naklen tâyinleri caiz değildir. 

a) Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Sayıştay Savcısı, 
Başkanım Sözcüsü ve Cumhuriyet Başsavcısı için yaş haddi (65) tir. Ancak vazi
felerinde kalmaları faydalı görülenlerden; Sayıştay Başkan ve üyelerinin yaş had
leri Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca ve Sayıştay Savcısı ile Damştay ve 
Yargıtay Başkan ve üyeleri ve Başkanun Sözcüsü ile Cumhuriyet Başsavcısının 
yaş hadleri de Bakanlar Kurulunca birer yıllık sürelerle (3) yıl uzatılabilir. 
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b) Üniversite ordinaryüs profesör ve profesörleri (65) yaşını doldurduktan 
sonra (70) yaşını geçmemek üzere vazifelerini yapabilecek durumda olmadıkları il
gili üniversite senatosunca beKrtilinceye kadar çalışabilirler. 

c) Diyanet işlen Başkanı, (65) yaşını doldurduktan sonra, vazifesini yapmaya 
yetersizliği Bakanlar Kurulunca ve Diyanet İşleri Müşavere Heyeti Başkan ve 
üyeleriyle müftüler ve vaizlerde yine (65) yaşmı doldurduktan sonra vazifelerini 
yapmaya yetersizlikleri Diyanet İşleri Başkanbğmca ve hayrat hademesiyle Va
kıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinden aylık alan vaizler (65) yaşmı doldurduktan 
sonra vazifelerini yapmaya yetersizlikleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirtilin-
ciye kadar ve dersiamlar hayat kaydiyle çalışabilirler. 

ç) Aşağıda yazılı olanlarm yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldur
dukları tarüılerdir : 

I - Subay ve askerî memur ve gedikliler : 
1. Asteğmen, teğmen ve üst teğmenler 41 
2. Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46 
3. Binbaşılar 52 
4. Yarbaylar 55 
5. Albaylar 58 
6. Tuğ ve tümgeneraller ve amiraller 60 
7. Kor ve orgeneraller ve amiraller 65 
8. Maraşal ve büyük amiraller 68 
9. 6, 7 ve 8 nci smıf askerî memurlarla memur yardımcıları ve aske

rî hasta bakıcı hemşireler 55 
10. Daha yukarı sınıflardaki askerî memurlar 60 
11. Gedikli subaylar 52 
12. Gedikli çavuşlar 40 
13. Gedikli üst çavuşlar 43 
14. Gedikli başçavuşlar 45 
15. Başgedikliler ,50 
I I - Emniyet mensupları : 
1. Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60 
2. Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet âmirleri 58 
3. Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56 
4. Polis memurları 52 
I I I - Gümrük koruma mensupları : 
1. Gümrük koruma memurları 50 
2. Gümrük koruma kısmı âmirleri ' 55 
I V - Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat 

bakıcıları ve dağıtıcıları 55 
Yukarda (ç) fıkrasının ( IH) ve ( IV) işaretli bendlerinde gösterilenlerden va

zifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili Bakanlarca birer yıl
lık müddetlerle (5) yıl uzatılabilir. 

d) (a) ve (b) fıkralarında gösterilen vazifelere (65) yaşmı ve (ç) fıkrasında 
yazılı vazifelere de hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar 
açıktan veya naklen tâyin edilemezler. 

e) Seferin icabatı olarak lüzum görüldüğü takdirde tabip, veteriner, eczacı, 
kimyager ve diş tabipleri ile mühendis ve deniz subaylarının binbaşı ve daha 
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aşağı rütbelileri (57) yaşma kadar, diğerleri yukarda gösterilen yaşlardan (5) yıl 
yaşlı yedek subay ve yedek askerî memurlar dahi sağlık durumları elverişli olan
larının en gençlerinden başlıyarak orduya alınabilirler. 

K I R K BİRİNCİ MADDE — Emekli aylığı, iştirakçilerin fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamına göre ve vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık 
veya ücretleri ve 15 nci maddenin (g) fıkı asında yazılı olanların tam aylık veya 
ücretleri tutarı üzerinden aşağıda gösterilen nispetlerde bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplamında ki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl 
kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasında esas tutulan aylık veya ücret 
tutarının % 1 inin on ikide biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

İstekleri üzerine emekliye ayrılanlardan bu aylık veya ücretleri (2) tam yıl al
mamış olanların emekli aylıklarına bir alt derece aylık veya ücreti esas tutulur 
ve bu hüküm 15 nci maddenin (h) fıkrasına göre bir veya iki üst derece aylık veya 
ücret üzerinden kesenek verenler hakkında keseneğin (2) tam yıl verilip verilme
diğine göre uygulanır. Ancak ücretleri tutarı en aşağı derece aylık veya ücret 
tutarlarından az olanlar için bu şart aranmaz. 

On dördüncü Kısım 

Emekli Aylığı 

Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamı 

yıl 
Bağlanacak emekli aylı

ğının % nispeti 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
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Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamı 

yı l 
Bağlanacak emekli aylı

ğının % nispeti 

AA 

45 
46 
*7 
48 
49 

64 
65 
66? 
67 
68 
69 
70 50 ve daha fazlası 

Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı kesirleri 50 kuruşa ve 50 kuruş ve daha 
fazla kesirleri liraya çıkarılır. 

KIRK i K l N C l MADDE — Cumhurbaşkanlığında bulunduktan sonra her han
gi bir sebep ve suretle ayrılanlara veya hu makamlarda iken 39 ncu maddenin 
(b) fıkrasında yazılı duruma girenlere istediklerinde almakta oldukları aylık öde
neğin beşte biri emekli aylığı olarak bağlanır. Ve bu aylıklar ödendikçe faturası 
karşılığında Hazineden alınır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduk
tan sonra belediye başkanlığına ve illerin daimî komisyonu üyeliklerine seçilmiş 
veya seçilecekler bu vazifelerde bulunmakta iken emekliye ayrılma hakkını kazan-
dıklarmda veya (60) yaşmı doldurduklarında emekliye ayrılma istekleri yerine ge
tirilmekle beraber vazifelerinde bırakılırlar. ' 

K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücut
larında hâsıl olan arızalar yeya duçar oldukları tedavisi imkânsız hastalıklar yü
zünden vazifelerini yapamıyacak duruma giren iştirakçi \ e tevdiatçılara (Malûl) 
denir ve haklarında bu kanunun malûllüğe ait hükümleri uygulanır. 

Şu kadarki, bunlar, yazı ile istedikleri takdirde haklarmda bu kanun hüküm
leri uygulanmaksızın malûllüklerinin mâni olmadığı başka vazifelere nakil su
retiyle tâyinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş sa
yıldıktan sonra dahi, bu kanun hükümlerinin uygulanmasını istemek hakları mah
fuzdur. 

Talim, manevra, seferberlik veya harb dolayısiyle vazifeleriyle ilgileri kesil-
meksizin silâh altma alınan iştirakçi ve tevdiatçılarm âdi veya vazife malûllükle
rinin asıl vazifelerini yapmaya mâni olmadığı hallerde haklarında malûllük hü
kümleri uygulanmaz. 

K I R K BEŞİNCİ MADDE — 44 ncü maddede yazılı malûllük; 
a) iştirakçi ve tevdiatçılarm vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden 

doğmuş olursa; 
b) Vazifeleri dışmda kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka iş

leri yaparken, bu işlerden doğmuş olursa; 
c) Kurumların menfaatini korumak maksadiyle bir iş yaparken o işten doğ

muş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartiyle) ; 

On beşinci Kısım 

Malûllük 
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ç) Fabrika, atelye ve^ benzeri iş yerlerinde, işe başlamadan evvel, iş sırasmda 
veya işi bitirdikten sonra, o iş yerinde husule gelen ve yine o iş yerinin mahiyetin
den veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa; 

Buna (Vazife malûllüğü) ve bunlara uğrıyanlara da (Vazife malûlü) denir. 

K I R K ALTINCI MADDE — 44 ncü maddede yazılı malûllük 45 nci maddede 
gösterilenler dışında kalan sebep ve hallerden doğmuş olursa (Âdi malûllük) ve 
bunlara uğrıyanlara da (Âdi malûl) denir. 

K I R K YEDİNCİ MADDE — Vazifelerini yapamıyacak derecede hastalığa 
uğrıyanlardan hastalıkları kanunlarında tâyin edilen müddetlerden fazla devam 
edenler, hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre (Âdi malûl) veya 
(Vazife malûlü) sayılırlar. 

Fiilî hizmet müddetleri ne olursa olsun çeşitli hizmetliler için bu müddetler en 
çok (2) aydır. 

Kanunlarında yazılı müddetlerden evvel geçen hastalıkların «n çok bir yıl için
de nüksetmeleri halinde yukarıki hükümler eski ve yeni hastalık müddetleri topla
mına göre uygulanır. 

Tedavisi imkânsız olduğu raporla belirtilen hastalıklara uğrayanlar hastalıkları
nın mahiyet ve doğuş sebeplerine göre, yukarıki müddetlerin bitmesi beklenmeksi
zin rapor tarihinden itibaren (Âdi malûl) veya (Vazife malûlü) sayılırlar. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Vazife malûllükleri : 
a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan; 
b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan; 
c) Yasak fiilleri yapmaktan; 
çj İntihara teşebbüsten; 
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak 

veya zarar yapmak maksadından; 
Doğmuş olursa bunlara uğrıyanlar hakkında (Âdi malûllük) hükümleri uygu

lanır. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Vazife malûllükleri, doğdukları tarihler
den itibaren en çok bir yıl içinde, iştirakçi veya tevdiatçılar veya bunlarm ana, 
baba, karı, koca, çocuk, kardeş veya kurumları tarafından yazı ile Sandığa bildi
rilir. Bildirilmedi ği takdirde bu malûllüklere uğrıyanlar hakkında (Âdi malûllük) 
hükümleri uygulanır. 

Erler için bu müddet bir buçuk yıldır. 
Bu müddetler hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısiyle haklarında (Va

zife malûllüğü) hükümleri uygulanacaklar için 47 nci maddede sözü geçen 
müddetlerin sonundan, hastalıklarının tedavisi imkânsız olduğu anlaşılanlar için 
buna ait olarak verilen raporlarmda ya zıh tarihlerden, esirlik ve gaiplik halle
rinde ise bu hallerin sona erdiği tarihlerden başlar. 

Haklarında âdi malûllük muameleleri uygulananlar bu tarihten itibaren bir yıl 
içinde malûllüklerinin vazife malûllüğü olduğunu yazı ile Sandığa bildirerek mua
melenin düzeltilmesini istiyebilirler. 

ELLİNCİ MADDE — İştirakçi veya tevdiatçıların her çeşit malûllükleri en a*; 
3 hekim tarafından birlikte verilecek raporla belirtilir, 

Bu hekimlerin en az ikisinin 12 nci maddenin (1) işaretli fıkrasında yazılı ku
rumların hekimleri olmaları ve bunlardan birisinin varsa, iştirakçi veya tevdiatçı-
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nm (54 ve 61 nci maddelerde yazılı olanlar hariç) bağlı bulunduğu kurumun heki
mi olması şarttır. 

Bu hekimleri iştirakçi veya tevdiatçılarm bağlı olduğu kurumlar gösterir. İhti
sasla ilgili hastalıklarla kuruluşu tam olan hastanelerin bulunduğu yerlerdeki has
talıklar bu hastanelerin sağlık komisyonlarının raporu ile belirtilir. 

Vazi/e malûllüklerinin, harb veya iç tedip hareketlerinden doğması halinde 
bunların doğuşlarına sebep olan hâdiselerden sonra iştirakçi veya tevdiatçılarm 
gönderildikleri askerî hastanelerin raporları ile belirtilir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Vazife malûllüklerinin vazifeden doğmuş olduk
larının raporla anlaşılamaması halinde bunların 45 nci maddedeki sebep ve şartlar 
altında doğduğu ve 48 nci maddedeki hallerin de bulunmadığı tüzükte gösterilecek 
usul ve belgelere göre belirtilir. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Vazife malûllükleri (6) derecedir. Bu malûllükle
rin nev'ileriyle dereceleri tüzükle belirtilir. 

Tüzükte gösterilenler dışında görülecek malûllüklerin hangi dereceye girecek
leri sağlık kurulunca tâyin olunur. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Âdi malûllük aylığı, fiilî hizmet müddetleri en 
az (15) yılı tamamlamış bulunan iştirakçilerin fiilî ve itibari hizmet müddetleri top
lamına göre ve malûllük dolayısiyle vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas 
aylık veya ücretleri ve 15 nci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanlarm tam aylık 
veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gösterilen nispetlerde bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplammdaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl 
kesirlerinin heT ayı için âdi malûllük aylığı bağlanmasında esas tutulan vazife ay
lık veya ücreti tutarlarının % 1 inin 12 de biri âdi malûllük aylığına ayrıca eklenir. 

On altıncı Kısım 

Âdi malûllük aylığı 

Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamı 

y ı l 
Bağlanacak âdi malûllük 

aylığının % nispeti 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

39 
40 
41 
42 
43 
44 ' 
45 
.46 
47 
48 
49 

35 
36 

50 
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31 51 
32 52 
33 53 
34 54 
35 55 
36 56 
37 57 
38 58 
39 59 
40 60 
41 61 
42 62 
43 63 
44 64 
45 65 
46 66 
47 67 
48 68 
49 69 
50 ve daha fazlası 70 

Bağlanan aylıkların elli kuruştan aşağı kesirleri elli kuruşa elli kuruş ^e daha 
fazla kesirleri liraya çıkarılır. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 88 nci madde gereğince emekli kesenekleri 
geri verilmemiş olanlardan 60 yaşmı doldurmadan evvel âdi malûl durumuna gi
renlere 53 ncü madde esaslarına göre âdi malûllük aylığı bağlanır. 

On yedinci Kısım 

Vazife malûllüğü aylığı 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Vazife malûllüğü aylığı, vazife malûllerinden 
fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplamı : 

a) (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üzerinden; 
b) (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplamı 

üzerinden; 
53 maddeye göre hesaplanacak âdi malûllük aylıklarına malûllük derecelerine 

göre aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır : 

Malûllük derecesi Zam nispeti 

1 % 60 
2 % 50 
3 % 40 
4 % 30 
5 % 20 

Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamı Bağlanacak âdi malûllük 

y ı l aylığının % nispeti 
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Vazife malûllüğü aylıkları, buna esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutar
larının % 90 mı geçemez. 

ELLİ ALTINCI MADDE — Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin; silâh al
tında bulundukları esnada veya celp ve terhisleri için vazifeli olanlarm gözetimi 
altmdaki şevklerinde, Yedek Subay Okulu öğrencilerinin gerek okulda gerek 
okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malûlü olmaları halinde kendilerine, de
recelerine göre aşağıda yazılı miktarlarda \azife malûllüğü aylığı bağlanır : 

Bağlanacak aylık 
Derece Lira 

1 75 
2 65 
3 55 
4 50 
5 45 
6 40 

Askerlik vazifesini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz. 
Bağlanan aylıklar ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır. 

ELLİ YEDİNCİ MADDE — Emekli veya âdi malûllük aylığı alanlardan; 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların bu vazifede iken âdi malûl olma
ları dolayısiyle vazifelerinden ayrılmalarında eski aylıklarına 100 ncü madde ge
reğince son hizmet zammı eklenir. Şu kadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı top
lamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla ola
nının % 70 ini geçemez. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Vazife malûllüğü aylığı alanlardan; emeklilik 
hakkı tanman bir vazifeye girenlerin; tekrar vazife malûlü olarak ayrılışlarında, 
haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

a) Daha yüksek derecede vazife malûlü olmuş iseler, eski aylıkları; bunlarda 
dâhil bulunan 55 nci maddede yazılı zamlar çıkarılmak, kalan kısmına 100 ncü 
madde gereğince son hizmet zammı eklenmek ve bulunacak miktara yeni malûllük 
dereceleri üzerinden 55 nci maddeye göre zam yapılmak suretiyle yükseltilir. 

b) Aynı veya daha aşağı derecede vazife malûlü olmuş iseler, eski aylıklarına, 
100 ncü madde gereğince son hizmet zammı ile yalnız bu zam üzerinden yeni malûl
lük derecesine ve bu derece için 55 nci maddede yazılı nispete göre hesaplanacak 
miktar eklenir. 

Şukadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hiz
met zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanının % 90 mı geçemez. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Emekli veya âdi malûllük aylığı alanlardan 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların, vazife malûlü olarak ayrılışların
da, emekli veya âdi malûllük aylıklarına 100 ncü madde gereğince son hizmet 
zammı eklendikten sonra toplamına, malûllük dereceleri üzerinden 55 nci madde
ye göre bulunacak zam da ayrıca eklenir. Şu kadar ki, eski ayhk ile son hizmet 
zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıkların
dan fazla olanın % 90 mı geçemez. 

ALTMIŞINCI MADDE — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı 
alanlardan; her ne sebeple olursa olsun er olarak silâh altına alınanların vazife ma
lûlü olmaları halinde kendilerine malûllük derecelerine göre 56 nci madde gereğince 

file:///azife
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ayrıca erlere mahsus vazife malûllüğü aylığı bağlanır. 
Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmakta iken her ne suretle olursa ol

sun er olarak silâh altına alınanlardan; kanunlarına göre vazifeleri ile ilgileri ke-
silmiyenlerin, silâh altında iken vazife malûlü olmalarında; haklarında aşağıda 
yazılı hükümler uygulanır : 

a) Malûllükleri, esas vazifelerini yapmaya mâni olan iştirakçilere vazife malûl
lüğü aylığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutarı ve fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri üzerinden 55 nci maddeye göre ve mâni değilse 56 nci maddeye göre bağ
lanır; 

Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden 
dolayı emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanması halinde o aylık
larla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istihkak halinde de ona mâni olmaz; 

b) Tevdiatçılarm malûllükleri halinde 56 nci maddeye göre aylık bağlanır. 
Bu malûllük, esas vazifelerini yapmaya da mâni ise ayrıca 126 nci maddede yazılı 
ödemeler de yapılır. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Vazife malûllüğü aylığı bağlananların, ma
lûllük derecelerinin belirtilmesi için 50 nci maddedeki esaslara göre ilk defa ya
pılan muayeneye ait raporun sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihten itibaren 
üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde esaslarına göre iki defa muayeneleri ya
pılır. 

Grerek vazife malûllüğü aylığının bağlanması için 50 nci maddeye göre yapılan 
ilk muayenede, gerek yukariki birinci fıkraya göre birinci ve ikinci (3) yıl sonla
rında1 yapılan muayenelerde malûllük derecelerinin değişmiyeceği anlaşılanların 
başka,• muayeneleri yapılmaz ve bu durumları aylık kayıtlarına yazılır. 

Malûllüklerinin değişmiyeceği anlaşılanlar, malûllük derecelerinde yükseliş ol
duğu takdirde son raporlarının sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihlerden itiba
ren (3) yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden muayene edilmelerini 
yazı ile Sandıktan istiyebilirler. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — 61 nci madde gereğince malûllük derecelerinin 
değiştiği veya malûllüklerinin tamamiyle geçtiği sağlık kurulunca tasdik edile
cek raporlariyle anlaşılanların aylıkları,bu raporların tasdik tarihlerini takibeden 
ay başlarından itibaren yeni derecelerine göre düzeltilir veya kesilir. 

Aylıkları kesilenler hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır : 
a) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilmiyenlere, isterlerse fiilî 

hizmet müddetleri (5) yıldan fazla (20) yıldan az olmak şartiyle emekli kesenek
leri geri verilerek Sandıkla alâkaları kesilir. 

istemezlerse veya fiilî hizmet müddetleri '(20) yıl ve daha fazla ise (60) yaşını 
doldurdukları zaman fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre emekli ay
lığı bağlanır veya hizmeti (20) yıldan az ise 82 nci maddeye göre toptan Ödeme ya
pılır. Şu kadar ki, bunlardan yaşları (55) i ve fiilî hizmet müddetleri (30) yılı dol
durmuş bulunanlar emekli aylığı bağlanmasını her vakit istiyebilirler. 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların eski fiilî ve itibari hiz
met müddetleri yeni vazifelerinde geçecek fiilî ve itibari hizmet müddetlerine ek
lenerek haklarında bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

c) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilmediği gibi emekli kesene
ğini istememiş, henüz emekli aylığı bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış 
olanların eski malûllükleri, bunların tamamiyle geçtiği hakkındaki raporların 
Sağlık Kurulunca tasdiki tarihlerinden itibaren (3) yıl içinde yeniden meydana 
çıkarsa ilgililer bu tarihten itibaren en çok bir yıl içinde tekrar muayeneleri-
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ni yazı ile Sandıktan istiyebi lirler. 
Yapılacak muayenelerinde malûllükleri anlaşılanlara raporlarının tasdik tarih

lerini takibeden ay başlarmdan itibaren belirtilen dereceleri üzerinden yeniden 
vazife malûllüğü aylığı bağlanır. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan; son
radan âdi malûl oldukları bağlama tarihinden itibaren (3) yıl içinde anlaşılanlar 
hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır : 

a) Vazife malûllüğü aylıkları kesilir. 
b) Mevcut fiilî ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 53 ncü maddeye göre 

âdi malûllük aylığı bağlanır veya 82 nci maddeye göre toptan ödeme yapılır. 
c) Âdi malûllük aylığı bağlanacaklardan; bu aylık ile ödenen vazife malûllü

ğü aylıkları arasındaki farkların toplamı adlarına borç kaydedilerek yeni aylık
larının her ay 1/5 i kesilmek suretiyle geri alınır, ölümleri halinde borç bakiyele
ri silinir. 

ç) Toptan ödeme yapılacak ise, bundan vazife malûllüğü ayhğımn ödendiği 
her ay için toptan ödemenin fiilî ve itibari hizmet müddetlerine göre bir aya isa
bet eden miktarı kadar indirme yapılır. 

d) Âdi malûl iken vazife malûllüğü aylığı bağlanması, ilgilinin kötü niyet ve ha
reketlerinden ileri gelmiş ise, müddet kaydi ile mukayyet olmaksızın (c) fıkrasın
da yazılı geri alma yeni aylıklarının yarısı kesilmek suretiyle yapılır ve toptan 
ödeme yapılacak ise evvelce ödenen aylıkların tamamı mahsup edilir. Borcu kalır
sa bu da hükümle tahsil olunur. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vazife malûllerinden bu malûllüklere : 
a) Harbde fiilen ateş altında; 
b) Harbde harb bölgelerindeki harb hareket ve hizmetleri sırasında bu hareket 

ve hizmetlerin sebep ve tesirleriyle; 
c) Harbde veya harbe hazırlık devresinde her nevi düşman silâhlarının tesir

leriyle ; 
ç) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve hudut hareketleri sırasında' bu hare

ketlerin sebep ve tesirleriyle; 
Uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, gedikli subay, askerî memur, gedikli 

erbaş ve erlerle, (Gönüllü erler dâhil) orduca vazifelendirilen sivil iştirakçilere 
ve erlikten dolayı aylık bağlanan tevdiatçılara ayrıca (Harb malûlü) denir ve 
bunlara vazife malûllüğü aylıkları ile birlikte ve malûllükleri derecelerine göre 
aşağıda yazılı miktarlarda (Harb malûllüğü zammı) ödenir: 

Bu zamlar ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır. 

On sekizinci Kısım 

Harb Malûllüğü 

Malûllük 
derecesi 

İştirakçiler için 
Lira 

Erler için 
Lira 

1 
«2 
3 
4 
5 
6 

250 
200 
150 
125 
100 
75 

60 
50 
40 
30 
25 
20 
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Harb malûlü sayılacak vazife malûllerinden bir hareketin muvaffakiyetle neti 
celenmesinde şahsan âmil olduğu veyahut Örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık 
gösterdiği sıralarda bu malûllüğe uğradıkları usulüne göre üstleri tarafından Millî 
Savunma Bakanlığına bildirilen ordu mensuplarına ait harb malûllüğü zamları % 
25 fazlasiyle bağlanır. 

ALTMIŞ BEŞlNCl MADDE •— Harb malûllerine aşağıda yazılı yardımlar 
yapılır: 

a) Eksilen vücut organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle 
tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır. 

b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı Sağlık Kurulunca tasdik oluna
cak raporla anlaşılanlar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir. 

c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit v-^tabr-
la yapacakları yolculuklarında askerlik şubelerinden tasdikli ve fotoğraflı hüviyet 
cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve yer te
mininde tercih edilirler. 

e) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan âciz oldukları 
Sağlık Kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 nci m ad d eve 
göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harb malûlleri yurdu) nda para
sız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bun
ların aylık ve harb malûllüğü zarcılarından kesilir. 

d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bub 1 " 
duğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yüzü geçmem^-
Devlete ait yatılı orta öğrenim okrl ve müesseselerinde parasız okuttu r^ur. 

Savaşta ölenlerin çocukları da nazara alınır. 
Şu kadar ki, talip olanlar (100) ü geçtiği takdirde Millî Eğitim Ba kanlı,~mca 

yapılacak müsabaka ile yalnız bu miktar alınır. 
e) Gerekli ilâç ve sağlık malzemesi, en yakın; genel, katma ve özel bütçeli dai

relerle belediyelerin hastanelerinden maliyet bedeli karşılığında verilir. 
f) (ç) fıkrası dışında kalanlar, müracaat edecekleri genel ve katma bütçeli 

dairelerle belediyelerin hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilirler. 
(a), (b) . (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için sandıkça harcanacak paralar 

her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır. 

On dokuzuncu Kısım 

Dul ve yetim aylığı bağlanacak haller 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Dul ve yetim aylıkları : 
a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin, 
b) İştirakçilerden fiilî hizmet müddetleri 15 yıl ve daha fazla olanlardan 

ölenlerin; 
c) Emeldi, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanlardan (Aylığa 

müstahak duruma giripte henüz bağlama Yapılmamış olanlar dâhil) ölenlerin; 
ç) iştirakçilerden 45 nci maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle ölenle

rin veya aynı sebeplerden doğma kaza ve > aralanmaları üzerine tedavi sırasında 
veya ameliyat yüzünden ölenlerin; 

d) Erlerden 56 nci maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle veya aynı se
beplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat 
yüzünden ölenlerin; 

e) Erlerden 56 nci madde gereğince vazife malûllüğü aylığı alanlardan (Ay-
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lığa müstahak duruma giripte henüz bağlama yapılmamış olanlar dâhil) ölenle
rin, 

f) Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl ve daha fazla olupta kesenekleri geri veril
memiş durumda olanlardan (60) yaşmı doldurmadan ölenlerin, 

g) Vazife malûllüğü geçtiğinden d. »layı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı 
tanınan bir vazifeye tâyin edilmemiş ve fiilî hizmet müddetleri de 15 yılı dol
durmuş bulunanlardan ölenlerin, 

ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE - »>6 nci maddede sözü geçen dul ve yetim
ler şunlardır : 

a) Karı, 
b) Koca. 
c) Çocuklar, 
ç) Ana, 
d) Baba. 

Yirminci Kısım 

Dul ve yetim aylıkları 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Dul ve yetim aylıkları; 
ölenin bağlanmış veya bu kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli, âdi 

malûllük veya vazife malûllüğü aylıklarının : 
a) Dul karı veya dul koca için % 50 si; 
b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için % 25 i; 
Nispetinde bağlanır. 
Evvelki karıdan veya kocadan olan çocuklarla hem baba ve hem anadan yetim 

çocukların aylıkları % 30 nispetinde bağlanır ve sonradan bu duruma girenlerin 
bağlanmış aylıkları da bu miktara yükseltilir. 

Ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya bıraktığı bu kimseler aylığa müsta
hak değilse, bunlarm payları, müstahak olan çocuklar ile ana veya babanın aylık
larına eşitlikle eklenir. Şu kadar ki bu aylıkların her biri, yapılan eklemelerden 
sonra, bağlamaya esas tutulan emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı
nın % 30 unu geçemez. 

Yukarıda yazılı nispetlere göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları toplamı, bun
lara esas tutulan emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylıklarından fazla 
olursa fazlası, dul ve yetimlerin ayhklarmdan mütenasiben indirilir. 

Dul ve yetimlerin birinden boşalan aylık hiçbir suretle diğerlerinin aylıklarına 
eklenemez. Ancak bu aylıklardan bağlama sırasmda, toplamının bağlamaya esas 
tutulan aylıktan fazla olması dolayısiyle«üıdirme yapılmış ise, boşalan aylıklar bu 
indirmeler giderilinciye kadar geri kalanların aylıklarına mütenasiben eklenir. 

72, 74 ve 80 nci maddelere göre birer yıllık müdetler içinde yazı ile Sandığa 
müracaat eden ilgililerden müstahak bulundukları anlaşılanlara da aylık bağla
nır ve gerekiyorsa evvelce bağlanmış aylıklarda düzeltme yapılır. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Dul ve yetim aylıklarının bağlanma
sında : 

a) iştirakçilerle 88 nci madde gereğince kesenekleri geri verilmemiş olanlar
dan veya vazife malûllüğü aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazife
ye tâyin edilmemiş durumda bulunanlardan ölenler için; bunların âdi malûl olma
ları halinde kendilerine bağlanması gereken aylıklar,. 
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b) Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı almakta olanlardan, 
(aylığa müstahak duruma giripte henüz bağlama yapılmamış olanlar dâhil) Ölen
ler için; bu aylıklar ile varsa son hizmet ve harb malûllüğü zamları toplamı, 

c) iştirakçilerle emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlandık
tan sonra tekrar emeklilik hakkı tanınan bir hizmete girenlerden vazifeden doğma 
sebeplerle Ölenler ile aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine te
davi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenler için; kendilerinin birinci dereceden 
vazife malûlü olmaları halinde bağlanacak vazife malûllüğü aylıkları; 

ç) Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanlardan yedek er 
olarak silâh altına almalılardan (O) fıkrasında yazılı surette ölenler için; eski 
aylıkları ve 56 nci maddeye göre birinci derece üzerinden hesaplanacak vazife 
malûllüğü aylıkları toplamı, 

d) Yukarıki (C) ve (Ç) fıkralarında yazılı olanlar 64 ncü madde şümulüne 
girmekte iseler veya yine 64 ncü maddede yazılı hallerde şehit olmuşlarsa; aynı 
fıkralarda yazılı aylıklar 64 ncü maddeye göre birinci derece üzerinden hesaplana
cak harb malûllüğü zammı toplamı, 

Esas tutulur. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Birden fazla karısı olan kocanın ölümünde 68 
nci maddede yazılı nispette hesaplanacak dul aylığı, bunlar arasında paylaştırıl
mak suretiyle bağlanır. Bunlardan birinin ölümünde veya aylığının kesilmesini 
gerektiren bir duruma girmesinde aylığı, en çok bir yıl içinde yazı ile sandığa 
müracaat olunması şartiyle kalan dul bir ise onun aylığına ve birden fazla ise 
eşitlikle bunların aylıklarına eklenir'. 77 nci maddenin (a) fıkrası hükümleri 
bunların birbirleri baklanda da uygulanır. 

YETMİŞ B l B l N C l MADDE — iştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş ve
ya daha büyük ise Ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlen
me akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapıl
maz. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Ölen iştirakçilerin dul ve muhtaç anaları 
ile iştirakçi olmıyan ve ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşmı doldurmuş bulu
nan koca ve babalarına, ölüm tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile 
Sandığa müracaat etmeleri şartiyle, müracaat tarihini takibeden ay başından iti
baren avlık bağlamı*. Muhtaç koca ve babalardan geçimini sağlıyamıyacak dere
cede malûl olanlar için yaş kaydı aranmaz. 

Muhtaç olması hasebiyle aylık bağlanan babanın ölümünde bunun aylığı muh
taç olması şartiyle öz anaya bağlanır. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 67 nci maddede yazılı çocuklardan, Türk Me
deni Kanunu hükümlerine göre : 

a) Nesebi sahih; 
fo) Nesebi tashih edilmiş; 
e) Evlât edinilmiş; 
ç) Nesebi sahih olmıyan; (Anadan aylığa müstahak olma halinde) 
d) Tanınmış; 
f) Babalık dâvası ile hükmen tanınmış; (Türk Medeni Kanununun 297 nci 

maddesi gereğince babanın yalnız para ödemesi için açılan dâvalar sonunda bu 
yolda hüküm alınması hariç). 

Çocuklar anlaşılır. 
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YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ölüm tarihinde orta öğrenim yapmakta 
ise 20, değil ise 18 yaşmı ve yüksek öğrenimi yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış 
erkek çocuklara aylık bağlanır. 

Ancak çalışmaya mânı, tedavisi kabil olmıyan hastalık veya çalışmaya mâni 
malûllük sebepleri ile muhtaç oldukları bağlık kurulunca tasdik olunacak raporla 
anlaşılanlara, muhtaç olmak ve ölüm tarihinden itibaren en çok bir yıl, ehliyeti haiz 
olmıyan, veli veya vasileri bulunmıyanlar için beş yıl içinde kendileri veya veli veya 
vasileri tarafından yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle ölüm tarihinde yaşlan 
ne olursa olsun, aylık bağlanır. 

Aybk almakta iken bu duruma düştükleri aynı şekilde anlaşılanların aylıkları; 
yaşları dolayısıyle, aylıklarının kesilmesi gereken tarihten itibaren en çok bir yıl, 
ehliyeti olmıyan, veli veya vasileri bulunmıyanlar için beş yıl içinde kendileri veya 
veli ve vasileri tarafmdan yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle yaş kaydı aran
maksızın bu durumları geçinceye kadar ödenir. 

Hastalığın seyrinde veya malûllüğün derecesinde veya mahiyetindeki azalıp ço
ğalmalar, mıılıtaçlıklarını ortadan kaldırmadıkça, nazara alınmaz. 

Orta öğrenimin son sınıfında iken 20 j aşını dolduran ve okul veya müessese
lerin tatil devreleri hariç, ara vermeksizin yüksek öğrenime başlıyanların, evvelce 
kesilmiş aylıkları, yüksek öğrenime başladıkları tarihi takibeden ay başından iti
baren tekrar bağlanarak 25 yaşını geçmemek üzere, öğrenimlerini tamamlayıncaya 
kadar ödenir. 

Ancak sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla orta öğrenimi bitirdikten son
ra hasta oldukları belirtilecekler için bir öğrenim devresi gecikme kabul edilir. 

Bir yüksek öğrenimin bitirilmesi üzenne kesilen aylıklar 25 yaşını doldurma
dan ikinci bir yüksek öğrenime başlanmış olsa da tekrar bağlanmaz. 

Hastalıktan başka sebeplerle yüksek öğrenim müesseselerindeki kayıtları sili
nenlerin aylıkları, silinme tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir. Kayıt 
silme muamelesi yetkili mercilerce kaldırılmadıkça hiç bir sebep ve suretle tekrar 
bağlanmaz. 

Hastalık yüzünden kayıtları silinenlerin; kesilen aylıkları, en çok bir yıl için
de, yüksek öğrenimi istekleri ile bırakanların en çok 6 ay içinde, başka bir yüksek 
öğrenim müessesesine kayıtla devama başlamaları şartiyle, kayıt tarihini takibe
den ay başından itibaren tekrar bağlanır. 

ölüm tarihinde 20 yaşmı henüz doldurmuş ve orta öğrenimi de bitirmiş durumda 
olanlardan yüksek öğrenime başlıyanlara yukarıki esaslara göre aylık bağlanır. 

Doktora yapmak üzere geçen müddetler yüksek öğrenim sayılmaz. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölü
mü tarihinde, evli bulunmıyan kız çocuklarına aylık bağlanır. 

Evelenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul 
kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE —- Ölüm tarihinde gebe olan karının sonra do
ğurduğu çocuğa, doğum gününü takibeden ay başından itibaren aylık bağlamr. Ve 
evvelce 68 nci madde gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağla
nan aylıklarda, doğan çocuk ta nazara alınmak suretiyle, gerekirse, düzeltme 
yapılır. 

ölümden sonra mahkemece babalığa Mi lan olunan çocuklar hakkında da aynı 
hükümler uygulanır. 
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Yirmi birinci Kısım 

Dul ve yetim aylığının bağlanmayacağı haller 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı hallerde dul ve yetimlere 
aylık bağlanmaz : 

a) Kendisinden aylık bağlanacak, iştirakçiyi veya emekli, âdi malûllük, vazi
fe malûllüğü aylığı alam; 

Kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu 
kanun gereğince âdi malûl sayılacak hale getirenlere; 

b) Kendisine aylık bağlatacak iştirakçiye, veya emekli, âdi mâlûlllük, veya va
zife malûllüğü aylığı alana veya ailesine karşı ağır bir cürüm işlediğinden veya 
bunlara karşı kanunen mükellef olduğu vazifeleri ifada büyük bir kusur irtikâp 
eylediğinden dolayı ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan iskat edilenlere; 

c) Evli kız ve erkek çocuklarla anaya. 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — İştirakçilerle 88 nci maddeye göre kese
nekleri geri verilmemiş veya 62 nci maddeye göre vazife malûllüğü aylığı kesile
rek emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilmemiş durumda olup da mah
kemece gaipliklerine hükınolunanlardan; fiilî hizmet müddetleri 15 yıl ve daha 
fazla bulunanların, dul ve yetimlerine hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat etmeleri şartiyle gaipliğin başladığına hük-
molunan tarihi ve bir yıl geçtikten sonra yine yazı ile Sandığa müracaat edenlere 
de müracaatları tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren 68 nci madde 
esaslarına göre aylık bağlanır ve gaipliklerinin geçmesi halinde bağlanan ayhklar, 
gaipliğin geçtiğinin belirdiği tarihi takibeden ay başından itibaren kesilir. 

Gaiplikleri geçenlerden bir yıl içinde emeklilik hakkı tanınan bir va
zifeye tâyin olunanlar, iştirakçi durumlarını tekrar iktisap ederler ve gaiplik
leri sırasında dul ve yetimlerine ödenmiş aylıkların veya toptan ödemenin topla
mı adlarına borç kaydedilerek aylık veya ücretleri tutarından, emekli, âdi malûl
lük veya vazife malûlü ayljğı bağlanmasında bu aylıklarından ve ölümü halinde de 
dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklardan % 10 kesilmek suretiyle tahsil olu
nur. 

İlgililer adına borç kayıtlanan aylığa ait vergiler Sandığın işarı üzerine Hazi
nece toptan geri verilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı müddet içinde emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye 
tâyin edilmiyenlerin Sandıkla ilgileri kesilir ve Sandıkta birikmiş keseneklerinin 
faizsiz toplamı dul ve yetimlere ödenen aylıkların veya 82 nci maddenin (d) fık
ra sma göre yapılan toptan ödemenin toplamından fazla ise, fazlası toptan kendile
rine ödenir. Noksan ise farkı aranmaz. 

Gaiplikleri geçenlerden; emekli âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı 
bağlanmasına hak kazanmış durumda olanlar hakkında yukarıki fıkra hükmü 
tatbik edilmeyip istediklerinde kendilerine müstahak oldukları aylıklar bağlanır 
ve yukarda ikinci fıkrada gösterilen borçları bu aylıklarından kesilir. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylıklarından birini almakta iken 
gaipliklerine hükmolunanlarm dul ve yetimlerine aylık bağlanır. Gaiplikleri 
geçenlerin kendi aylıklarının Ödenmesine başlanır ve gaiplikleri sıra
sında dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplamı, emekli aylıkları toplamın
dan eksik ise, farkı ayrıca kendisine toptan ödenir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra harbde gaip olan ve gaipliğine 
hükmolunduğu tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar gaipliği geçmediği gibi du-
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romu da tesbit edilemiyen iştirakçilerin dul ve yetimlerine, gaipliğin hükme bağ
landığı tarihi takibeden ay başmdan itibaren vazife yüzünden ölmüş olanlar gibi 
ve durumlarına göre bu kanunun ilgili hükümleri gereğince aylık bağ
lanır ve evvelce bağlanmış aylıklarda düzeltme yapılır. Bunlardan fiilî hizmet 
müddetleri 15 yıldan az olduğundan dolayı dul ve yetimlerine toptan ödeme yapıl
mış ise ödenen para, bağlanan aylıkların müterakiminden indirilerek varsa artanı 
aylıklarının dörtte birinin kesilmesi suretiyle tahsil olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra harbde gaip olan ve gaipliğine 
hükmolunduğu tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar gaipliği, geçmediği gibi duru
mu da tesbit olunamıyan erlerin, dul ve yetimlerine de yukarıki fıkra hükümleri 
dairesinde aylık bağlanır. 

Bu madde hükmü tevdi atçılara da kıyas yolu ile uygulanır. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — 64 ncü maddede yazılı hallerde şehit ol
duğu iddia olunanların aylığa müstahak dul ve yetimleri tarafmdan, aylık bağ
lanması isteği ile yapılacak müracaatlarda mahkemelerden aldıkları veraset ve
sikaları ile sandık gıyabında yapılmış muhakeme sonunda aldıkları ilâmlarda 
gösterilen şehitlikler, resmî kayıtlara göre hakikata uygun değilse Sandık, bu ve
sika veya ilâmlardaki ölümün şehitlikle olduğu hakkındaki hüküm ve kararların 
bozulmasını ilgili mahkemeden istemeye yetkilidir. 

SEKSENİNCİ MADDE — 93 ncü madde gereğince aylıkları kesilen emekli, âdi 
malûl veya vazife malûllerinin, muhtaç dul ve yetimlerine hükmün kaiileştiği veya 
durumlarının belli olduğu tarihlerden itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile San
dığa müracaatları şartiyle ve o tarihleri takibeden ay başlarından itibaren aylık 
bağlanır ve mahkûmiyetlerinin sona erdiği veya durumlarının zail olduğu tarihleri 
takibeden ay başından itibaren kesilerek ölümlerinde, müstahak olanlara tekrar 
bağlanır. 

Şn kadar ki, 92 nci maddenin (b) fıkrasında yazılı olanların dul ve yetimlerin
den yalnız Türk sınırları içinde Türk uyruğu olarak kalanlara aylık bağlanır. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — 66 nci maddenin (a), (d) ve (e) fıkralarında 
yazılı olanların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, ödendikçe faturası karşılı
ğında Hazineden alınır. 

Yirmi ikinci Kısım 

Toptan ödeme 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Toptan ödeme, aşağıda yazılı hallerde ya
pılır : 

a) Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılanlardan veya (60) yaşmı doldurarak 
emekliye ayrılmalarını istiyenlerden, fiili hikmet müddetleri 20 yıldan az olanlara; 

b) 19 ncu maddenin (e) ve (f) fıkı alarmda yazılı olanlardan; fiilî mVmet 
müddetleri 25 yılı doldurmamış olanlara; 

e) Haklarında âdi malûllük hükümleri tatbik edilen iştirakçilerden; fiilî hiz
met müddetleri 15 yıldan az olanlara; 

e) Vazife malûllüğü geçtiğinden aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir 
vazife}e tâyin edilmemiş durumda iken (60) yaşmı dolduranlardan; fiilî hizmet 
müddetleri 20 yddan az olanlara veya yinp bu durumda iken ölen ve fiilî hizmet 
müddetleri 15 yıldan az olanların; dul ve yetimlerine; 

d) Mahkemece gaipliklerine hükme km an iştirakçilerden fiilî hizmet müddet-
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leri 15 yıldan az olanların; hüküm tarihinden itibaren bir yıl içinde yazı ile San
dığa müracaat eden dul ve yetimlerine. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — (Toptan ödeme) i]güllerin Sandıktaki 
emekli kesenekleri ile karşılıklarının 34 ve 38 nci maddeler gereğince fiilî ve iti
bari hizmet müddetleri için kurumlarca ödenen paralar da dâhil olmak üzere % 4 
mürekkep faizle kendilerine veya 68 nci maddede yazılı esas ve nispetlere ve ölüm 
tarihindeki durumlarına göre dul ve yetimlerine ödenmesidir. 

Şu kadar ki. 82 nci maddede yazılı olanlardan iştirakçilere ödenecek para, ke
seneğe esas olan aylık veya ücret tutarının bir aylığından, dul ve yetimlere ödene
cek naranın toplamı da bu miktarın yarıcından aşağı olmaz. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 70, 71 ve 72 nci maddelerle 74 ncü mad
denin 1 nci fıkrası 75 ve 77 nci maddeler hükümleri, dul ve yetimlere yapılacak 
toptan Ödemelerde de uygulanır. 

ölüm tarihinde çalışmaya mâni ve tedavisi, imkânsız hastalık veya malûllük 
sebepleri ile muhtaç oldukları Sağlık Kurulunca tasdik edilecek raporla anlaşı
lan erkek çocuklara da yaş kaydı aranmaksızın toptan ödeme yapılır. 

Ancak gerek bunların, gerek muhtaç ana, baba, koca ile kız çocuğun müsta
hak sayılabilmesi için ölüm tarihinden itibaren en çok 3 ay içinde yazı ile Sandı
ğa müracaat olunması şarttır. 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Ölüm tarihinde dul karı gebe ise, gebelik 
dul karı tarafından ölüm tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde yazı ile Sandığa 
bildirilmek şartiyle doğacak çocuk için de toptan ödeme tahakkuk ettirilerek 
Sandıkta saklı tutulur ve doğumda genel hükümlere göre ödenir. 

Doğum olmaz veya çocuk ölü doğarsa, bu para, 68 nci madde hükümlerine gö
re gerekiyorsa diğerlerinin hisselerine eklenir. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Ölümlerinde aylığa veya toptan ödemeye 
müstahak dul ve yetim bırakmıyanların kesenekleri Sandığa kalır. 

Yirmi üçüncü Kısım 

Emekli keseneklerinin geri verilmesi 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazdı sebeplerle, emeklilik hak
kı tanman vazifelerden ayrılanların, Sandıkla ilgileri kesilir ve o tarihe Içadar 
aylık ve ücretlerinden kesilerek Sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 nci 
maddelerde yazılı % 10 larm kesenek itibar edilen kısımları dâhil) faizsiz olarak 
kendilerine ödenir : 

â) istifa edenler; 
b) istifa etmiş sayılanlar; 
e) Emeklilik hakkı tanınmıyan kadrolara nakil suretiyle tâyin edilenler; 
ç) Milletvekilliğine seçilenler; 
d) Belediye Başkanlığından veya II Daimî Komisyonu , üyeliğinden 39 ncu 

maddenin (b) fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılanlardan emeklilik hakkı 
tanınan bir vazifeye tâyin edilmemiş veya 40 nci maddede yazılı yaş hadleri sebe
biyle tâyin edilememiş olanlar; 

e) Idareten veya cezaen vazifelerine son verilenler; 
f ) Asillikleri tasdik olunmıyarak vazifelerine son verilen stajiyerler ve 

adaylar; 
g) Bakanlık emrine alınanlardan, kurumlarca teklif edilen eski vazifelerine 
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eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazifeleri kabul etmemek 
suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçenler; 

h) Emeklilik hakkını düşürmiyen hürriyeti tahdit edici ceza ile hükümlü bulu
nanlar, (Cezalan tecil edilenler hariç); 

i) Kadro yüzünden açıkta kalanlardan aylıksız veya ücretsiz duruma girenler; 
j ) Kadroları kurumlarınca geçici hale getirilenler; 
k) 92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen iştirakçiler; 
1; Millî Savunma Bakanlığının Harb okullarındaki öğrencilerinden okullarını 

tamamhyamıyarak ayrılanlar, (Yalnız öğrenci aylıklarından kesilen miktarlar); 
m) Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam olarak yapmak üzere vazifeleri ile il

gileri kesilmek suretiyle silâh altına alınan iştirakçilerle, seferberlik, talim veya 
manevra için er olarak silâh altına alman ve vazifeleri ile ilgileri kesilen hizmetli
ler; 

Bu maddede yazılı, olanlardan fiilî hizmet müddetlen ile fiilî hizmet zamları 5 
yılı doldurmamış bulunanlara birşey verilmez. Ancak tekrar iştirakçi olanların 
hakları devam eder. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — 87 nci maddenin (a. b, c, ç, d, e, g. h, i, 
j , m) fıkralarında yazılı olanlardan fiilî hizmet müddetleri 25 yıl ve daha fazla 
bulunanların ayrılışlarında kesenekleri gen verilmez. 

Yirmi dördüncü Kısım 

ikramiye 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Emekli, adi malûllük veya vazife malûl
lüğü ayhğı ilk defa bağlananlardan bağlanma sırasında ve bağlanmaya esas fiilî 
hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara (Emekli ikramiyesi) adı ile bu 
aylıklarına esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarının bir yıllık toplamı 
ödenir. 

Fiilî hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlardan vazifede veya açıkta iken 
ölenlerin ikramiyeleri 68 nci maddedeki esas ve nispetlere göre aylığa müstahak 
dul ve yetimlerine ve artarsa bu da yine aynı nispetlere göre bunlara ödenir. 

Emekli ikramiyeleri ödendikçe yazı ile istenilmesi üzerine en çok 2 ay içinde 
faturası karşılığında kurumlarca Sandığa ödenir. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş emekli ikramiyelerini almadan ölenlerin ikrami
yeleri vârislerine ödenir. 

DOKSANINCI MADDE — Evlenme sebebiyle aylığı kesilen kız çocuklarla, ev
lenen dul karıya (Evlenme ikramiyesi") adı ile ve bir defa için almakta oldukları 
dul ve yetim aylıklarının iki yıllığı ödenir. 

Yirmi beşinci Kısım 
Aylıkların Başlangıcı 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Bu kanuna göre bağlanan aylıklardan : 
a) Emekli ayhğı; 
I - 42 nci maddede yazılı olanlar için o maddede yazılı olduğu gibi yazı ile is

tedikleri tarihleri; 
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II - Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede iken emekliliğe ayrılmalarını istiyen
ler için yazı ile yapacakları isteklerinin yetkili makamlarca tasdik edildiğinin yine 
yazı ile kendilerine bildirilmesinden itibaren vazifelerinden ayrılanların ayrıldık
ları tarihleri, (Bunların en çok bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları mecbu
ridir) ; 

I I I - Emekliliğe ayrılma isteklerinin kabul edildiği yetkili makamlarca yazı ile 
kendilerine bildirilmezse isteklerini yaptıkları tarihlerden itibaren, bir aydan ev
vel olmamak üzere vazifelerini terkettikleri tarihleri; 

IV - Re'sen emekliye ayrılanlardan : 
1. Yaş haddi dolayısiyle ayrılanlar içirt bu hadleri doldurdukları tarihleri ve

ya uzatılmış ise uzatılan müddetlerin bitimi tarihlerim; 
2. Hüküm ile ayrılanlar için hükmün kesinleştiği tarihleri; 
3. Yetkili makamlarca emekliye sevkedilenlerin vazifelerine son verilme ta

rihlerini; 
4. Geri kalanlar için emekliye ayrılmalarının kurumlarınca tasdiki tarihlerini; 
b) Âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylıkları, buna ait raporlarm sağlık 

kurulunca tasdik edildiği tarihleri ve bunlardan vazife aylık veya ücretleri daha 
evvel kesilmiş bulunanların kesilme tarihlerini; 

c) Dul ve yetim aylıkları ilgili maddelerde ayrıca belirtilenler hariç olmak 
üzere, ölüm tarihlerini; 

Takibeden ay başlarından başlar. 
(a) fıkrasının ( IV) ncü bendi ile (b) fıkrasında yazılı başlama tarihlerinden 

sonra her ne sebeple olursa olsun kurumlarmca vazifeleri ile ilgileri kesilmiyerek 
aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suretle geçen müddetleri fiilî hizmet müddeti 
sayılmaz ve bunlar için kesenek ve karşılıkları alınmış ise geri verilir. 

Şu kadar kı. bağlanan aylıklar; vazifelerinden ayrılarak vazife aylığı veya üc
retlerinin kesildiği tarihleri takibeden ay başlarına kadar ödenmez. 

Yirmi altıncı Kısım 

Emeklilik haklarının düşmesini ve bağlanan aylıkların devamlı olarak kesil
mesini gerektiren sebepler 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — iştirakçilerden : 
a) 'Kasta makrun olmıyan veya tahrik neticesi vukuagelen fiiller hariç ol

mak üzere bir yıldan fazla ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezaları ile ya
hut hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere şahit
lik, yalan yere yemin, cürüm uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet, zimmet ve ihtilas 
suçlarının birinden dolayı 6 ay dan ziyade hapis cezası ile veya en az haddi bir yıl
dan aşağı olmamak üzere mükerrer hapis cezalarım gerektiren suç ile veya As
kerî Ceza Kanunu hükümlerine göre ve başka bir ceza ile birlikte veya yalnız 
olarak verilmiş bulunan askerlikten tart cezası ile hükümlü duruma girenlerin, 

b) Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı 
memleket uyruğuna giren, Hükümetten izin almaksızın yabancı memlekette vazi
fe kabul edenlerin, 

Emeklilik hakları düşer. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanuna göre bağlanan aylıkları alanlar
dan : 

a) 92 nci maddede yazılı durumlara girenlerin; 



No. 5434 — 968 — 17.VI.1949 

b) Evlenen karı, ana ve kız ile erkek çocukların, (Harb mâlûlleriyle evlenen 
karılar hariç); 

c) Muhtaç durumdan çıkan koca, ana ve babanm; 
ç) 74 ncü madde hükmü uygulanmak suretiyle (18) yaşını, orta öğrenimde ise 

(20) yaşmı, yüksek öğrenim yapmakta ise (25) yaşını geçmemek üzere bu öğre
nimlerini bitiren erkek çocukların; 

Aylıkları, bu durumlarının katî olarak belirtildiği tarihleri takibeden ay başın
dan itibaren kesilir ve (c) fıkrasında yazılı haller hariç olmak üzere tekrar bağ
lanmaz. 75 nci madde hükmü mahfuzdur. 

Yirmi yedinci Kısım 

îki cihetten veya aynı sıfatla (Aylık) veya (Toptan ödeme) ye istihkak 
halleri 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunda belirtilenler dışında gerek 
kaldırılan hükümlere göre bağlanmış, gerek bu kanuna göre bağlanacak aylıklar
dan ikisinin birleşmesi halinde az olanı sürekli olarak kesilir . 

Dul ve yetim sıfatiyle, toptan ödeme yapılanlara gerek yine dul ve yetim sıfa-
tiyle, gerek kendi vazifelerinden dolayı müstahak oldukları toptan ödeme ayrıca 
yapılır. 

Dul veya yetim aylığı almakta iken başka cihetten tekrar dul ve yetim aylığına 
müstahak duruma girenlere, yenisi fazla ise o bağlanır. Ancak eşinden aylık 
alan dul karı ve koca, ayrıca ana, baba veya çocuğundan aylığa müstahak duru
ma girerlerse bir ay içinde yazı ile Sandıktan istemeleri şartiyle fazla olan yeni 
aylıkları bağlamr. Eskileri kesilir. 

Baba veya anasından aylık almakta iken evlenmesi dolayısiyle ayhğı kesilen 
kızm; kocasının ölümü yüzünden yetim aylığının tekrar bağlanması, ölen koca
sından aylığa müstahak olmaması veya bağlanacak aylığın az olması veya krzra 
bu ayhğı tercih ettiğini bu duruma girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazı ile 
Sandığa bildirmesi şartiyle mümkündür. 

Evlendiğinden dolayı aylığı kesilen kızm, kocasının ölümü sebebiyle toptan 
ödemeye müstahak olması yetim aylığının ödenmesine mâni olmaz. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü ayhğı almakta iken daha fazla 
dul veya yetim aylığına müstahak duruma girenlere bir ay içinde yazı ile San
dıktan istemeleri şartiyle eski aylıkları kesilerek yeni aylıkları bağlamı4. Şu ka
dar kı, Ölümlerinde dul ve yetimlerine bıraktıkları aylıklar üzerinden aylık bağ
lanır. 

iki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı zamanda müstahak duruma gi
renler hakkında da yukarıki hükümler uygulanır. 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Dul ve yetim ayhğı almakta iken emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifeye giren karı ve çocukların; vazifelerinden dolayı vazife 
malûllüğü aylığına müstahak olmalarında, bu aylıkları bağlamr. 

Vazife malûllüklerinin geçmesinde de, müstahak iseler, eski dul ve yetim ay
lıklarının ödenmesine başlanır. 

Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye müstahak duruma girmelerinde bu 
istihkakları verilmekle beraber müstahak iseler kesilen aylıklarının ödenmesine de 
başlanır. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Dul ve yetim ayhğı almakta iken iştirakçi 
durumuna giren dul ana ile karı ve kızm sonradan kendi vazifelerinden dolayı ay-
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lığa müstahak duruma girmelerinde; tercih ederlerse bir a}^ içinde yazı ile Sandı
ğa müracaat etmek ve müstehak olmak şartiyle, kesilen eski aylıklarının öden
mesine başlanır ve bu durumda iken ölümlerinde; yetimlerine emekliliğe esas olan 
vazife aylıkları üzerinden aylık bağlanır. 

Tercih etmezlerse veya ana muhtaç değilse eski aylıkları sürekli olarak kesilip 
vazifelerinden dolayı müstehak oldukları aylıkları bağlanır. 

Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye hak kazanmışlarsa, bu istihkakları ve
rilmekle beraber yine müstehak olmaları şartiyle, kesilen aylıklarının ödenmesine 
de başlanır. 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Toptan ödeme yapılmış dul veya yetimlerin 
sonradan aynı sıfatların birinden dolayı aylığa müstahak duruma girmelerinde 
evvelce yapılan toptan ödeme nazara alınmaz. 

Dul ve yetim aylığı almakta iken aynı sıfatların birinden dolayı toptan ödeme
ye hak kazanılmasında da toptan ödeme ayrıca yapılır. 

Aylık ve toptan ödemeye istihkak; aynı zamanda doğmuş olursa yine bu hüküm
ler uygulanır. 

Yirmi sekizinci Kısım 

Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim ayhğı alanlardan veya 
kesenekleri geri verilenlerle toptan ödeme yapılanlardan bir vazifeye tâ

yin edilenler 
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Emekli, âdi malullük ve vazife malûllüğü 

aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edilebilme
leri için tâyin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve ma
lûllerin, malûllüklerinin bu vazifeleri yapmaya mâni olmadığının sağlık kurulunca 
tasdik edilecek raporla belirtilmesi şartfar. 

• DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Emekli, âdı malûllük, vazife malûllüğü, 
dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı planlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksı
zın emeklilik hakkı tanınan, vazifelere tâyin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu 
vazifelere tâyinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir. Ancak hayrat 

»hademesinin aylıkları kesilmez ve kendilerine bu hizmetlerinden dolayı son hizmet 
zammı da yapılmaz. 

Vazife malûllüğü aylığı alanların, var^a, harb malûllüğü zammı ile Harb Okulu 
öğrencilerinden yetim aylığı alanların bu aylıkları kesilmez. 

Bu vazifelerden ayrılanların kesilen aylıklarının ayrıldıkları tarihi takibeden 
ay başından itibaren müstahak olmaları şartiyle ödenmesine başlanır. 

Peşin ödenen aylıklardan yukarıki fıkra gereğince istirdadı gereken ve tâyin 
tarihlerini takibeden ay başlarından sonraya raslıyan kısımları, Sandığm bildiri
mi üzerine kurumlarınca ilgililerin istihkaklarından en geç (3) ay içinde ve (3) eşit 
taksitte kesilmesi suretiyle tahsil olunarak Sandığa gönderilir. 

YÜZÜNCÜ MADDE — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı 
alanlardan; «Erler hariç » emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenlerin, ay
rılışlarında ; 

Eski aylıklarına, bu vazifelerde geçen fiilî ve itibari hizmet müddetlerinin her yılı 
için keseneğe esas son aylık veya ücreti tutarının ve 15 nci maddenin (g) fıkrasm-
dakilerin tam aylık veya ücretleri tutarlarının % 1 i (Son hizmet zammı) adı ile 
eklenir. 

Ancak, bağlanmış eski aylıkları ile son hizmet zamlarının toplamı, emekli veya 
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âdi malûllük aylığı alanlar için eski ve yeni vazifelerinin keseneğe esas aylık veya 
ücretleri tutarından fazla olanının % 70 ini ve vazife malûllüğü aylığı alanlar için 
% 90 mı geçemez. 

Tekrar emekliliğe ayrılmaları kendi istekleri ile yapılanlardan bu vazife aylık 
veya ücretlerini iki tam yıl almamış olanların, son hizmet zammına bir alt derece 
aylık veya ücret tutarı esas olur. 

Son aylık veya ücret tutarı; ilgilinin emekli, veya âdi malûllük aylığına esas tu
tulmuş olan aylık veya ücreti tutarından az veya ona eşit ise iki yü kaydı aranmaz. 

Toptan ödeme yapılmış olanlardan; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin 
edilenlerin, bu vazifelerden ayrılışlarında da yukarda yazılı surette hesaplanacak 
(Son hizmet zammı) aylık şeklinde bağlanır. 

Yıl ve lira kesirleri hakkında 41 nci maddede yazılı hükümler uygulanır. 

Y Ü Z BİRİNCİ MADDE — Vazife malûllüğü aylığı alan erlerden, sonradan 
emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışların
da veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hüküm
leri ayrıca uygulanır. 

YÜZ İKİNCİ MADDE — Sandıkta birikmiş emekli keseneklerini geri al
mış bulunanlardan 98 nci maddenin vazifeye alınmaya ait hükümleri mahfuz kal-
•mak üzere emeklilik hakkı tanınan veya 130 ucu maddede gösterilen vazifelere, Be
lediye Başkanlığına, illerin Daimî Komisyonu üyeliklerine geçenler, aldıkları pa
raları, tâyin edildikleri veya seçildikleri tarihten itibaren en çok bir yıl içinde ve 
aldıkları tarihlerden itibaren % 5 faizi ile toptan Sandığa geri verirlerse; 

Tâyin veya seçilme tarihindeki yaşlarından, emeklilik hakkı tanınan vazife
lerde evvelce geçen fiilî hizmet müddetlerinin indirilmesinden sonra kalan yaş sa
yısı, 40 ı geçmemiş olmak şartiyle, Sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiilî ve itiba
ri hizmet müddetleri yenilerine eklenir. 

Aldıkları paraları, yukarıki müddetler içinde geri vermiyenler veya esasen ge
ri vermek istemiyenler 40 yaşım doldurmamış olmak şartiyle emeklilik hakkı ta
nınan bir vazifeye ilk defa alınmış sayılarak Sandıkla ilgilendirilirler. 

88 nci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş veya tahakkuk 
ettirilen keseneklerini henüz almamış olanlardan, birinci fıkrada yazılı vazifelere 
geçenler hakkmda da paranm iadesi kaydı hariç olmak üzere sözü geçen fıkra hü
kümleri uygulanır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı olanlardan hesaplanacak yaş sayısı 40 ı geçenler 
Biriktirme Sandığma alınırlar. 

Meydana çıkari gaiplerden 78 nci madde gereğince Sandıkla ilgileri kesilenler 
hakkmda da keseneğin geri verilmesinde; gaipliklerinden dolayı dul ve yetimleri
ne aylık bağlanmış ise, gaiplikleri tarihine kadar Sandıkta birikmiş kesenekleri 
miktarmda bir para, toptan ödeme yapılmış ise, bu para esas alınmak suretiyle 
yukarıki hükümler uygulanır. 

Y Ü Z ÜÇÜNCÜ MADDE — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü ay
lığı alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silâh altına almanlar 
hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır. 

a) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından az ise geçici olarak kesilir ve kurum
larca ödenecek rütbeleri aylıklarından kesenek alınır. 

b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça ödenerek ku
rumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır, 
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c) Er olarak silâh altına alınanların aylıkları kesilmez, 
(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üze

rinden 100 ncü madde hükmü uygulanır. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 39 ncu maddenin yetersizlik ve disiplin se
bepleri hariç olmak üzere (e) ve (f) fıkraları ile 92 nci maddede gösterilenler, 
kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar. 

Yirmi dokuzuncu Kısım 

Taş 

Y Ü Z BEŞİNCİ MADDE — Bu Kanunun iştirakçi ve tevdiatçılara ait çeşitli 
hükümlerinin tatbikmda; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa tâyin sıra
sında kurumlara gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum tarihleri, 
eğer 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının dol
durulması tarihindeki doğum tarihleri, dul ve yetimler hakkındaki hükümlerinin 
uygulanmasında da, dul ve yetim aylıklarına veya (Toptan ödeme) ye hak kaza
nıldığı tarihlerde bunların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki doğum tarih
leri esas tutulur. 

Nüfus hüviyet cüzdanlarmdaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum 
tarihleri arasında fark varsa, nüfus kayıtlarmdaki tarih ve birden fazla nüfus 
kaydı bulunanların bu kayıtları arasında fark varsa, tarihi eski olan kayıt; 
sonraki kayıt idare veya kaza mercilerin den verilmiş bir karar ile yapılmış veya 
düzeltilmiş ise, kararlar nüfus kayıtlarına henüz geçirilmemiş olsa bile iştirakçi ve
ya tevdiatçılar için bu karar 18 yaşın doldurulmasından evvel alınmış olmak 
şartiyle bu kayıt esas olur. 

Ancak, doğum tarihlerinde, iştirakçi veya tevdiatçılar için 18 yaşın doldurul
masından sonra, dul ve yetimler için de aylığa veya toptan ödemeye istihkak ta
rihlerinden geriye doğru bir yıl içinde yapılan düzeltmeler, nazara alınmaz. 

Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise, o yılın Temmuz ayının birinci günü, 
ay yazılı, gün gösterilmemiş ise, o ayın birinci günü, doğum günü sayılır. 

YÜZ ALTİNCİ MADDE — Kurumlar kendilerine gösterilen nüfus hüviyet 
cüzdanlarının tasdikli birer örneğini, ilgililerin işe başlama tarihlerinden itibaren 
en çok bir ay içinde Sandığa göndermeye mecburdurlar. 

Ancak, Sandık; gönderilen örnekleri nüfus idarelerindeki kayıtları ile karşılaş 
tırabilir ve bunlar hakkında 105 nci maddeye göre muamele yapar. 

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Nüfus hüviyet cüzdanları ile nüfus kayıt örnek
lerinin; Sandığa bilerek yanlış bildirilmesinden doğan her çeşit zararlardan, ilgisi
ne göre, kurumlar veya nüfus memurları ve doğru olmıyan nüfus hüviyet cüzdan
larının bilerek kurumlara gösterilmesinden doğan her çeşit zararlardan da bun
ları gösteren veya bunları bilerek kabul edip örneklerini Sandığa gönderenler ma-
len sorumludurlar. 

Otuzuncu Kısım 
Muhtaçlık 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Kendisini ve Türk Medeni Kanımu hükümleri
ne göre bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek geliri, malı 
(Para veya o mahiyetteki kıymetler dâhil) veya kazancı bulunmıyanlara, bu kanun 
hükümlerinin uygulanmasında (Muhtaç) denir. 
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Muhtaçlık, dul ve yetimler tarafından tanzim ve imzaları ihtiyar heyetlerince 
tasdik edilecek beyan kâğıtları üzerine daimî olarak oturdukları yerlerin bağlı 
bulundukları il veya ilce idare heyetleri tarafından muhtaçlık sebepleri açıkça 
gösterilmek suretiyle verilecek mazbatalarla belirtilir. 

Bu mazbatalara karşı ilgili veya Sandık tarafından Danıştay da dâva açüabilir. 
Sandıkça itirazda bulunulması halinde netice almıncava kadar aylığın yarısı ve 
loptan ödeme, kesenek iadesi ve ikramiye gibi ödemelerin tamamı emanet olarak 
Sandıkta alıkonulur. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Sandık Yönetim Kurulu, İdare Heyetleri
nin soruşturma ve kararları dışında ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkmda 
başka }^erlerde de idare . makamları vasıtası) le ayrıca her çeşit soruşturma yaptır 
maya, resmî ve özel idare, müessese ve ovlaklıklardan ve şahıslardan bilgi isteme-
^ o } etkili ve bunlar da vermeye mecburdurlar. 

YÜZ ONUNCU MADDE — Sonradan veraset, bağış, vasiyet yoliyle veya baş
ka suretlerle para, menkul ve gayri menkul mal ve gelir edinmiş veya kazanç sağ
lamış olanlar; bu durumlarım, bunları iktisap ettikleri tarihten itibaren bir ay 
içinde bevannaır»e ile Sandığa bildirmeye nlecburdurlar. Bu takdirde bu hallerin 
muhtaçlığım gidermiş olup olmadığı Sandık tarafından evvelce bu muhtaçlığı ka
rara bağlıyan } erler idare heyetlerince yeniden karara bağlattırılır. 

Y Ü Z ON BİRİNCİ W A DDE — Sandık Türk Medeni Kanunu hükümlerine gö
re bakmaya mecbur olanlar tarafından bakılmadığından veya bağlanan nafaka veya 
sağlanan menfaatin azlığından dolayı muhtaç durumda olmaları hasebiyle aylık 
bağladığı dul ve yetimlerin bakmaya mecbur yakınları aleyhine gerekli nafakanın 
bağlanması veya bağlanan miktarın artırılması için doğrudan doğruya veya üçün
cü «i his sıfatiyle dâva açmaya yetkilidir. 

Otuz birinci Kısım 

Aylık bağlanmeaya, toptan ödeme ve kesenek iadesi yapılıncaya kadar veri
lecek avanslar 

Y ü Z ON İKİNCİ MADDE — İlgililere bu kanun gereğince aylık bağlanmeaya 
kadar geçecek müddet için yazı ile Sandıktan istemelerinde aşağıdaki esaslara ve 
bu kanunun genel hükümlerine göre (Avans a\ lık) ödenir : 

a) Emeklilik hakkı tanınan vazifelere alınmış emekli, âdi malûl ve vazife ma
lûllerinden emekliye ayrılanlara, kesilen aylıkları; 

b) Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak veya aylık 
şeklinde son hizmet zammı yapılacaklara bu aylıklarının dul ve yetimlere de (68) 
nci maddeye göre bağlanması gereken aklıkların yarısı. 

Bağlanan aylıkların avans aylıklardan artanı toptan ödenir. Fazla ödendi*5! 
anlaşılan kısım, bağlanan aylığın dörtte birinin kesilmesi suretiyle geri almır. 

Müstahak olmadıkları sonradan anlaşılanlara ödenmiş avans aylıklar genel hü
kümlere göre tahsil edilir. 

İlgililerin, aylık yerine (Toptan ödeme) ye müstahak bulundukları anlaşılırsa, 
ödenen avans aylıklar, toptan ödemelerden indirilir. 

Y Ü Z ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun gereğince (Toptan ödeme) yapı
lıncaya kadar j^azı ile istemeleri şartiyle, Sandıkta birikmiş kesenekler ilgililere 
veya (68) nci maddede yazılı nispetlere göre, dul ve yetimlerine avans olarak 
ödenir. 
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Y Ü Z ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kainin gereğince kesenekleri geri veri
leceklere, ödeme yapılıncaya kadar, yazı ile istemeleri şartiyle, yarısı avans olarak 
verilir. 

Y Ü Z ON BEŞÎNCl MADDE — Yersarsmtısından zarar gören bölgelerin; 
Bakanlar Kurulunca belirtilecek yerlerinde veya yangın, sel gibi önemli olaylara 
mâruz kalan yerlerde, yardıma muhtaç olacak derecede malca veya bedence mühim 
zarara uğradıkları o verlerüı idare heyetleri tarafından tasdik olunan; emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü ve dul ve yetimlere, aylıklarının üç mislini geçmemek üzere 
Yönetim Kurulunca uygun görülecek miktarda avans verilir. 

Bu avanslar, ilgililerin aylıklarından eşit taksitlerle ve ödeme tarihlerinden 
itibaren iki yıl içinde geri almır. 

Aylıkları henüz bağlanmamış olanlara bu ödemeler 112 nci maddede yazılı 
avans aylıklar üzerinden yapılır. 

ölüm halinde tahsil edilmemiş kısımlar aranmaz. 

Otuz ikinci Kısım 

Zamanaşımı 

Y Ü Z ON ALTINCI MADDE — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul 
ve yetim aylıklarını almak üzere, bu aylıkların tahakkuk ettirildiği tarihlerden iti
baren aralıksız bir yıl sonuna kadar Sandığa müracaat etmiyenlerin aylıkları ke
silir. Bunlardan kesilme tarihinden itibaren 5 yıl içinde yazı ile Sandığa müra
caat edenlere kesilen aylıkları tekrar bağlanır ve geçmiş müddete ait aylıkları da 
toptan ödenir. Bu müddetten sonra müracaat edenlerin aylıkları, müracaat ta
rihlerini takibeden ay başmdan itibaren yeniden bağlanarak ödenir ve geçmiş 
müddet için bir şey verilmez. 

Bu kanunda ayrıca belirtilen haller dışında aylık bağlanmasına istihkak kesbe-
dildiği tarihten itibaren beş yıl sonuna kadar yazı ile müracaat edilmezse bu ay
lıklar, müracaat tarihini takibeden ay başından itibaren bağlanır. 

Y Ü Z ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek 
paralardan; istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren beş yıl sonuna kadar alınmı-
yan veya yazı ile müracaat edilerek aranmıyanlar Sandık lehine zamanaşımına 
uğrar. 

Y Ü Z ON SEKİZİNCİ MADDE — 116 ve 117 nci maddeler, ilgililerin her bi
rinin istihkakları hakkında ayrı ayrı uygulanır. 

Sandığa müracat etmemenin makbul veya mücbir bir sebebe dayandığını genel 
hükümlere göre ispat edenler hakkmdâ yukarıki maddeler hükümleri uygulan
maz, ölümü duymamış olmak, ispat edilmek şartiyle, mücbir sebep sayılır. 

Otuz üçüncü Kısım 

ödeme 

Y Ü Z ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun gereğince yapılacak her çeşit 
ödemeler için, kullanılacak belgeler ve ödemenin şekilleri tüzük ile belirtilir. 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Bu kanunda yazılı her çeşit istihkaklar; yer
leştikleri yerlerde doğrudan doğruya hak sahiplerine, vekillerine veya kanuni tem
silcilerine ödenir. Ancak köylerde oturanların aylıkları, bunların bağlı olduklaıı 
il veya ilce merkezlerinde ödenir. 



No. 5434 — 974 — 17.VI.1949 

ödemeler için Sandıkça yapılan masraflardan dolayı ilgililerden bir şey alın
maz. 

YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Her ne suretle olursa olsun istihkakla
rından fazla yapılan ödemeler, ilgililerin, varsa sonraki her çeşit istihkaklarmdan 
hüküm alınmaksızın kesilmek suretiyle geri alınır. Ancak ilgili, Sandıkça yapı
lan bu muamelenin yersizliği hakkmda Damştayda dâva açabilir. 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Bağlanan aylıkların üçer aylığı ilgilile
rin haklarmın kesilmesi için 93 ncü maddede tâyin olunan tarihleri geçmemek 
üzere peşin olarak ödenir. 

25 liradan az aylıkların 6 aylığım aym suretle peşin olarak ödetmeye Yönetim 
Kurulu yetküidir. 

Peşin ödenen aylıklar, ölüm halinde geri alınmaz. 

Ouz dördüncü Kısım 

Yoklama 

YÜZ YÎRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE —- Aylıkların ödenmesi için aylık sahiple
rinin durumlarında değişildik olup olmadığı bakmamdan yoklama yapılır. 

Yoklamanın : 
a) Esas ve şekilleri; 
b) Zamanı ve müddeti; 
c) Kullanüacak belgeler; 
d) Kurumların, memurlarının ücret dereceleri özel teadül kanunları ile belir

tilen daire, müessese ve ortakhklarm veya bunlara bağlı veya bunların kurduğu 
veya katıldığı ortakhklarm; aylık ve ücret tahakkuk ettiren ve ödiyen servisle
rinin, nüfus ve evlenme memurlarmm, muhtarlarm ve yabancı memleketlerdeki 
Türk elçilik ve konsoloslularının yoklama işlerindeki vazifeleri; 

Tüzükle beHrtüir. 

Y Ü Z YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yoklama için tüzükle belirtilecek 
razifeleri yerine getirmiyenler hakkmda Türk Ceza Kanununun 230 ncu, 

Aylık sahiplerinden tüzükle belirtilecek beyan kâğıtlarım veya istenecek her 
çeşit belge veya bilgileri vermiyenlerle hakikat hilafı beyanda bulunanlar hak
kmda 528 nci; 

Tüzükle belirtilecek her çeşit belgeleri doğru olmıyarak düzenleyip göstere
rek haksız para alanlar ve tüzükle belirtilecek vazifeleri yaparken veya Sandık 
muameleleri ile ilgili belgeleri tanzim ve tasdik ederken bilerek doğru olmıyan 
bilgi ve belge verenler hakkmda 343 ncü; 

Maddelerine göre kovuşturma yapılır. 

Otuz beşinci Kısım 

Biriktirme Sandığı 
YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Emeklilik hakkı tanınan vazifelere ilk 

defa alınanlardan yaşları 40 ı geçmiş bulunanlar ile, emekli keseneklerini geri al
dıktan sonra emeklilik hakkı tanınan 'vazifelere, beledive başkanlığına, illerin dai
mî komisyonu üyeliğine veya 130 ncu maddede vazıh vazifelere geçenlerden: 

a) Keseneklerini geri vererek 102 nci maddeye göre yapılacak hesapla yaş sa
yısı 40 ı aşanlar; 
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b) Keseneklerini tâyin olunan müddet içinde iade etmiyen veya esasen geri 
vermek istemiyenlerden yaşları 40 ı geçmiş olanlar; 

Tevdiatçı olarak, (Biriktirme Sandığı) na alınırlar. 
Tevdiatçılardan, iştirakçilerden alındığı gibi her çeşit kesenek ve kurumların

dan da karşılıkları ile 34 ve 38 nci maddelerde gösterilen paralar alınarak bu San
dıktaki hesaplarına geçirilir ve bunlarla bunların işletilmesinden elde edilen pa
ralar (Biriktirme Sandığı) nın gelirini teşkil ederler. 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Tevdiatçılarm; bu kanun gereğince işti
rakçilere emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı bağlanmasını veya (Top
tan ödeme) yapılmasını gerektiren durumlara girmelerinde Biriktirme Sandığm-
daki hesaplarında toplanmış bütün kesenek ve karşılıkları, yıllık toplamlarının % 
4 ü üzerinden hesaplanacak mürekkep faizi ile toptan kendilerine ödenerek ilgileri 
kesilir. 

ölümlerinde, bu paralar dul ve yetimlerine bu kanunun dul ve yetim aylıkları 
hakkındaki esas ve nispetlerine göre ödenir. 

Bunların, iştirakçilerin keseneklerinin geri verilmesini gerektiren sebeplerle 
veya 92 nci maddede yazılı durumlardan birine girmeleri dolayısivle vazifelerin
den ayrılışlarında yalnız birikmiş kesenekleri «34 ̂ e 38 r»H maddelere ç-öm o i 
paraların kesenek itibar edilen kısımları d 'h iH fe ;-^V eVrrk toH^' r - 1 

ilgileri kesilir. 
113 ve 114 ncü maddeler hükümleri bu madde gerekince r " 1 n r - 1 1 

hakkında da uygulanır. 
Bu.kanun gereğince aylığa müatahak *-o • retî^-. *. < 

(Biriktirme Sandığı) ndaki paraları Türk ive Cumhuriyeti Emekli S^-ıdırr * w » . 

Otuz altıncı Kısım 

Çeşitli Jıühümler 
YÜZ Y l R M l YEDİNCİ MADDE — Bu kanun gereğince bağlanacak aylık

lar için aylık sahiplerine özel belgeler verilir. Bunların çeşitleri ve şekilleri tüzük
le belirtilir. 

Y Ü Z Y İ R M İ SEKİZİNCİ MADDE — 107 ve 124 ncü maddeler dışında San
dıkça istenilen her çeşit bilgi ve sorulara tam, doğru veya hiç cevap vermiyen ku
rumlarla tüzel kişiliği haiz yerlerin ilgili memurları ve şahıslar ve emeklilik hakkı 
tanınan vazifelere ilk defa alınanlardan istenilen beyan kâğıtlarını kasten yanlış 
olarak verenler hakkında Türk Cez Kanununun, ilgisine göre, 230 veya 528 nci mad
deleri gereğince kovuşturma yapılır. Sandığın zarara uğramasında bunlar; yapı
lan masraflarla birlikte hüküm ile kendilerine ödettirilir. 

Kurumlarm emeklilik hakkı tanınan vazifelerine açıktan alınanlardan iki ay 
içinde bu kanun gereğince Sandığa verilmesi gerekli belge ve bilgileri vermiyenle-
rin mütaakip aya ait aylık veya ücretleri ödenmez. 

Y Ü Z Y l R M l DOKUZUNCU MADDE — Vazifeleri içinde veya dışında her 
hangi sebeple zarar görmüş veya tehlikeye düşmüş ve bundan dolayı âdi malûl duru
muna girmiş iştirakçilerle teVdiatçılarm veya bunlardan ölenlerin, dul ve yetimle
rinin; sebep olanlar aleyhine açacakları dâvaları Sandık dâhi kovuşturmaya ve bu 
dâvalara üçüncü şahıs olarak girmeye ve dul ve yetimler tarafından dâva açılmamış 
ise bunu doğrudan doğruya açmaya yetkilidir. 

Dâva sonunda para tazminatı da alınırsa bundan kovuşturma için yapılan mas-
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Tarihi 
Kanun 

No. A d ı 

D 27 8 , .1337 147 Müftülerin Tekaütten İstisnası hakkmda Kanun. 

2) 27. 2 .1340 408 Müeahedei Milliyede Şehit olan gedikli kuvayi milliye zâbitan ve ef
radı ailelerine maaş tahsisi hakkında Kanun. 

3) '8. 2 . 1341 551 Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi Kanunu. 

4) 2 . 6 .1926 900 Tekaüt maaşı ile muallim ve müderrislik, doktor, eezaeı, baytar, mü
hendis ve kondüktörlük maaşlarının bir zat uhdesinde içtima edebile
ceğine dair Kanun. 

5) 22. 6 . 1927 1122 Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihine dair olan 8 Şubat 1341 ta
rih ve 551 numaralı Kanunun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
ile 11 nci maddesine merbut cetvelde bâzı tadilât ierasma dair Ka-
T\T1 Tl 

6) OK 
t*ıO • 6 .1927 1165 

XXU.I1. 

İtalya, Balkan Harbleri ile Harbi Umumide duçarı maluliyet olan
lardan İstiklâl Muharebatına iştirak edenlerin 8 Şubat 1341 tarihli 
ve 551 numaralı Kanundan istifadeleri hakkında Kanun. 

7) 28. 5 .1928 1330 Evkaf, Şehremaneti ve Ziraat Bankası Memurlarının Tekaüt Maaş
larına dair Kanun. 

8) 3 . 6 .1930 1683 Askerî ve Mülki Tekaütf Kanunu. 

9) 2 . 2 .1931 1746 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 47 nei maddesine bir fıkra tez-
yiline dair Kanun. 

10) 19. 7 .1931 1842 Diyanet İşleri Reisliğinin 1683 • numaralı Tekaüt Kanununun 3 neü 
maddesinin mülki memurlara aît plan kısmının, (a) fıkrası hükmün
den istisnasına dair Kanun, 

raflarla birlikte emekli, âdi malûllük, dul ve yetim aylıkları bağlanan hallerde bu 
aylıkların beş yıllığı; (Toptan ödeme) veya tevdiatçıya ödeme yapılan hallerde de 
bunların toplamının yarısı Sandıkça alınarak, varsa, geri kalanı ilgililere ödenir. 

Sebep olanlar iştirakçi veya tevdiatçı ise ve bunlara bu kanuna göre Sandıklar
ca her hangi adla olursa olsun ödeme yapılacaksa istihkakları dâva sonuna kadar 
hükmolunacak tazminata karşılık olmak üzere ödenmez. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — İştirakçi veya tevdiatçılardan Millî Korunma 
Kanununa göre kurulan kadrolara veya (Kurumlar) dışında kalan müessese, te
şekkül ve ortaklıklardan kendilerine sözü geçen kanuna dayanılarak vazife veril
miş bulunanlarda bir vazifeye nakil suretiyle tâyin edileceklerin, Sandıkla ilgi
leri kesilmez. Buralarda geçecek fiilî hizmet müddetleri bu kanun esaslarına göre 
evvelki fiilî ve itibari hizmet müddetlerine eklenir. Aylıklarından kesenek ve ça
lıştıkları yerlerden de karşılık alınır. 

Y Ü Z OTUZ BİRİNCİ MADDE — Aylık bağlanması gerekirken (Toptan ö-
deme) yapılmış olan hallerde bağlanan aylıklar, ödenen paranın tamamı geri alı-
nmcaye kadar verilmez. 

(Toptan ödeme) yapılması gerekirken aylık bağlanmış olan hallerde de öden
miş aylıkların toplamı, hesaplanacak (Toptan ödeme) den indirilir. 

Y Ü Z OTUZ İKİNCİ MADDE — Bu kanunun mevzuu ile iligili hükümler 
buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır. 

Y Ü Z OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı kanunlar kaldırılmıştır : 

http://XXU.I1
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Kanun 

Tarihi No. A d ı 

11) 23. 5 .1932 1977 1683 numaralı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 ncü ve 6 neı 
maddelerinin tadili hakkmda Kanun. 

12) 25 6 .1932 2026 7 Haziran 1336 tarih ve 7 numaralı Kanuna müzeyyel Kanun. 
13) 26 .11.1932 2071 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 53 ncü maddesinin tadiline ve 

mezkûr kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair Kanun. 
14) 14 1 .1938 2097 Vilâyet Hususi İdarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin 

Tekaüt Maaşları hakkmda Kanun. 
15) 8 . 5 .1933 2169 Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine dair Kanun. 
16) 20. 5 .1933 2190 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 55 nci maddesinin tadili hak

kında Kanun. 
}7) 3 . 6 . 1 9 3 3 2264 İstanbul Mahallî İdaresi ile Ankara Merkez; Belediyesi Memurları 

Tekaüt Kanunu 

18) 26.10.1933 2324 788 numaralı Memurin Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair Kanun. 

19) 9 .12.1933 2348 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum Müdürlüğü 
Memurlarına dahi teşmili hakkmda Kanun. 

20) 8 . 3 . 1 9 3 4 2388 Polis Mensuplarının Yaş hadlerine dair Kanun 
21) 28. 5 1934 2454 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi idaresi Memurları 

Tekaüt Sandığı Kanunu 
22) 14. 6 .1934 2509 1683 numaralı Kanunun 21 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

Kanun. 
23) 25 . 6 .1934 2543 Tekaüt Kanununa bir madde ilâvesi hakkında Kanun. 
24) 22.12 .1934 2636 Memurin Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

olan 2324 sayılı Kanuna bir fıkra ilâvesine dair Kanun. 
25) 23 12 .1934 2662 2454 numaralı Kanunun 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasını değiştiren 

Kanun. 
26) 27 . 1 .1936 2904 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları 

Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 sayılı Kanuna ek Kanun. 
27) 20 . 3 .1936 2921 İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanunu. 
28) 6 . 4 . 1 9 3 6 2936 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 

ve bâzı maddelerine fıkra eklenmesine dair Kanom. 
29) 13 . 4 .1938 2941 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanun. 
30) 15 . 4 .1936 2945 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum Müdürlüğü 

Memurlarına dah ı teşmili hakkındaki 9 Kânunuevvel 1933 tarih 
ve 2348 sayılı Kanuna ek Kanun. 

31) 15 . 5 .1936 2969 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun. 

32) 11 6 .1936 3028 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa bâzı hükümler eklenmesine dair 
Kanun. 

33) 12 . 6 .1936 3048 Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile fabrika ve havuzlar teşkilâtı 
hakkındaki 2248 numaralı Kanunun 15 nei maddesine ek Kanun. 

34) 20 .11.1986 3066 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nei maddesinin değiştirilme* 
sint dair Kanun. 
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35) 21.12 .1936 3079 Subay ve âskerî nemurlarm tekaüdü için rütbe ve sınıflarına 
göre tâyin olunan yaşları bildiren Kanun. 

36) 29 . 1 .1937 3107 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 8 ve 50 nei maddelerine fıkra
lar eklenmesine iair Kanun. 

37) 15. 2 .1937 3137 Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile Fabrika ve Havuzlar İdareleri 
Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Kanunu. 

38) 12 . 6 .1937 3255 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanun. 
39) 17 .12 .1937 3286 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 69 ncu maddesinin değiştirilme

si hakkında Kanım. 
40) 3 . 1 .1938 3297 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 18 nci maddesinin değiştiril

mesine dair Kanım. 
t 

41) 21 . 3 .1938 3337 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 48 nci maddesini değiştiren 
Kanun. 

42) 13 . 4 .1938 3360 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 3 ncü maddesini değiştiren 
Kanun. 

43) 2 . 1 . 1 9 3 9 3549 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair Kaunun. 

44) 26 . 1 .1939 3575 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkında Kanun. 

45) 19 . 6 .1940 3886 Vilâyet Hususi İdarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin 
Tekaüt Maaşları hakkındaki 2097 sayılı Kanuna ikinci bir muvakkat 
madde ilâvesine dair Kanun. 

46) 11.12.1940 3937 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 66 nci maddesi ile 67 
nci maddesine e klenmiş fıkraların değiştirilmesi hakkında Kanun. 

47) 6 . 1 . 1 9 4 1 3977 Hatay Hükümeti iden devrolunan Mütekait ve Yetimlerin Aylık
ları hakkında Kanun. 

48) 21. 4 .1941 4001 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memur
ları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı Kanunlara bâzı 
hükümler eklenmsine ve bu kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun. 

49) 21. 5 .1941 4034 Dahiliye Memurlarından bir kısmının Tahdidi sinlerine dair Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 

50) 2 . 6 . 1 9 4 1 4056 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 61 nci maddesinin tadiline ve 
bu kanuna bâzı maddeler ilâvesine dair Kanun. 

51) 18 . 6 .1941 4067 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 ncü maddesinde yazılı cet
velin değiştirilmesine dair Kanun. 

52) 2 . 7 . 1 9 4 1 4085 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair Kanun. 

53) 2 . 2 . 1 9 4 2 4188 Askerî Fafrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren Kanun. 

54) 20 . 5 .1942 4222 İktisadi Devlet T eşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkında 
Kanun. 

Kanun 
Tarihi No. A d ı 
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55) 14. 8 .1942 4295 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 
sayılı Kanunun 36 nei maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair Kanun. 

56) 14 8 1942 4298 Eşkiya müsademesinde malûl olanların 3656 ve 4222 sayılı Kanun
ların 24 ve 21 nci maddelerinden istifade etmeleri hakkında Ka
nun. 

57) 30 .12 .1942 4346 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 39 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun. 

14. 1 .1943 4369 İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanununun bâra 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair Kanun. 

15 . 1 .1943 4380 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril» 
mesi hakkındaki 3066 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 neü fıkralarının 
tadiline dair Kanun. 

14 . 7 .1943 4463 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek 3255 sayılı Kamuna ek Kanun. 
19 . 7 .1943 4477 İktisadi Devlet Tşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 

4222 sayılı Kanuna ek Kanun. 
6 . 3 . 1 9 4 4 4526 Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihine ait 551 sayılı Kanunun II nei 

maddesine bağlı emraz cetveline bîr fıkra ilâvesi hakkında Kanun. 

10. 4 .1944 4540 Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kalan memurlara verilecek te
kaüt aylığı ve tazminat hakkında Kanun. 

17 . 4 .1944 4546 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 nei maddesini değiştiren 
Kanun. 

19. 6 .1944 4594 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı Kanuna ek 
Kanun. 

2 . 8 . 1 9 4 4 4640 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Te
kaüt Sandığı hakkındaki Kanuna ek 4001 sayılı Kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine dair Kanım. 

25 . 6 .1945 4765 Subay ve Askerî Memurların Tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre 
tâyin olunan yaşları bildiren 3079 sayılı Kanuna ek Kanun. 

2 . 7 . 1 9 4 5 4778 Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 
4222 sayılı Kanının 15 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun. 

13 .12 .1946 4867 Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Me 
muriarı Emekli Sandığı hakkındaki 3137 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun. 

3 . C . 1946 4913 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve iller Bankası Emekli 
Sandığı kurulmasına dair olan 4085 sayılı Kanuna ek Kanun. 

10 . 6 .1946 4923 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinir değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında Kanun. 

58 

59 

60 
61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

Kanun 
TariM No. A d ı 
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Tarihi 
Karnın 

No. 

— 98ü — 

A d ı 

72) 17 . 6 .1947 5094 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun.. 

73) 18 . 6 .1947 5101 Polis Memurlarının Yaş hadlerine dair olan 2388 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 

74) 18 . 6 .1947 5107 Emekli, dul ve Yetim Aylıklarına zam yapılması hakkındaki 4992 
sayılı Kanuna ek Kanun. 

75) 20. 2 .1948 5191 Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli ol
mıyan subay, askerî ve mülki memurlarla bunların yetimlerine bir 
defaya mahsus olmak üzere verilen paraların vergiye tâbi tu
tulmaması hakkında Kanun. 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 1306 tarihli İdarei Mahsusa Memur* 
lan Tekaüt Nizamnamesi kaldırılmıştır. 

YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı kanunların, hizalarında 
gösterilen madde, fıkra ve hükümleri kaldırılmıştır : 

Kanunun Kaldırılan madde, fıkra ve 
Tarihi Sayısı Adı hükmü 

1) 21.12.1330 147 

2) 24.12.1330 172 

3) 13 .10 .1335 

4) 18. 3 .1926 788 

5) 7 . 6 .1926 912 

6) 26. 5 .1927 1050 

7) 26. 6 .1927 1108 

Mektebi llarbiyeden başaha-
detname neşet edenlerin kı
taata sureti tevzi ve istihdam
ları hakkında Kanunu muvak
kat. 

Bahriye efrat ve küçük za
bıtanı ile gedikli zabitanı Ka
nunu. 
Tahsisatı Fevkalâde Kararna
mesi 

Ordu, Bahriye, Jandarma, Zâbi-
tan ve Memurini hakkında Ka
nun 

7 nci maddesinin emeklilik iş
lerine matuf hükmü. 

22 ve 25 nci maddeleriyle 20, 21, 
23 ve 24 ncü maddelerinin emek
lilik hususlariyle ilgili hükümleri. 

Erat ve askerî okullar öğrencileri
nin aylıklarının tahsisatına 
ait olanlar dışında kalan hü
kümleri. 

37 ve 75 nei maddeleri ile 77 
nci maddenin emekliye ayırmıya 
ait hükmü ve müzeyyel maddesi. 
3, 10 ve 11 nci maddeleri ile 1278 
sayılı Kanunla değişik 5 nci mad
desinin emekliye ayırmıya ait hü
kümleri. 
60 nci maddesi ile 47, 48 ve 138 nei 
maddelerinin bu kanuna uymıyaa 
hükümleri. 
13 ncü madesinin bu kanuna uy-
mıyan hükmü ile 20 nei maddesi
nin emekli aidatına iMşkiü hükmü, 

Muhasebe! Umumiye Kanunu. 

Maaş Kanunu 

Memurin Kanunu 
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Adı 

Dalgıç, Zabıtan ve Efradına ve
rilecek zamaim hakkında Kanun. 

Hariciye Vekâleti Memurin Ka
nunu 
Damga Besmi Kanunu 

Zâbitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkında Kanun 
Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisat ve harcırahları hak
kındaki Kanun 
11 Ağustos 1325 tarihli Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanununun 
muaddel maddesinin tadiline 
dair Kanun 

İlk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hak
kında Kanun 
Vilâyetler idaresi Kanununun 
bâzı maddelerini muaddil Ka
nun 

Gümrük memurlarından vazifei 
memuresini suiistimal edenler 
ile vazife veya mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilmi-

• yenler hakkmda yapılacak mu
ameleye dair Kanun. 
İnhisarların İdaresi hakkındaki 
1660 numaralı Kanuna müzey-
yel Kanun. 
Denizyolları A. K. A. Y. işlet
meleri ile fabrika ve havuzlar 
teşkilâtı hakkında Kanun, 
istanbul Üniversitesinin Muva
zene! Umumiyeye alınmasına 
dair Kanun. 

Divanı Muhasebat Kanunu. 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hak
kındaki 1918 sayılı Kanunun 57 
ve 60 nci maddelerini değiştiren 
ve bu kanuna bir madde ekliyen 
Kanun 

17.VI.1949 
Kaldırılan madde, fıkra ve 

hükmü 

5 nci maddesi. 

11 nci maddesi. 

32 nei maddesinin 12 nci ve 3478 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
ile değişik 23 ncü fıkraları. 
7 ncî maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 
3 ncü maddesinin emekli aylığı
nın hesabında esas tutulacak ay
lığa ait hükmü. 
Muvakkat maddesinin son fıkrası 

29 ncu maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 

3 ncü maddesinin son fıkrası 

1 ve 2 nci maddelerinin emekli
liğe ait hükümleri. 

7 nci maddesi. 

15 nci maddesi. 

8 nci maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 

72 ve 73 ncü maddeleri ile 11 nci 
maddesinin bu kanuna uymıyan 
hükmü. 
3 ncü maddesinin emekli, dul ve 
yetim aylıklarına ve tazminata ait 
hükümleri. 

8) 23. 6 .1927 1144 

9) 25. 6 .1927 1154 

10) 28. 5 .1928 1324 

11) 24. 5 .1929 1453 

12) 15. 5 .1930 1613 

13) 21 . 5 .1930 1626 

14) 10. 6 .1930 17/2 

15) 20. 6 .1931 1851 

16) 7 . 1 .1932 1920 

17 ) 29 . 4 .1932 2159 

18) 31 . 5 .1933 2248 

19) 29. 5 .1934 2467 

20) 16 . 6 .1934 2514 

21) 30. 6 .1934 2550 

Kanunun 
Tarihi Sayısı 
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Adı 

Hâkimler Kanunu 

Memurin Kanununa ekli Kanun 

Arazi ve Bina vergileri ile bun
lardan almaeak İktisadi Buhran 
Vergisinin Vilâyet Hususi İda
relerine devri hakkında Kanun 
Memurin Kanununun bâzı mad
deleri ile buna müzeyyel olan 
1777 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında 
Kanun. 

Maliye Vekâleti Teşkilât ve Va
zifeleri hakkında Kanun 
Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkında Kanun 
Kültür Bakanlığına bağlı Ertik 
Okulları öğretmenleri hakkında 
Kanun. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Ka
nunu 
İstanbul ve İzmir Limanlarının 
sureti idaresi hakkında Kanun 
Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası Teşkilât ve Orkestra 
mensuplarının terfi ve tecziyele
ri hakkında Kanun 
Emniyet Teşkilâtı Kanunu 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanunu 

Orman Umum Müdürlüğü Teş
kilât Kanunu 
İlk Tedrisat Müfettişlerim 
Muvazenei Umumiye içine alın
masına dair Kanun 
Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü Teşkilât Kanunu 

17. V I . 1949 
Kaldırılan madde, fıkra ve 

»hükmü 

69 ncu maddesi ile 79 ncu mad
desinin (d) fıkrası ve 80 nci mad
desinin emekliliğe ait hükmü. 
1 nci maddesinin emekliye ayırma
ya ait hükmü. 
14 ncü maddesi. 

3 ncü maddesinin emekliye ayrıl
ma ve ayırmaya ve emeklilik 
hususlarına ait hükmü. 

Geçici 3 ncü maddesinin emekliye 
ayırma ile ilgili hükmü. 
Geçici 1 nci maddesinin emekliye 
ayırma ile ilgili hükmü. 

2 nci maddesinin emekliye ayırma 
ile ilgili hükmü. 

81, 82, 85 ve 86 nci maddeleri. 

22 nci maddesi. 

11 nci madesinin emekliye ayırma 
ile ilgili hükmü. 

56 nci maddesinin son bendi üe 
57 nci maddesi. 
55 - 69 ncu maddeleri ile 70 nci 
maddesinin 3 ve 4 işaretli bend-
leri. 
3 ncü madesinin 2 nci bendi. 

5 nci maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 

3 ncü maddesinin emekliliğe ait 
hükmü. 

22) 4 . 7 . 1 9 3 4 2556 

23) 23 .12 .1934 2658 

24) 23.32.1935 2871 

25) 16 . 3 .1936 2919 

26) 29. 5 .1936 2996 

27) 29. 5 .1936 2997 

28) 8 . 6 . 1 9 3 6 3007 

29) 9,. 6 .1936 3017 

30) 10. 6 .1936 3023 

31) 12. 6 . :036 3045 

32) 4 . 6 . 1 9 3 7 3201 

33) 4 . 6 . 1 9 3 7 3202 

34) 4 . 6 .1937 3204 

35) 30 . 5 .1938 3407 

36) 3 . 6 . 1 9 3 8 3424 

Kanunun 
Tarihi Sayısı 
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Kanunun 

Tarihi Sayısı Adı 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler 
hakkında Kanun 
Sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretiyle ku
rulan İktisadi Teşekküllerin Teş
kilâtı ile idare ve murakabeleri 
hakkında Kanun. 
Hava sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hak
kında Kanun 

Denizaltı sınıfı mensuplarına ve
rilecek zamlar ve tazminler hak
kında Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Kanununun bâzı hü
kümlerini değiştiren Kanun 

Münakalât Vekâleti Teşkilât ve 
Vazifelerine dair Kanun. 

Devlet Denizyolları ve Devlet 
Limanları İşletme Umum Mü
dürlüklerinin Teşkilât ve Vazi
felerine dair Kanun. 
Yalova Kaplıcalarının İşletmesi 
ve kaplıcaların inkişafı işlerinin 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâletine bağlı hükmi şahsiyeti 
haiz bir teşekküle devri hakkın
da Kanun. 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Kanun 

Gedikli Erbaşların Maaşlarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Ka
nun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunda bâzı değişiklikler icrası
na ve vatani hizmet tertibinden 
verilen maaşlara zam yapılması
na dair Kanun 
Gümrük Muhafaza ve Muamele 
sınıfı Memurları Teşkilâtı hak
kında Kanun 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

8 nci maddesi. 

Muvakkat maddenin (e) bendi. 

11 nci maddesi ile 5131 sayılı Ka
nunla değişik 12 nci maddesi. 

9 ve 10 ncu maddeleri. 

6 nci maddesi. 

o ncü maddesinin Denizyolları ve 
Limanları Emekli Sandığına ait 
hükmü. 
Î7 ve 18 nci maddeleri 

14 ncü maddesinin emekliye ait 
hükmü. 

24 ncü maddesi. 

11 nci maddesi. 

Vatani hizmet tertibinden bağla
nan maaşlara zam yapılması hak
kındaki 2 nei maddesi dışında ka
lan hükümleri. 

5 nci maddesi ile 13 ncü maddesi
nin emekliye ayırma ile ilgili 
1 ükmü. 

37) 10. 6 .1938 3433 

38) 17. 6 .1938 3460 

39) 24. 6 .1938 3485 

40) 24. 6 .1938 3486 

41) 24. G .1938 3492 

42) 27. 5 .1939 3613 

'3) 7 . 6 . 1 9 3 9 363 6 

*4) 26 . 6 .1939 3653 

45) 30. 6 .1939 3656 

46) 18 . 1 .1940 3779 

47) 22. 5 .1940 3835 

48) 18 .12 .1940 3944 
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Kanunun 

Tarihi Sayısı Adı 

% 5 faizli Hazine Tahvilleri ih-
ı acına dair Kanun 

Posta, Telgraf ve Telefon İdare
sinin Biriktirme ve Yardım San
dığı hakkında Kanun 

Maaş Kanununa ek Kanun 

Köy okulları ve Enstitüleri Teş
kilât Kanunu 
Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Umum Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri ve Memurları Ka
nunu. 
Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Me
murları Teşkilâtı yapılmasına ve 
3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve 
Memurini Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun. 
1683 sayılı Kanunun meriyetin
den evvelki hükümlere göre bağ
lanmış olan tekaüt ve yetim ay
lıkları ile vatani hizmet maaşla
rına zam yapılması hakkında 
K anun 
Mamak Gaz Maske Fabrikasının 
Millî Müdafaa Vekâletine devri 
hakkında Kanun 
Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 
3424 ve 3822 sayılı Kanunlarda 
değişiklik yapılması ve bu ka
nunlara bâzı hükümler ilâvesi 
hakkında Kanun 
Yabancı memleketlere gönderile
cek memurlar hakkında Kanun 
Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün kaldırılması ve 
vazifelerinin Devlet Denizyolla
rı ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğüne verilmesi hakkm
da Kanun. 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

2 nci maddesinin bu kanunun ge 
çicı 2, 3 ve 5 nci maddelerinde ge
çici olarak çalışmaları kabul edi 
lenler dışında kalan emekli san
dıklarına ait hükmü. 
1 nci maddesinin (b) ve (c) fık
ralarının bu kanıma uymıyan hü
kümleri. 

9 ncu maddesi ile bu kanuna ay 
kırı hükümleri. 
65 nci maddesi. 

50 nci madclesi ile 41 nci maddeci 
rıhı emeklilik ile ilgili hükmü. 

16 nci maddesinin emekli sandı 
ğma ait hükmü. 

Vatani hizmet tertibinden bağla 
nan aylıklara ait 4 ncü maddesi 
dışında kalan maddeleri. 

4 ncü maddesinin hizmetlilerinin 
emeklilik işleri için 3575 sayılı 
Kanuna atıf yapan hükmü. 
3 ncü maddesi. 

2 nci maddesinin (a) fıkrasının 
fiilî hizmete ait hükmü. 
3 ncü maddesi. 

49) 2 . 6 .1941 4060 

50) 22.12 .1941 4157 

51) 26.12.J94! 4161 

52) 19. 6 .1942 4274 

53) 5 . 7 .1943 4454 

54) 9 . 7 . 1 9 4 3 44*59 

55) 14 . 7 .1943 4464 

56) 14. 7 . L943 44Ö6 

57) 16. 7 .1943 4467 

58) 13. 9 .1943 4489 

59) 24. 1 .1944 4517 
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Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerinin üc
retlerine dair olan Kanunun bâ
zı maddelerini değiştiren 3173 
sayılı Kanuna ek Kanun. 
Bankalar ve Devlet müessesele
ri Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülü hakkındaki 3659 
sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair Kanun. 

Yer sarsıntısından evvel ve son
ra alınacak tedbirler hakkında 
Kanun. 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna ek Kanun 

17. V I . 1949 

10 ncu maddesinin emekli ikra
miyesinin vergi ve tevkifata tâbi 
olmadığına dair hükmü. 

8 nci maddesinin emekli ikramiye
sinin vergi ve tevkifata tâbi olma
dığına dair hükmü. 

28 ve 29 ncu maddelerinin emek
li, dul ve yetimlere ait hükümleri. 

6, 7 ve 8 nci maddeleri ile geçici 
2, 3, 4, 8 ve 9 ncu maddeleri ve 
geçici 5 nci maddesinin emeklili
ğe ait hükümleri. 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkında K-anun. 
Subay ve Askerî Memurların 
Maaşlarına dair 3661 sayılı Ka 
nunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Ka
nun. 
Gedikli Erbaşların Maaşlarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3779 numaralı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun. 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Ka 
nunun 18 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun. 

8 nci maddesinin emekli ikrami
yesinin vergi ve tevkifata tâbi 
olmadığına dair hükmü. 

4 ncü maddesinin 4598 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesine atıf ya
pan hükmünün emekli ikramiye 
yesine ait kısmı. 

3 ncü maddesinin 4598 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesine atıf ya
pan hükmünün emekli ikramiye
sine ait kısmı. 

1 nci maddesinin son fıkrasının 
900 sayılı Kanuna atıf yapan 
hükmü. 

Adı 
Kaldırılan madde, fıkra ve 

hükmü 

60) 21. 6 .1944 4598 

61) 21. 6 .1944 4600 

62) 21. 6 .1944 4601 

63) 10. 7 .1944 4609 

64) 17. 7 .1914 4620 

65) 17. 7 .1944 4623 

66) 13 7 .1944 4'.23 

@r'") 3 8 .1944 4644 
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69) 15. 1 .1945 4697 

70) 13. 6 .1945 4759 

71) 27 . 6 .1945 4772 

72) 21 .12 .1945 4805 

73) 21.12.1945 4806 

74) 21.12 .1945 4807 

75) 29. 5 .1946 4910 

76) 13. 6 .1946 4936 

77) 14. 6 .1946 4947 

78) 28 .12 .1946 4988 

— 986 — 

Adı 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve aylıklardan % 5 
emeklilik karşılığı kesilmesi hak
kında Kanun. 
Subay ve Askerî Memurların 
Aylıkları hakkındaki 3661 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve aylikl-ardan % 5 emeklilik 
karşılığı kesilmesine dair Ka
nun. 

Gedikli Erbaşların Aylıkları 
hakkındaki 3779 sayılı Kanunda 
ve gedikli subay maaşlarında 
değişiklik yapılması ve aylıkla
rından % 5 emeklilik karşılığı 
kesilmesi hakkında Kanun. 
Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2996 sayı
lı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 
Kanun. 

Üniversiteler Kanunu. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanunu. 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunla buna ek 
4644 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Kanun. 

17. V I . 1949 
Kaldırılan madde, fıkra re 

hükmü 

4 ncü maddesi. 

3 ncü maddesi. 

3 L.CÜ maddesinin 4805 sayılı Ka
nunun 4 neü maddesine atıf ya
pan hükmü ile 4 ncü maddesinin 
son fıkrasının 4598 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesinin emekli ik
ramiyesine atıf yapan hükmü. 
17 nci ve geçici 5 ve 6 nci mad
deleri. 

66 nci maddesi. 

Geçici 7 nci maddesi. 

2 nci maddesi ile 3 neü maddesi
nin emekli kesenekleri ile -emekli 
aylıklarının hesabında esas tutu
lacak aylık aslına ait hükmü. 

Milli Korunma Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 
ek maddelerin çıkarılmasına dair 
Kanun 

Şirketi Hayriyenin satmalmma-
sma dair olan Sözleşmenin onan
ması hakkında Kanun. 
İller Bankası Kanunu 

İş Kazaları ile Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortaları Ka
nunu 

Millî Korunma Kanununun bu ka
nunla değiştirilen 6 nci maddesi
nin (XI) nci ve (XII) nci bent
lerinin emeklilikle ilgili hüküm
leri. 
5 nci maddesi ile Sözleşmenin 4 ncâ 
maddesinin bu Kanuna uymayaaa 
hükümleri. 

24 ncü maddesi.. 

83 neü maddesinin bu kanuna uy
mayan hükümleri. 

68) 3 . 8 .1944 4648 

Kanunun 
Tarihi Sayısı 
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Kanunun 

Tarihi Sayısı 

79) 28.12.3946 4989 

80) 28.12.1946 4990 

81) 28.12.1946 4992 

82) 4 . 9 .1947 5129 

83) 22.12.1947 5142 
84) 30. 1 .1948 5166 

85) 10. 7 .1948 5250 

Adı 

Subay ve Askerî Memurların 
Aylıkları hakkındaki 3661 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair Kanun 
Gedikli Erbaşların Aylıkları 
hakkındaki 3779 ve 4807 sayılı 
Kanunlarda değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun 

Emekli, Dul ve Yetim Aylıkları
na zam yapılması hakkmda Ka
nun. 

Köy Enstitüsü mezunu öğret
menlerle Köy sağlık memurları
nın geçimlerini düzenlemek üze
re 3803, 4274 ve 4459 sayılı Ka
nunlara ek Kanun 
1757 sayılı Kanuna ek Kanun 

Özel İdarelerden aylık alan ilko
kul öğretmenlerinin kadroları
mın Millî Eğitim Bakanlığı teş
kilâtına alınması hakkında Ka
nun 
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna 
ek Kanun 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

2 nci maddesinin emekli kesenek
leri ile emekli aylıklarının hesa
bında tutulacak aylık aslına 
ait hükmü. 

3 ncü maddesinin emekli kese
nekleri ile emekli aylıklarının he
sabında esas tutulacak aylık as
lına ait hükmü. 

1 nci ve 4 ncü maddelerinin vata 
nı hizmet tertibinden bağlanmış 
aylıklarla ilgili olanlar dışında 
kalan hüküm ve maddeleri. 
8 nci maddesinin emeklilik sandı
ğı ile ilgili hükmü? 

2 nci maddesi. 
5 nci maddesi. 

4 ncü maddesi. 

Otua yedinci Kısım 

Geçici Hükümler 

A) Devir Muameleleri 

GEÇİCİ MADDE 1. — Aşağıda yazılı Emekli sandıklarının her çeşit para
ları ile esham ve tahvilâtı, menkul ve gayrimenkul bütün malları, alacak ve borç
ları, bunlara ait kayıt, defter ve belgeleriyle birlikte bu kanunla kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Iİmekli Sandığına devrolunur. 

Devir, kanunun yürürlüğe girdiği ta'ih e kadar olan muameleleri gösterir şe
kilde hazırlanacak bilançolara göre yapılır ve bunlara gerekli müfredat hesap ve 
cetvelleri bağlanır : 

a) 20. I I I . 1936 tarihli ve 2921 sayılı Kanunla kurulu; inhisarlar Umum Mü
dürlüğü Tekaüt Sandığı; 

b) 15.11.1937 tarihli ve 3137 sayılı Kanunla kurulu; Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memurları Tekaüt Sandığı; 

c) 4. V I . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 55 nci maddesiyle kurulu,; Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memurları Tekaüt Sandığı; 1 
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ç) 24. V I . 1938 tarihli ve 3492 sayılı Kanunun 6 nci maddesiyle kurulu; Tür
kiye Cumhurij'et Merkez Bankası Memurları Tekaüt Sandığı; 

d) 2 . V I I . 1941 tarihli ve 4085 sayılı Kanunla kurulu; Belediyeler ve İller 
Bankası Memurları Tekaüt Sandığı; 

e) 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Kanunla kurulu; Devlet Ekonomi Kurum
ları Memurları Emekli Sandığı; 

f) Türkiye Emlâk, Kredi Bankası Emekli Sandığı; 
•• 4085 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları men-

suplariyle diğor memurlarının; kaldırılan hükümlere dayanılarak evvelce fiilî hiz
met müddetlerine ekletmiş oldukları hizmet müdcletleıi karşılığı olarak Belediye
ler ve İller Bankası Memurları Tekaüt Sandığına borçlandıkları paralardan tah
sil edilenler ile borç bakiyeleri ilgili belediyelere devroîunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2 8 . V . 1934 tarihli ve 2454 sayılı Kanunla kurulu 
(Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt 
Sandığı) nm adı (Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü İş
çileri Emekli Sandığı) olarak değiştirilmiştir. 

Sözü edilen İşçiler Emekli Sandığı, bu İdarenin; 12 nci maddenin (II) işaretli 
fıkrasında (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığiyle dgilendirileeekleri gösteri
lenler dışında kalan işçilerinin, 2454 sayılıKanun ile ekleri ve kaldırılan ilgili diğer 
hükümler dairesinde emeklilik muamelelerini yapmak ve bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar işçilerden emekliye aynlmış olanla^ ile yine işçilerden ölenle-
lin dul ve yetimlerine bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklarını ödemek üzere 
ilgililerin mükl esep hakları ihlâl edilmiyecek şekilde özel bir kanunla işçi sigorta
larına devredilinceye kadar geçici olarak çalışmasına devam eder. 

Adı değiştirilen Tekaüt Sandığının mevcutları ile alacak ve borçları aşağıda 
gösterilen şekilde tasfiyeye tâbi tutulur : 

a) Geçici 1 nci madde gereğince hazırlanacak bilanço ve müfredat hesapları
na göre idarenin; (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığiyle ilgilendirilecek me
mur ve hizmetüleriyle (İşçiler Emekli Sandığı) na intikal edecek işçilerinin ke
senekleri ve bu mahiyetteki paraları ayrı ayrı tesbit edilir; 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği taıihe kadar bağlanmış her çeşit aylıklar
dan, memur ve hizmetlilere ait olanla işçilere ait bulunanların 4992 sayılı Kanunla 
yapılan zamlariyle birlikte onar yıllıkları hesaplanır; 

c) Bilançoya göre Sandığın mevcutlariyle alacaklarından, borçları ve (a, b) 
fıkralarındaki paralar çıkarıldıktan sonra artanı da (a) fıkrasında gösterilen kese
neklere nispet edilerek ikiye ayrılır; 

Q) Yukarıki (a) , (b) ve (c) fıkralarında gösterilen paralardan, memur ve 
hizmetlilere ait kısım (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına ve işçilere ait 
miktar da (işçiler Emekli Sandığına) devroîunur; 

d) Kaldırılan hükümlere göre yapılmış borçlanmaların bakiyeleri, yukarı
ki hesaplaşmalara dâhil edilmiyerek bunlardan memur ve hizmetlilere ait olanlar 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına ve işçilere ait bulunanlar da (İşçiler 
Emekli Sandığma) devrolunup buralarca tahsillerine devam edilir; 

e) Eski Sandığın alacaklarının tahsil ve borçlarının ödenme işleri o Sandığa 
izafetle (işçiler Emekli Sandığı) nca j^apılır. 

Yukarıki fıkralar gereğince yapılan devir tarihinden itibaren 6 ay sonunda tek
nik bir hesaplaşma yapılarak buna göre her iki Sandığa ayrılan miktarlarda fark 
görülürse fazla almış olan Sandık, bu faikı % 4 mürekkep faiziyle diğer Sandığa 
öder. 
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GEÇÎCÎ MADDE 3. — 26 . I . 1939 tarihli ve 3575 sayılı Kanunla kurulu 
(Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) yleilgili hizmetlilerin; kesenek 
ve bu mahiyetteki paraları ile karşılıkları ve % 4 mürekkep faizi, ayrıca memur 
ve hizmetlilerinden emekliye ayrılmış olanlar ile yine bu sınıfa dâhil olanlardan 
ölmüş olanların, dul ve yetimlerine kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağ
lanmış aylıkların 4992 sayılı Kanunla yapılan zamlariyle birlikte on yıllığı, (Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına de\rolunur. 

Hizmetlilere ait borçlanmaların bakiyeleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığına devredilerek oraca tahsillerine devam edilir. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı; bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar işçilerden emekliye ayrılmış olanlarla bu sınıfa dâhil bulunan
lardan ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış ve kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra bağlanacak aylıkları ödemek, işçilerin bütün emeklilik işlerini yapmak ve 
işçilerle 3575 sayılı Kanun ve eklerinin şümulüne girenlerin yardım işlerini ted
vir etmek üzere - ilgililerin müktesep hakları ihlâl edilmiyecek surette özel bir ka
nunla işçi sigortalarına devrolununcaya kadar - 3575 sayılı Kanun ile ekleri ve 
kaldırılan ilgili diğer hükümler dairesinde geçici olarak çalışmasına devam eder. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Geçici 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı Sandıklarda ıı 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıklarla yapılacak toptan 
ödemeler, bu kanunun esaslarına göre hesaplanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — 14 . I . 1933 tarhili ve 2097 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle kurulu (Vilâyet Hususi idareleri Tekaüt Sandığı): (özel İdarelerle 
Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı) 
adı altında ve 1683 sayılı Kanım hükümlerine göre bağlanmış emekli, dul ve ye
tim aylıklarının ödenmesi sona erinceye kadar, kaldırılan hükümlere göre çalış
masına devam eder. 

Vilâyet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı memur ve hizmetlilerinin bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen ve kesenekleriyle karşılıkları geçici 
1 nci maddenin (D) işaretli fıkrasında yazılı Belediyeler ve İller Bankası Te
kaüt Sandığından (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına devredilecek olan 
fiilî ve itibari hizmet müddetleri, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçe
cek hizmet müddetlerine eklenmek suretiyle kendileri (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli) Sandığıyle ilgilendirilirler. 

Sözü edilen Tekaüt Sandığının memur ve hizmetlileriyle kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bu vazife ve hizmetlere geçeceklere ait kesenek karşılıkları 
(özel İdareler Zat Maaşları Sandığı) tarafından ödenir. 

özel İdarelerle yukarda yazılı belediyeler memurlarından; kaldırılan hükümlere 
göre borçlanmış olanların borçlarından yakılan tahsilat ile borç bakiyeleri ilgili özel 
idare ve belediyelere devredilerek oralarca tahsillerine devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelere göre yapılacak devir mu
amelelerinin kimler tarafından nerede, naı->ıl ve ne kadar müddet içinde tamamlana
cağı Maliye Bakanlığı ile sandıkların ba^lı bulundukları Bakanlıklarca birlikte 
tesbit olunur. 

Devir muameleleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay için
de tamamlanır. 

Kaldırılan sandıkların ilgili memur ve hizmetlileri, devrin sonuna kadar (Tür
kiye Cumhuriyet Emekli) Sandığının memuru olarak ve almakta oldukları aylık
larla devir muamelelerinde çalıştırılabilirler. 
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GEÇİCİ MADDE 7. — Kaldırılan sandıkların memur ve hizmetlilerinden (Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığında bir vazifeye geçmek istiyenler ehliyet ve si» 
çilleri uygun olmak şartiyle münhal kadrolara, yoksa bağlı bulundukları kurum
ların kadrolarına, almakta oldukları aylıklarla, tercihan alınırlar. 

(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığında veya kurumlarda bir vazifeye almmv 
yanlara veya geçici 6 nci madde gereğince devir işlerinde çalıştırılmalarına son 
verilenlere üçer aylık ücretleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığmca tam ola* 
rak ödenir. 

Bu ücretlerden emekli keseneği kesilmez ve bunlar için karşılık da verilmez. 
Bu müddet içinde kurumlarda aylık veya ücretli bir vazifeye tâyin edilenlerin 

mütaakip ay ücretleri ödenmez. 
Yukarda sözü geçen memurlardan fiilî hizmet müddetleri (25) yılı doldurma

mış ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye geçmemiş bulunanların kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren, bir yıl içinde yazı ile Sandıktan istediklerinde 
her hizmet yılı için; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları ücretleri 
tutarının bir aylığı verilmek suretiyle, emeklilik hakları tasfiye olunur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 17 . I V . 1940 tarihli ve 3803 sayılı Kanunun 18 nci mad
desiyle^ kurulup 4 . I X . 1947 tarihli ve 5129 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle ad* 
(Köy öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Emeklilik Sandığı) olarak değişti
rilen Sandıkta birikmiş paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına dev
roîunur. 

Bu öğretmen ve sağlık memurlarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar geçmiş hizmet müddetlerinin her yılı için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
ki aylıklarının yıllık toplamının % 15 i üzerinden (Bu paranın yarısı kesenek ve 
yarısı karşılık sayılır) hesaplanacak paradan, yukariki hükme göre ödenen para 
çıkarılarak artanı, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları bütçele
rine konacak ödenekten 2 yıl içinde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren % 5 faizi ile birlikte (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Geçici 2 ve 3 ncü maddelerde adları değiştirilen Dev
let Demiryolları ve Askerî Fabrikalar İşçileri Emekli sandıklarının memur ve 
hizmetlilerinin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilî hizmet müddet
leri ile bunlara ait paralar hakkında sözü geçen geçici maddeler hükümleri tatbik 
olunmak suretiyle kendileri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığiyle ilgilendi
rilirler. 

Bunlara ait kesenek karşılıkları sandıklarınca ödenir. 
Bu memuriyet ve hizmetlere sonradan girecekler hakkında da bu kanunun hü

kümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Kaldırılan sandıklardan bağlanmış her çeşit aylık
larla geçici 2 ve 3 ncü maddeler gereğince (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) San
dığına intikal edecek emekli, dul ve yetimlere ait aylıklar ve bunlara kaldırılan hü
kümlerle yapılmış aylık zamları bu kanunla yükseltilecek miktarlar üzerinden 
ve.bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (Türkiye Cumhuriyeti Emek
li) Sandığınca ödenir. 

Yukariki fıkrada adları geçen sandıklarca peşin ödeme yapılmışsa bu aylıkla
rın, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca, bu ödemelerin ait bulunduğu 
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müddetin bitimini takibeden ay başından itibaren, ödenmesine başlanır. 
Bu aylıkların kimlere ait ve nerede, nasıl ödenmekte olduklarını gösterir müf

redatlı cetvelelr, kayıt ve belgeleriyle birlikte ve devir sonu beklenmeksizin bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli) Sandığına gönderilir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce : 3 . V I . 1930 
tarihli ve 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden; bu kanunla kaldırılan veya geçici 
2 ve 3 ncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili kurumlara veya bu kurumlardan; 
1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelere, geçmiş olup da kesenek ve karşılıkları 20 . V . 
1942 tarihli ve 4222 sayılı Kanunun 18 nci madesi gereğince henüz ödenmemiş bu
lunanlara ait paralar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aynı esaslar dai
resinde ve aşağıda yazılı şekilde derhal ödenir : 

a) 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden, kaldırılan sandıklarla ilgili vazifele
re geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına; 

b) Kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelerden 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifele
re geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca o dairelere; 

c) Devlet Demiryolları memur ve hizmetlilerinden 1683 sayılı Kanuna tâbi 
vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca o 
daireye; 

1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden Devlet Demiryolları memur ve hizmetlili-
ğine geçenlere ait paralar da o dairece (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına; 

ç) Devlet Demiryolları işçilerinden 1683 sayılı Kanuna tâbi veya kaldırılan 
sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere ait paralar, Devlet Demiryolları işçileri 
Emekli Sandığından taallûkuna göre geçtikleri dairelere veya (Türkiye Cumhuri
yeti Emekli) Sandığına; 

1683 sayılı Kanuna tâbi veya kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelerden Devlet 
Demiryolları işçiliğine geçmiş olanlara ait paralar da ilgili daire veva (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığından Devlet Demiryolları işçileri Emekli Sandığına; 

4644 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Askerî Fabrikaların aylık 
ücretli daimî vazifelerinden ayrılarak 1683 sayılı Kanuna tâbi veya kanunla kurulu 
Emekli sandıklariyle ilgili vazife ve hizmetlere geçim ş ve adı geçen fabrika Te
kaüt ve Muavenet Sandığınca kesenekleri geri verilmemiş olanların fiilî hizmet 
müddetleri için de 4644 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi esasları dairesinde ve 
yukarıki fıkralara göre ilgili kurum veya sandıklara ödeme yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 12, — 21. X I I .191:5 tarihli ve 4805 sayılı Kanunun 4 ncü ve 
6 nci, aynı tarihli ve 4806, 4807 sayılı kanunların da 3 ncü maddeleri gereğince ay
lıklardan kesilip emanet hesaplarında kavıtlı bulunan % 5 emekli kesenekleriyle 
karşılıkları, müfredat bordrolariyle birlikte bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 3 ay içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli") Sandığına ödenir. 

Bu müddet içinde ödenmiyen paralar için % 5 üzerinden faiz hesaplanır. 
4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarih arasında 1683 sayılı Kanun hükümlerine tâbi vazifelerden kanunla kurulu 
Emekli sandıklariyle ilgili vazifelere geçenlerin her hizmet yılı için 4222 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince ilgililerin geçtikleri sandıklara 
iki asli maaşları nispetinde ödenen paralardan, 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonraya isabet eden miktarı, birinci fıkrada yazılı paradan indiri
lerek ilgili dairelerce gelir kaydolunur. 

2 . V I I . 1941 tarihli ve 4085 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde yazılı tababet 
ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurların aylıklarından 4805 sayılı Ka-



— 992 — 17. V I . 1949 

nuna göre ̂ kesilerek "Belediyeler ve. îller Bankası; Tekaüt Sandığına gönderilen; 
emekli kesenekleriyle % 5 karşılıklarından topl anmış '••par alarm '(Türkiye Cumhu-
riyeti Emekli) Sandığına devri, geçici 1 nci madde hükmüne göre yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 13. — 21. X I I .1945 tarihli ve 4805 i a^^an^^ 'y i i rŞTİü -
ğe girdiği tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 1683 sayılı Kanuna 
tâbi dairelerden veva kanunla kurulu Emekli sandıklarından, emekli,; âdi?malullük 
veva vazife malûllüğü aylığı bağlanmış, toptan ödeme veya son hizmet j zammı ya
pılmış, tazminat verilmiş olanlarla ölenlerin, aylıklarından 4805 sayılı Kanun gere
ğince kesilip geçici 12 nci maddeye srtfre (Türkive Cumhuriyeti Emekli) Sandığına 
ödenen emekli kesenekleriyle karşılıkları, ilgili kurumlara geri verilerek,ioralarea 
gelir kaydedilir. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazife
lerde bulunanlar veya sonradan bu duruma girenler 

GEÇÎCÎ MADDE 14. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 12 nci,maddenin 
( I I ) işaretli fıkrasında gösterilenler ile geçici 2, 3 ve 5 nçi maddelerde yazılı San
dıkların memur ve hizmetlilerinin (Emeklilerden tekrar tavzif edilmiş bulunan
lar dâhil) kaldırılan hükümlere göre iktisap ettikleri fiilî ve itibari hizmet müd? 
defleri, bu kanun hükümlerine göre geçecek ™ ifiKn-Pİ i ı i^mof ™iı/Mo+la-rine 
eklenir. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında : 
a) 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tekaüt aidatı verilmek 

suretiyle aylıklı memuriyetlerde (20) nci yaştan Önce geçen müddetler ve o ta
rihten bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar da (19) ncu yaşta ve aylıklı me
muriyetlerde geçen müddetler; 

b) Adları 1107 sayılı Kanunla (Gedikli küçük zabit) olarak değiştirilen (Kı
demli küçük zabit) likte ve gedikK erbaşlıkta geçirilmiş müddetler ile mükellef 
hizmetin bitip ilk temdidin yapıldığı tarihten sonra jandarma Gedikli erbaşlığın
da geçen müddetler; - ! 

c) Büyük Millet Meclisi Posta, Telgraf servisinde geçen hizmetler için 4454 
sayılı Kanunun 50 nci maddesinde yazılı fiilî hizmet zamları, 

Eklemeye tâbi tutulur. 
Bu madde hükmünün tatbikında (15) nci yaşm doldurulmasından önce; geçen 

hizmet müddetleri hesaba katılmaz. 
Bu madde hükmü; geçici 28 nci maddede yazılı olanlar hakkında o madde na-

zara alınarak uygulanır. 
32 ve 36 nci maddelerdeki fiilî Ve itibari hizmet müddetlerinin âzami hadleri

nin hesaplanmasında bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kazanılmış olanlar 
hariç tutulur. Ancak 39 ncu maddenin (b) fıkrasında yazılı yaş haddinden hiçbir 
suretle (6) yıldan fazla indirme yapılmaz. 

; GEÇÎCÎ MADDE İ5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği -tarihte: Türkiye Cum
huriyeti Ordusunda bulunan muvazzaf ve gedikli subaylarla askerî memurlardan; 
emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olanların; 32 nçi nıad-
de gereğince fiilî hizmet müddetlerine ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ t ^ ^ ^ t g ^ 
de 3 yıla çıkarılır. 

Bu suretle açıktan eklenecek müddetlerin her ayı için, o tarihte keseneğe esas 
olan aylıkları tutarının % 10 ıı Hazinece toptan Sandığa ödenir ?, 

GEÇÎCÎ MADDE 16. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Polis meslekin-
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de bulunanlardan* 6 nci meslek derecesinden 12 nci meslek dereeesine (dâhil) kadar 
olanlarla meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden; emekli, âdi malûllük veya vazi
fe malûllüğü aylığı bağlanacak olanların, 32 nci madde gereğince ve her yıl için 
üçer ay olmak üzere hesap edilerek fiilî hizmet müddetlerine eklenecek müddetle. 
3 yıldan aşağı olamaz. ~ 

; İ u suretle eklenecek müddetler için Kuzinece geçici (15) nci maddenin son 
fıkrasına göre sândiğa ödeme yapüır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu mesleğin yukarda yazdı vazifelerinde 
bulunanlardan, fiilî hizmet müddetleri 15 yılı doldurmuş olanlar yukarıki zamlar 
dâhil olmaksızın 22 yılı tamamladıklarında emekliye ayrılmalarını istiyebilirler. 

m K&JQŞÎG$ ' MLâiDDE 17.—- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ordu askerî 
hasta bakicdığinda müstahdem bulunan ve fiilî hizmet müddetleri 110 yılı doldur
muş olan hemşireler, fiilî hizmet müddeti 20 yılı doldurduğunda emekliye ayrılma
larını istiyebilirler. Bu takdirde 20 yd üzerinden hesaplanacak emekli aylığı % 5 
eksiğiyle bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: 
12 nci maddenin ( I I ) işaretli fıkrasında gösterilenler ile Milletvekili bulunan 

veya geçici) 24 neü maddede yazılı vazifelerde bulunanların; 
HU J4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü ile i üniversitelerin aylıklı -kadrolarında, 

b) l a V I .1928 tarihinden sonra şehremanetierinin ve 1 . V I . 1930 tarihinden 
sonra da özel idare ve belediyelerm aylıklı memur, öğretmen, tababet ve şuabatı 
sanatları • mensupluğu, eczacı, kimyagerlik ve hastane, sanatoryum, verem dis
panserleri hemşirelikleriyle ziyaretçi hemşirelikleri kadrolarına açıktan veya nak
len tâyin suretiyle bu vazifelerde, 

"ilî J Geçen hizmet müddetleri, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçecek 
fiilî ve itibari hizmet müddetlerine eklenir. 

Bu hüküm; (a) ve (b) fıkralarmda vazıh vazifelerde bulunduktan sonra 
ayrılıp bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iştirakçi veya tevdiatçı olacak
lar hakkında da bu duruma girdikleri tarihten itibaren 3 ay içinde uygulanır. 

GEÇİOÎ MADDE 19. — Geçici 14 ncü madde gereğince fiilî ve itibari hiz
met müddetleri eklenenlerden; 3 . V I . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanuna tâbi 
olanların (2097 ve 2264 sayılı kanunlar hükümlerine tâbi olanlarla 4085 sayılı 
Kanunun 36 nci maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle 
diğer memurlar dâhil) 21 . X I I . 1945 tarihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar fiilî ve itibari hizmet müddetlerine karşılık olmak üzere : 

Bu müddetlerin her yılı için 1 . I . 1946 tarihindeki keseneğe esas aylıkları
nın 3656, 3661 ve 3779 sayılı kanunlarda yazdı tutarlarının yıllık toplamının 
% 15 i, aşağıda yazılı esaslar dairesinde tahakkuk ettirilerek bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte memurların müstahdem bulundukları kurumlarca geçici 
20 nci maddede yazılı şekilde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına ödenir. 

v\ !:i.33izmefc lmMd«tlerinm';tes.bitinde,: bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
çeşitli kanunlarla borçlanma voliyle eklettirilen müddetler hesaba dâhil edilir. 
Hizmet müddetlerinin toplamında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri, yıl sayılır, 6 
aydan az kesirler nazara alınmaz. 

Yukarda yazılı paranın yarısı kesenek, yarısı karşılık sayılır ve bunların ta
hakkuk muamelesi (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığı ile ilgili kurumlar ve 
Maliye Bakanlığı arasmda birlikte tesbit olunacak esaslara göre ve bu kanunun 
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yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 20. — Hazine ve Katma Bütçeli dairelerden 1683 sayılı 
Kanuna tâbi olanlar ve İl özel idareleriyle Ankara Merkez Belediyesi ve İstan
bul Birleşik idaresi tarafmdan geçici 19 ncu maddeye göre tesbit edilecek para
lar, ilgili kurumlarca Sandık adına açılacak bir hesaba matlup ve Sandıkça da bu 
kurumlar adma borç kaydolunup kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 
faize tâbi tutulur. 

Zamanmda ödenmiyen faizler için tekrar faiz hesaplanır. 
Yukarda yazılı kurumlardan; Hazinece 1950 yılından itibaren her yıl bütçele

rinin zat maaşları bölümlerine konulan ödeneklerden tasarruf olunduğu ertesi 
ydm 8 nci ayı sonuna kadar tesbit edilecek miktar, o yıl bütçesindeki zat maaş
ları bölümündeki ödenekten ve yukarda sözü geçen borca mahsuben bir ay için
de Sandığa ödenir t ve bu borç ödeninceye kadar mütaakıp yıllar bütçelerinin 
sözü geçen bölümlerine daha az ödenek konulmıyacağı gibi bu tertibe konulan 
ödeneklerden başka tertiplere aktarma da yapılamaz. 

Hazine dışmda kalan kurumlar bu borçlarını, her yıl bütçelerine koyacakları 
ödeneklerle 15 yıl ve 15 eşit taksitte Sandığa öderler. 

GEÇİCİ MADDE 21. — Geçici 19 ncu madde hükmünün uygulanmasında : 
a) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile' bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarih arasında kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili vazifelerden 1683 
saydı Kanuna tâbi vazifelere geçenler için Sandığa ödenmesi gereken paranın 
hesaplanmasında, geçiş tarihlerine kadar olan fiilî ve itibari müddetleri ile o ta
rihteki keseneğe esas aylıkları nazara alınır. 

b) 9 . V I . 1936 tarihli ve 3017 saydı Kanunun 81 nci ve 82 nci maddelerin
de yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurlarından bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili 
kurumlarda bir vazifeye geçenlerin, 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten evvel aylıklı olarak geçen fiilî hizmet müddetleri için Sandığa verilecek para
lar, bunlarm aylıklı vazifelerden son defa ayrıldıkları kurumlarca ödenir.-

c) 23 . X I I . 1935 tarihli ve 2871 sayılı kanunun 14 ncü maddesine göre emek
lilik muameleleri Maliye Bakanlığmca yapılacak bina ve arazi vergileri memur
larının hizmet müddetleri için Sandığa verilecek paralar Hazinece ödenir. 

ç) 30 . 1. 1948 tarihli ve 5166 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâ- • 
tına alman ilkokul öğretmen, başöğretmen ve yar öğretmenlerin hizmet müddet
leri için hesaplanacak paralar, adı geçen kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ça
lışmakta oldukları İl Özel idaresince ö lenir. 

d) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî Savunma Bakanlığı Harb-
okulu öğrencisi bulunanlar ile 1683 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4380 sayılı 
Kanunla değiştirilen 2 nci fıkrası gereğince diğer okullar öğrencilerinin fiilî hiz
met müddetleri için Sandığa ödenecek paranın hesaplanmasında, bunların bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan öğrencilik müddetleri nazara alınır ve 
tahakkuk asteğmen aylıkları tutarı üzerinden yapılır. 

e) Aylıklı memuriyetlerde bulunduktan sonra, Tekel, Devlet Demiryolları, 
Devlet Denizyolları ve Türkiye Ziraat Bankasının ücretli vazifelerine geçerek 
tekaüde tâbi hizmetleri 15 yıldan fazla olduğundan dolayı, 

2159 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) fıkrası 
3028 » » 1 » » (a) » 
3137 » •» 42 » maddesi 
3202 » » 66 » » 
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Gereğince emekli hakları mahfuz tutulmuş ve haklarında 4222 sayılı Kanunun 
18 nci maddesi hükümleri uygulanmamış olanlardan; 

B(ıı kanunun yürürlüğe girdiği, tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde, Mil
letvekilliğinde, Belediye Başkanlığında, İllerin daimî komisyonu üyeliğinde ve 
geçici 24 ncü maddede yazılı vazifelerde bulunanların, aylıklı hizmet müddetleri 
için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanacak paralar, bunların bu aylıklı memuri
yetlerden son ayrıldıkları kurumlar tarafından ödenir. Bu hüküm, 4867 sayılı Ka
nunun geçici 3 ncü maddesinden faydalanmış olanlar hakkında uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 22. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Geçici 1 ve 2 nci 
maddelerde adı geçen sandıklarla ilgili vazifelerde bulunanlardan; aylıklı hizmet 
müddetleri 15 yıldan az olduğu halde 2159 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 3028 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkralarına göre tazminat almamış olanların, 
bu aylıklı hizmet müddetleri için, geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanacak para
lar, bunların aylıklı vazifelerden son ayrıldıkları kurumlarca iki ay içinde toptan 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına ödenir. 

Ancak ilgili dairelerce 3202 sayılı Kanunun 66 nci maddesine göre Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tekaüt Sandığına parası ödenmiş olanlarla Türkiye 
Ziraat Bankası Yardım Sandığından Tekaüt Sandığına devredilmiş; paraları bulu
nanların, bu paralarının ilgili bulunduğu hizmet müddetleri için bu ödemeler ya
pılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 23. — Geçici 19 ncu maddeye göre hazırlanacak cetveller, 
kurumlarca Sandığa karşı yapılacak borçlanmanın tahakkuk belgesi olmak üzere 
Sayıştayın tetkikmdan geçirilir. 

GEÇİCİ MADE 24. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 130 ncu maddede 
yazılı vazifelerde bulunanlarla 12 nei maddenin ( I I ) işaretli fıkrasmda gösterilen
lerden; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3. V I . 1930 tarihli ve 1683 sayılı 
Kanıma tâbi vazifelerden (2097 ve 2264 sayılı kanunlara tâbi olanlar dâhil) nakil 
suretiyle veya istifa ederek ayrıldıktan sonra 130 ncu maddede yazdı vazifelere 
geçmiş olanların; 

Millî Korunma Kanununun 3. V I I I . 1944 tarihli ve 4648 sayılı Kanunla değiş
tirilen 6 nci maddesiyle tanınan emeklilik hakları mahfuz tutularak bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenir. 

Bunların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mahfuz tutulan bu müddet
leri için ayrıldıkları kurumlarca geçici 19 ncu maddedeki esas dairesinde hesapla
nacak para, geçici 23 ncü madde hükmü uygulanmak suretiyle ve kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde toptan Sandığa ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 25. — 130 ncu maddede yazılı vazifelere, geçici 1 nci mad
dede yazılı sandıklarla ilgili vazifelerden veya geçici 2 ve 3 ncü maddelerde yazüı 
sandıklarla ilgili memur ve hizmetlilikten nakil suretiyle tâyin edilmiş ve emekli
lik hakları. Millî Korunma Kanununun 3 . V I I I . 1944 tarihli ve 4648 sayılı Ka
nımla değiştirilen 6 nci maddesiyle devam ettirilmiş olanların bu hakları, Sandığa 
geçerek devam, eder. 

GEÇİCİ MADDE 26. — Geçici 19, 24, 28, ve 29 ucu maddelerde yazılı olan
lardan; bu kanun gereğince keseneklerinin geri verilmesi gerekenlere, geçici 12 nci 
maddenin 3 neü bendi hükmü mahfuz kalmak üzere, yalnız 21. X I I . 1945 tarihli ve 
4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aylıklarından alman kesenekler 
Ödemr. 
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Bunların 4805 sayılı Kanundan Önceki .zamana, ait fiilî ve itibari hikmet müd
detlerinden dolayı durumlarına, göre haklarında geçici 28 nci*maddenin ilgili fıkra
ları hükümleri uygulanır. 

Geçici 22 nci madde gereğince kurumlarından Sandığa yapılan ödemeler ile 
bunlara ait müddetler; hakkında da yukarıki birinci fıkra hükmü cereyan eder. 

. K ö y .enstitüsü mezunu köy öğretmeni eriyle köy sağlık • memurlarından bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra kesenek iadesi• durumuna gireceklere, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra yalnız kendilerinden alman kesenekler geri ve
rilir. 

1683; sayılı Kanuna tâbi vazifelerden, 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rih ile bu kanunun yrürülüğe girdiği tarih arasında ayrılmış olanlara, aylıkların
dan kesilen % 5 1er ile borçlanmalarından tahsil edilen paralar ve 4222 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesinin (b) fıkrasına göre sandıklardan kurumlara Ödenmiş para
lardan kesenek kısmı bu Sandıkça geri verilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 27. — Geçici 14 ncü madde gereğince 'fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri eklenenlerden : 

a) Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili bulunanların; San-
dikla ilgilenmelerinden önce aylıklı vazifelerde'iken kazanmış oldukları (Harb, 
Maret,3 - Millî Mücadele ve mıntaka zamları gibi) itibari müddet zamları, (Ziraat 
Bankası memur lamım 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesine göre 
n$ifLkteş.ep; zamları dâhil) ; . 

b) ^ 1683 sayılı Kanun hükmüne tâbi olaı da mı; 4805 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girmesinden sonraya ait fiilî ve itibari müddet zamları; 

Toplamının her ayı için, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte keseneğe esas va
zife aylık veya ücretleri tutarının % 15 i kurumlarınca bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde toptan Sandığa Ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 28. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3 . V I . 1930 
târihliJve 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden istifa ve sair sebeplerle ayrılmış 
olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlar hakkmda emekli
lik bakımından, aşağıda yazılı hükümler tatbik olunur : 

a) 2 1 . X I I . 1945 tarihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
ayrılmış olanların geçmiş hizmet müddetleri için geçici 19 ye 23 ncü maddelere göre 
S andığa para ödenir; 

Hizmet karşılıkları bu suretle Sandığa ödenenlerin; âdi malûllüklerinde veya 60 
yÖşmı doldurmalarında kendilerine veya ölümlerinde de dul ve yetimlerine, yazı 
ile Sandığa müracaatları tarihini takibeden aybaşından itibaren (Türkiye Cumhu
riyeti Emekli) Sandığınca hizmet müddetleri üzerinden bu kanun hükümlerine 
göre aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır.; 

b) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılanların, geçmiş hiz
met müddetleri için. Sandığa ödeme yapılmaz. 
>1 Bunlardan; bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik hakkı tanınan 

bir vazifeye girenler veya geçici 24 ncü maddede yazılı vazifelere geçenler, tâyinleri 
tarihinden itibaren bir ay içinde tâyinlerini ve fiilî ve itibari hizmet müddetlerini 
bağlı ı oldukları kurumlar vasıtasiyle Sandığa bildirirler. 

Bu suretle vazifeye girenlerin son ayrıldıkları kurumlar; geçici 19 ncu ve. 23 ncü 
maddelere; <gprş > tahaklçuj^, .ettirecekleri. paraları,. sandığın istemesi üzerine en geç 
bir ı ay içinde tpptan öderler. 

Bunların 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış olanları 



No- 5434 997 — 
17. m, 19491 

için Sandığa yapılacak ödemelere, ayrıldıkları tarihlerde almakta oldukları aylık
larla olağanüstü ödeneklerinin toplamı esas tutulur. 

Bu fıkrada yazılı olanların; bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emekli
lik hakkı tanınan vazifelere geçmeksizin âdi malûllüklerinde veya 60 yaşını dol^ 
durmalarında kendilerine veya ölümlerinde de dul ve yetimlerine, bu kanun hü
kümlerine göre kurumlarınca aylık bağlanır veya toptan ödemö yapılır. sunnFdah 

Toptan ödeme yapılmasında: 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
ayrılmış olanlar için; ayrıldıkları tarihlerde almakta oldukları aylıklarla olağan
üstü ödenekler toplamı ve o tarihten sonra ayrılmış olanlar için de; ayrıldıkları 
tarihlerdeki aylıkları tutarları üzerinden geçici 19 ncu maddeye göre hesaplana
cak para ile % 4 mürekep faizi esas tutulur. 

c ) (a) ve (b) fıkralarmda yazık olanlardan; bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra emeklilik hakkı tanınan vazifelere almanlar, fiilî hizmet müddetleri*ve 
yaşları itibariyle 102 nei madde gereğince yapılacak hesaba göre yaşları 40 ı geç
memiş ise iştirakçi, aksi takdirde tevdiatçı olurlar. 

GEÇİCİ MADDE 29. — Geçici 24 ncü maddede yazılı, plajlardan; .kanunun,' yü
rürlüğe '. girmesinden önce vazifelerinden ayrılmış bulunanların, ayrılışları tarihine 
kadar; olan- hakları sözü geçen geçici maddeye göre mahfuzdur. Bunlar hakkında, 
ayrılışları 21 . X I I .1945 tarihli Ve 4805 sayılı. Karnımın' yürlirlüğe.-girme^m^A 
önce veya sonra olduğuna göre, geçici 28 nci, maddenin ilgili fıkraları hükümleri 
uygulanır, 

GEÇİCİ MADDE 30. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı sandıklardan, 
emekli keseneklerini geri almış olanlardan; 

I - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: 
a) Emeklüik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlar; 
b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 nci maddelerde yazılı olanlar; 
c) Belediye başkanlığında, illerin daimî komisyonu üyeliğinde bulunanlar; 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, 
II - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yukarda yazılı durumlara giren

ler de geçişleri tarihinden, 
itibaren bir yıl içinde 102 nci madde hükmünün haklarında tatbikini Kurum

ları vasıtasiyle yazdı olarak Sandıktan istiyebilirler. 
Bu takdirde bunların iade edecekleri emekli kesenekleri geçici 2 ve 3 ncü madde

lerde yazılı sandıklardan alınmış ise bunların karşılıkları o sandıklarca (Türki
ye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına toptan ve derhal ödenir-

Keseneklerini henüz geri -almamış bulunanların yukarda gösterilen vazifelere 
girmeleri halinde keseneklerinin taallûk ettiği müddetler, yeni müddetlerine ekle
nir, bu kesenekler geçici 2 ve 3 ncü madde1 ere göre çalışmalarına devam• edecek 
sandıklarda ise oralardan bir ay içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına 
devredilir. 

GEÇlCl MADDE 31. — Kanunun yürürlüğe, girdiği tarihte : Emeklilik hakkı 
tanınan vazifelerde, belediye başkanlığında ve illerin daimî komisyonu üyeliğin
de veya geçici 24 ve 25 nci maddelerde yazılı bulunanlardan : 

a) Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl ve daha fazla olanlara, istediklerinde yaş 
kaydı aranmaksızın bütün fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplamına ve 41 nei 
maddedeki nispetlere göre emekli aylığı bağlanır. 

b) Fiilî hizmet müddetleri 20 ile 25 yıl arasında bulunanlar da 25 yık dol
durmalarından itibaren yaş kaydı aranmaksızın, emekli aylığı bağlanmasını istiye-
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bilirler. Bu takdirde yukarıki fıkraya göre hesaplanacak aylık % 5 noksaniyle 
bağlanır. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların 3 aş haddi bakımından, evvelki hükümle
re göre müktesep hakları mahfuzdur. Ancak yaş haddi dolayısiyle kurumlarınca 
emekliye ayrılmaları için vazifelerinin 40 nci madde ile tâyin edilen yaş hadlerini 
doldurmaları şarttır. 

G) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekli aylığı alanların ölümle
rinde dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar 

GEÇlCl MADDE 32. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar emekli 
aylığı bağlanmış olanlardan; (Müstahak duruma girdikleri halde henüz bağlanma
mış olanlar dâhil) kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ölenlerin dul ve yetim
lerine aşağıdaki esaslara göre aylık bağlanır : 

I - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerdi 
olmıyanlarm ölümlerinde; 

a) Bu kanunun genel hükümlerine göre aylık bağlanır. 
b) Bağlama muamelesi, 3 . V I . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanuna veya daha 

evvelki hükümlere göre yapılmış olanlar için; kurumlarınca veya geçici 5 nci 
maddede yazılı Sandıkça, kaldırılan sandıklarca yapılmış olanlar için de; (Türki
ye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca yapılır. 

c) Bunların emekli aylıklarının ödendiği kurumlardan başka kurumlardan 
ödenen son hizmet zamları varsa, bu zamlardan, dolayı (a) ve (b) fıkralarına göre 
ayrıca o yerlerce aylık bağlanır. 

I I - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde 
bulunanların veya sonradan bu vazifelere girenlerin ölümlerinde; 

a) Geçici 33 ve 34 ncü maddelerde yazılı olanlardan iseler; evvelemirde sözü 
geçen maddelere göre bağlanacak son hizmet zamları da eklenmek ve gerekli mua
meleler yapılmak suretiyle bulunacak emekli aylıkları üzerinden bu aylıkları bağ-
lıyan yerlerce veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca bu kanun esasları 
içinde aylık bağlanır. 

b) Geçici 37 nci maddede yazılı olanlardan iseler; 3 . V I . 1930 tarihli ve 1683 
sayılı Kanuna ve daha evvelki hükümlere göre bağlanmış aylıklarından dolayı 1 nci 
bentteki esaslara göre ayrıca aylık bağlanmakla beraber iştirakçi durumları do
layısiyle de bu kanun gereğince hizmet Müddetlerine göre aylık bağlanır veya 
toptan ödeme yapılır. 

Ç) Emekli, dul ve yetimlerden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emek
lilik hakkı tanınan vazifelerde bulunnanlar veya sonradan bu vazifelere 

girenler 

GEÇİCİ MADDE 33. — 3 . V I . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanuna veya daha 
evvelki hükümlere göre emekli aylığı bağlanmış olanlardan; bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte sözü geçen kanuna tâbi veya kanunla kurulu Emekli Sandıkları 
ile ilgili vazifelerde bulunanlar ile kanun un yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu 
gibilerden iştirakçi olacaklar sandıkla ilgilendirilerek haklarında aşağıdaki hü
kümler uygulanır : 

a) Tekrar emekli aylığı bağlanmasını gerektiren duruma girmelerinde ve>a 
âdi malûllüklerinde, eski aylıklarına fiilî \ e itibari hizmet müddetleri üzerinden, 
100 ncü madde esaslarına göre (Son hizmet zammı) eklenir. Bunlardan geçici 68 
nci maddeye göre borçlanmış olanların borçlandıkları müddetler de hesaba katılır. 

b) Vazife malûllüklerinde; durumlarına göre haklarında 58 ve 59 ncu madde-
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ler hükümleri uygulanır, 
c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanman vazifelerde bu

lunanlardan, sonradan emekliye irca edilecek veya âdi malûl, vazife malûlü duru
muna girecekler için 100 ncü madde gereğince yapılacak son hizmet zammı, % 2 ve 
harb malûllerinden bu duruma girecekler için de.% 3 üzerinden hesaplanır; 

ç) Son hizmet zamları, emekli aylıklarını bağlamış olan yerlerce yapılır ve o 
yerlerden ödenir. 

d) Yukariki hükümlere göre son hizmet zammı yapılanların 21 . X I I . 1945 
tarihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ayrılışları tarihine kadar 
aylıklarından kesilmiş ve kesilecek paralarla karşılıkları ve geçici 19 ncu madde 
gereğince Sandığa ödenmiş paralar ve geçici 68 nci maddeye göre borçlanmışlarsa 
bu borçlarından tahsil edilen paraları (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca 
bu aylık ve son hizmet zammını bağlıyan yerlere toptan ödenir ve borçlanmışlarsa 
borç bakiyeleri de devredilir. 

1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış emekli aylığı 
alanlardan; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olacaklar hak
kında bu.kanun esaslarına göre muamele yapılır. 

4805 sayılı Kanundan evvel geçen son hizmet zammmatâbi hizmet müddeti için 
1683 sayılı Kanuna tâbi kurumlarla geçici 5 nci maddede yazık Sandık arasında 
kesenek ve karşılık ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 34. — Kaldırılan veya geçici 2, 3 ncü maddelerde gösterilen 
Sandıklardan emekli aylığı bağlanmış olanlardan; bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte adları geçen Sandıklarla ilgili veya 3. Y I . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanuna 
tâbi vazifelerde bulunanlar ile kanun yürürlüğe- girdiği tarihten sonra bu gibi
lerden iştirakçi olacaklar Sandıkla ilgilendirilerek haklarında aşağıdaki hüküm
ler uygulanır. 

a) 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince 
emekliye ayrıldıkları kurumlarda vazife almış olanların; bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra emekli aylığı bağlanmasını gerektiren duruma girmelerin
de veya âdi malûllüklerinde : Bu suretle geçen fiilî hizmet müddetleri için, 

b) Emekliye ayrıldıkları kurumlardan başka kurumlarda emeklilik hakkı 
tanman vazife almış olanlarm; emekli veya âdi malûl olarak ayrılmalarında; 
geçici 68 nci madde gereğince borçlanmışlarsa; borçlandan müddet ile bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçecek olan fiilî hizmet müddetleri için, 
borçlanmamışlarsa; yalnız bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçecek 
fiilî hizmet müddetleri için; 

c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1683 sayılı Kanuna tâbi vazife
lerde, yürürlüğünden sonra da bu kanunla emeklilik hakkı tanınan vazifelerde 
bulunanların,* emekli veya âdi malûl olarak ayrılışlarında: Ayrıldıkları tarihe ka
dar geçecek fiilî hizmet müddetleri için; 

Aylıklarına bu kanunun 100 ncü maddesine göre son hizmet zammı eklenir, 
ç) Yukarıki fıkralarda yazılı olanların vazife malûlü olarak ayrılışlarında : 

Durumlarma göre 58 veya 59 ncu maddeler hükümleri uygulanır; 
d) Bu madde gereğince yapılacak son hizmet zamları da asıl aylıkla bera

ber (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca ödenir. 
e) Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı Sandıklardan bağlanmış aylığı 

alanlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olacaklar hak
kında bu kanun esaslarına göre muamele yapılır. 

GEÇlCl MADDE 35. — Aylıklarına son hizmet zammı yapılmış olanlardan; 
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sonradan tekrar emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenler hakkmda 
da ilgilerine göre geçici 33 ve 34 ncü maddeler hükümleri uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 36. — Kaldırılan hükümlere göre bağlanmış vazife malûl
lüğü aylığının on yıllığını almış veya hizmet müddetinin azlığı sebebiyle kendisi
ne aylık yerine toplu ödeme yapılmış veya tazminat verilmiş olanlardan; 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde 
bulunanların, bu vazifelerden emekliye ayrılmaları veya âdi malûl, vazife ma
lûlü olmaları halinde : Bu hizmet müddetlerinden dolayı bu kanun esaslarma 
göre hesaplanacak son hizmet zammı emekli aylığı şeklinde ödenir. 

Vazife malûlü olanların son hizmet zamlarına ayrıca maluliyet dereceleri 
üzerinden 55 nci maddeye göre hesaplanacak zam da eklenir. 

b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olanların ayrıJüşların-
ia da yukarıki fıkralar hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 37. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3 . V I . 
1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre emekli ay
lığı bağlanmış olupta geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazdı Sandıklarla ilgilen
miş ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte o idarelerde müstahdem bulunmuş 
olanların evvelki hükümlerle tanınan emekli hakları bu Sandıkta da devam eder. 

GEÇÎCÎ MADDE 38. — 98, 99 ve 104 ncü maddelerin hükümleri; bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce emekli aylığı bağlanmış (Bağlama muamelesi henüz 
tamamlanmamış olanlar dâhil) bulunanlarla kaldmlan hükümlere göre tazminat 
veya toplu ödeme alanlar hakkmda da uygulanır.. 

Ancak bunlardan hangi vazife ve hizmetlerde bulunurlarsa bulunsunlar harb 
malûllerinin (Eşkiya müsademesinde malûl olanlar dâhil) aylıklariyle her çeşit 
zamları kesilmez. 

GEÇİCİ MADDE 39. — Kaldırılan hükümlere göre dul ve yetim aylığı bağ
lanmış (Bağlama muamelesi henüz tamamlanmamışlar dâhil) olanlardan; kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunla emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunanlarla bu tarihten sonra bu vazifelere alınacaklar ve bunlardan ayrılacaklar 
hakkmda bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

D - Kaldırılan hükümlere göre bağlanan emekli, dul ve yetim aylıkları 
GEÇİCİ MADDE 40. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış 

emekli, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ve bunlara bu kanunla kaldırı
lan hükümlerle yapdmış her çeşit aylık ve terfih zamları; geçici 45 - 53 ncü mad
delerde yükseltilen miktarları üzerinden ve ilgisine göre bunları bağlıyan kurum
larla geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde yazılı sandıklarca veya geçici 10 ncu madde 
hükmü de nazara alınarak (Türkiye Cumhuririyeti Emekli) Sandığmea ödenir. 

Şukadar ki, 1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre genel Ye 
katma bütçeli dairelerle geçici 5 nci maddede yazılı sandıktan bağlanmış aylık
lardan; geçici 45 - 50 nçi maddeler gereğince yükseltilenlerin bu muameleleri Sa-
yıştayın tescilinden geçinciye ve sandıklardan bağlanmış aylıkların geçici 52 ve 
53 ncü maddeler gereğince yükseltme muameleleri de geçici 2 ve 3 ncü madde
lerde yazılı sandıklarla (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığmea tamamlan i n cıy a 
kadar bu aylıklar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki miktarları üzermden 
% 30 fazlasiyle ödenir. 

Sözü geçen aylıkların her birinin yükseltme muameleleri tamamlandıkça bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren zamlı olarak tahakkuk eden istihkak 
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miktarından evvelce % 30 fazla siyle ödenmiş miktar indirilerek artanı toptan ve 
derhal ödenir. 

Geçici 45 - 50 ve 52, 53 ncü maddelere göre ödenmesi gereken miktardan ev
velce % 30 fazlasiyle ödenen miktar fazla okluğu takdirde fazlası geri alınmaz. 

Yükseltme muamelelerinin resmî senetlerine işaret olunduğu tarih, üçer aylık ola
rak yapılan ödemeden sonraya rastlarsa artan müddete ait % 30 un fazlası geri alın
mayıp mütaakıp üç aylıktan itibaren yükseltilen miktar üzerinden ödenmeye baş
lanır. 

İstihkak kesbedildiği halde bağlama muamelesi, kanunun yürürlüğe girmesin
den sonraya kalmış bulunan aylıklar da bu madde hükmüne tâbidir. 

Aylıklarda; bu maddeye göre yapılacak yükseltmelerde elde edilecek miktar, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları aylık ve çeşitli zamlariyle 
çocuk zammı toplamının, % 10 fazlasından hiçbir suretle aşağı olamaz 41 nci 
maddenin lira kesirlerine ait hükmü bu fıkra hakkında da uygulanır. 

Bu kanunun; emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve vetim aylık! ariyle 
son hizmet zammı alanlara ait hükümleri, bu madde ile geçici 10 ncu maddede 
sözü geçen aylıkları alanlar hakkında da uygulanır. 

Geçici 38 nci madde hükmü mahfuzdur. 
GEÇİCİ MADDE 41. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce vazife ma

lûllüğünden dolayı bağlanmış emekli aylığını alanların muayeneleri ve muayene 
sonunda durumlarında değişiklik ol ani arı n belirecek yeni durumları hakkında bu 
kanunun hükümleri uygulanır. 

Bu kanunun neşrinden evvel iki muayene geçiripte malûllükleri sabit sayılmış 
olanlar tekrar muayeneye tâbi tutulmazlar. 

GEÇlCl MADDE 42. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce aylık, son 
hizmet zammı, ikramiye, toptan ödeme, kösen ek iadesi veya tazminata müstahak 
duruma girmiş olur) de baklama veya tahakkuk muamelesi tamamlanmamış bulu
nanların bu muameleleri kaldırılan hükümler gereğince ve ilgisine göre kurumla-
riyle geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde yazılı Sandıklarca veva (Türkiye Cumhuriyeti 
•Emekli) Sandığınca tamamlanır. 

GEÇlCl MADDE 43. — Mücahedei Millîyede şehit olan gönüllü veya Kuvayı-
millîye zabitan ve efradı ailelerine maaş tahsisi hakkındaki 27 Şubat 1340 tarih ve 
408 sayılı Kanuna göre aylığa müstahak oldukları bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra anlaşılacaklara, o kanun gerekince aylık bağlanır, ve bunlar emsalleri
nin bu kanunun geçici maddeleriyle yükseltilen aylıkları miktarlarına çıkarılır. 

GEÇlCl MADDE 44. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçici 40 
nci madde gereğince ödenmesine devam edilecek olan aylıklara ait yoklama muame
leleri ; bu kanun esaslarına göre bunları ödeyen yerlerce ve 123 neü maddede yazı
lı tüzük yürürlüğe girinceye kadar kaldırılan hükümler dairesinde yapılır. 

GEÇlCl MADDE 45. — 1683 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmış emek
li, âdi malûllük aylıkları ile (Harb ve vazife malûllüklerinden dolayı bağlanmış 
olanlar hariç) bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlere göre yapılmış aylık zam
larının toplamı; tahsise esas tutulmuş olan aylık aslı ve fiilî ve itibari hizmet müd
detleri aynı olan iştirakçilere bu kanunla bağlanacak emekli aylıkları miktarlarına; 

Bunlardan son hizmet zammı yapılmış olanların, bu zamları da, zamma esas 
tutulmuş olan aylık aslı ile fiilî ve itibari hizmet müddetleri aynı olan iştirakçiler 
için vine hn kanun gereğince hesaplanacak son hizmet zamları miktarlarına: 

Yükseltilmiştir. 
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Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükte olan barem derecelerinin aylık 
asıllarından birine uymıyan aylık asılları üzerinden bağlanmış aylıkların arttırıl
masında : Bu aylıkların Barem kanunlarına göre intikâl ettikleri aylıkların tutar
ları esas olur. 

Hizmet müddetleri 15 ile 20 yıl arasında olanlara bağlanmış emekli aylıklarının 
yükseltilmesi, 53 ncü maddede yazılı nispetlere göre yapılır. 15 yıldan az hizmeti 
olanların bu hizmetlerinin iki misli, bağlanması gerekli aylığın hesabında 53 ncü 
maddede yazılı % nispeti itibar olunur. 

Tahsise esas tutulmuş aylık asılları (1 - 6) lira olanların 1683 sayılı Kanuna 
bağlı cetvelde gösterilen tutarlarının 4 misli, (6) liradan fazla (15) liradan az 
olanların 3 misli karşılaştırmanın yapılmasında aylık tutarları sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 46. — 1683 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmış va
zife malûllüğü aylıkları hakkında aşağıda yazılı esaslara göre muamele yapılır : 

a) Fiilî ve itibari hizmet müddetleri ve malûllük dereceleri üzerinden bağlan
mış aylıklar ile bunlara, bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık ve terfih 
zamlarının toplamı; tahsise esas aylık aslı ile fiilî ve itibari hizmet müddetleri, ma
lûllük dereceleri aynı olan iştirakçilere bu kanuna göre bağlanacak vazife malûl
lüğü aylıkları derecesine yükseltilir. 5107 sayılı Kanundan faydalanmış aylıkların 
bu zamları aşağıdaki (c) fıkrası hükmüne tâbidir; 

b) Vazife malûllüğü aylıklarına yapılmış son hizmet zamları, zamma esas tu
tulmuş olan aylık aslı ve hizmet müddeti itibariyle emsaline 100 ncü maddeye gö
re yapılacak son hizmet zammı miktarına çıkarılır; 

c) 5107 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle zam görmüş aylıkların bu zamları, 
malûllük derecelerine göre 64 ncü maddede yazılı (Harb malûllüğü zammı) mikta
rına çıkarılır. 

Bu madde hükmünün tatbikında : 
Millî Mücadelede harb sahası dışında kalan yerlerde âsilerle mücadele esnasın

da malûl kalan ve Millî Orduya mensup bulunan muvazzaf, yedek, gönüllü ve gedikli 
subaylarla askerî memurlar da 5107 sayılı Kanunun şümulüne dâhil sayılırlar. 

Geçici 45 nci maddenin tahsise esas aylık asılları hakkındaki hükümleri bu 
maddedeki aylıklar hakkında da uygulanır. 

Bu kanun gereğince yapılacak artırmalarda elde edilecek miktar, (5107) sayılı 
Kanunun birinci maddesi şümulüne giren harb mâlûlleriyle bunların dışında kalıp 
191 sayılı yorum gereğince harb malûlü sayılanlar da dâhil, bilûmum harb ma
lûllerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları veya müstahak 
bulundukları aylık ve çeşitli zamları toplamının % 20 fazlasından hiçbir suretle 
aşağı olamaz. 41 nci maddenin lira kesirlerine ait hükmü bu fıkra hakkmda da 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 47. — 1683 sayılı Kanun yürürlükte iken : 
a) Emekliye ayrılmış olanlardan ölenlerin; 
b) Açıkta veya vazifede bulunanlardan ölenlerin; 
(Erler hariç) dul ve yetimlerine 1683 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlan

mış aylıklar ve bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık zamları 
toplamları; emekli iken ölenlerin dul ve yetimleri için geçici 45 ve 46 nci madde
lerdeki esaslara ve vazife yüzünden ölmüş olanların dul ve yetimleri için de aynı 
zamanda 69 ncu maddeye göre bulunacak emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü 
aylıkları ve varsa son hizmet, harb malûllüğü zamları üzerinden ölüm tarihinde ay
lığa müstahak dul ve yetimlere göre bu kanunun 68 nci maddesi gereğince bağla
nacak aylık miktarlarına* yükseltilmiştir.' 
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GEÇlCl MADDE 48. — 1683 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
subay ve askerî memurlara bağlanmış vazife malûllüğü aylıklariyle bunlara bu 
kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık ve terfih zamlarının toplamları; 
1 . V I . 1930 tarihinde emekliye ayrılan aynı rütbe ve aynı hizmet müddetli va
zife malûlü emsallerinin geçici 46 nci madde gereğince yükseltilen aylıkları 
miktarlarına çıkarılmıştır. 

Bunların, varsa, son hizmet zamlarının geçici 46 nci madde gereğince artırıl
masında 1 . V I . 1930 tarihindeki aynı rütbeli emsallerinin aylık asıllarının bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tutarları esas alınır. 

GEÇlCl MADDE 49. — 1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hükümlere 
göre bağlanmış er aylıkları ile bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle eklen
miş aylık ve terfih zamları (5107 sayılı Kanımla yapılan zamlar hariç) toplam
ları; malûllük derecelerine göre 56 nci mel adede gösterilen miktarlara yükseltil
miştir. 

5107 sayılı Kanunun 3 ncü madesijde aylıklarına zam yapılmış erlere bu zam
ları yerine 64 ncü maddede yazılı harb malûllüğü zamları ayrıca ödenir. 

GEÇlCl MADDE 50. — Vazife malûllüğü aylığı almakta iken veya vazife 
yüzünden ölen erlerin; dul ve yetimlerine bağlanmış aylıkların; bu kanunla kaldı
rılan hükümlerle eklenmiş aylık zamlariyle birlikte toplamları; vazife malûllüğü 
aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri için; malûllük dereceleri ve 56 nci 
maddede yazılı miktarlar ve vazife yüzünden ölenlerin dul ve yetimleri için de 
69 ncu maddeye göre hesaplanacak miktarlar üzerinden ölüm tarihinde aylığa 
müstahak dul ve yetimlere göre bu kanunun 68 nci maddesi gereğince bağlanacak 
aylık miktarlarına yükseltilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 51. — 1683 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önro 
bağlanmış : 

a) Emekli aylıklarından; geçici 48 ve 49 ncu maddelerde gösterilenler dışın
da kalanların (1683 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine göre emekliye sevkedi-
lenler dâhil); 

b) Dul ve yetim aylıklarından; geçici 50 nci maddede gösterilenler dışında 
kalanların; 

c) 1683 sayılı Kanundan önceki hükümlere göre bağlanmış emekli aylıkları 
üzerinden sözü geçen kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanmış dul ve ye
tim aylıklarından; yine geçici 50 nci maddede gösterilenler dışında kalanların; 

Bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış bütün aylık zamları ile birlikte 
toplamlarına % 60 zam yapılmıştır. 

(a) fıkrasmdakilerden; 1 . V I . 1930 tarihinden sonra aylıklı vazifelerde ge
çen hizmet müddetlerinden dolayı aylıklarına son hizmet zammı yapılmış olan
ların, son hizmet zamları için yukarıki zam verilmeyip geçici 45 nci maddenin 
ikmci fıkrası hükmü uygulanır. 

GEÇlCl MADDE 52. -r- Kanunla kurulu emekli Sandıklarından (2097 sa
yılı Kanunla kurulu Sandık hariç) bağlanmış emekli, âdi malûllük ve vazife ma
lûllüğü aylıkları ile bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık 
zamlarının toplamı; 

Tahsise esas ücretlerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tutarları ile 
hizmet müddetleri aynı olan iştirakçilere bu kanunla bağlanacak emekli ve malûl
lük aylıklarına; 

Bunlardan son hizmet zammı yapılmış olanların bu zamları da, zamma^sas üc-
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retlerin yukarda yazdı tutarları ile hizmet müddetleri aym olan iştirakçiler için 
yine bu kanun gereğince hesaplanacak son hizmet zamları miktarlarına; 

Yükseltilmiştir. 
Vazife malûllüğü aylıklarının yüksel turnesinde, malûllük dereceleri ayrıca na

zara almır. 
Tahsise esas ücretleri 150 liradan az olanların aylıklarının yükseltilmesinde ge

çici 45 nci maddenin son fıkrası hüküm1 eri tatbik olunur. 
GEÇlCl MADDE 53. — Kanunla kurulu Emekli Sandıklarından (2097 sayılı 

Kanunla kurulu Sandık hariç) bağlanmış dul ve yetim aylıklariyle bunlara bu 
kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış zamların toplamı; geçici 52 nci maddede
ki esaslara göre bulunacak emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ve son 
hizmet zamları üzerinden gerekirse 69 ncu madde nazara alınarak ölüm tarihinde 
aylığa müstahak dul ve yetimlere göre 68 nci madde gereğince bağlanacak aylık 
miktarlarına yükseltilmiştir. 

E - Doğumları 8 Şubat 1332 veya daha evvelki tarihli olanlartn yaşları ile ilgili 
hükümler 

GEÇlCl MADDE 54. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi du
rumunda bulur anlarla bu tarihten sonra iştirakçi veya tevdiatçı durumuna gire
ceklerden doğumları 8 Şubat 1332 veya daha evvelki tarihli olanlar hakkında bu 
kanunun yaş ile ilgili hükümleri aşağıdaki esaslara göre uygulanır. 

I - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih olanlar için bu tarihler, 
Hicrî Kamerî sayılır. 

I I - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih; fakat rumi kaydını 
havi olanların bu tarihleri Rumi sayılır. 

I I I - İstanbul'dan başka yer doğumlularda tek tarihler Rumi itibar olunur. 
(Bu tek tarihler, yerli, yabancı ve İstanbul doğumlu şeklinde olsa da). 

I V - İstanbul'dan başka yer doğumlularda Hicrî kayıtlı tek tarih varsa bu 
tarih, Hicrî Kamerî sayılır. 

V - Diğer yerlerde veya istanbul doğumlularda hem Rumi hem Hicrî doğum 
tarihi yazılı olanların Rumi tarihleri almır. 

V I - Rumi tarihlerde ay," gün belli olmıyan hallerde 105 nci madde hükmü ve 
Hicrî tarihlerde gün belli olmıyan hallerde o aym ilk gününe tesadüf eden Rumi 
yılm günü, ay da belli olmıyan hallerde o yılm Recep ayının birinci gününe tesa
düf eden Rumi yılın ayının rasladığı gün esas tutulur. 

V I I - Sicilinde nüfus • hüviyet cüzdanının tasdikli örneği de bulunanların si
cildeki doğum kaydı ile sözü geçen örnekteki doğum kaydı arasında aykırılık yok
sa bu kayıtlar esas tutulur. Varsa nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneğindeki 
kayıt almır. 

Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanı örneği olmayıp (Nüfus hüviyet cüzdam görül
müştür) kaydi varsa, bu kayıt gösterilecek nüfus hüviyet cüzdanındaki kayda uy
masa da, esas tutulur. Ancak sicilinde bu şekilde bir kayıt dahi yoksa nüfus hü
viyet cüzdanındaki kayıt esas almır. 

V I I I - 105 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri yukarda yazılı 
olanlar hakkında da uygulanır. Ancak 1683 sayılı Kanuna göre muteber sayılmış 
olan yaş tashihlerine ait müktesep haklar mahfuzdur. 

Sicilinde nüfus kaydı veya nüfus hüviyet cüzdanı örneği bulunmıyanlarm 
gösterecekleri nüfus hüviyet cüzdanlarındaki kayıtlar yukarıki I - V I I nci bentler-
deki hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle, esas tutulur. 
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F) Milletvekilleri üe Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanların emekli-
lilikleri 

GEÇÎCÎ MADDE 55. — Evvelce, emeklilik hakkı tanınan veya 3 . V I I I . 1944 
tarihli ve 4644 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yazdı olan vazifelerden birinde bu
lunduktan sonra Milletvekilliğine seçilerek bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Milletvekili bulunanların; kaldırüan hükümlere göre mevcut fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri, bu tarihten sonra aralıksız olarak Milletvekilliğinde veya Milletve
killiğinden sonra bu kanunla emeklilik hakkı tanman vazifeler ile belediye baş
kanlığında, illerin daimî komisyon üyeliklerinde veya geçici 24 ncü maddede ya
zılı vazifelerde geçecek fiilî ve itibari hizmet müddetlerine geçici 14 ncü maddeye 
göre eklenir. 

Emeklilik hakkı tanman aylıklı vazifelerde bulunduktan sonra Milletvekilliğine 
seçilmiş ve durumları 2941 sayılı Kanunun şümulü dışında kaldığından dolayı öde
neklerinden 4805 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre emekli keseneği kesilme
miş olanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ki müddete ait kesenek-
leri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve aylık keseneklerinden ayrı 
olarak 6 ay içinde ve 6 eşit taksitte kemlileri tarafından Sandığa ödendiği tak
dirde bu müddete ait kesenek karşüıkları da Hazinece toptan ve derhal Sandığa 
ödenir. Bunların 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Milletvekilli
ğinde geçen fiilî ve itibari hizmet müddetleri de yukarıki fıkra gereğince hizmet 
müddetlerine eklenir. 

GEÇİCÎ MADDE 56. — Genel Bütçeye giren dairelerde bulunduktan soma 
Milletvekilliğine seçilmiş olanların; (4644 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince sandıklarda birikmiş paraları Hazineye devredilenler dâhil) geçici 
55 nci madde gereğince eklenen müddetlerinden 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar geçen müddet için, Hazinece ve 1683 saydı Kanuna tâbi katma 
bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerin aylıklı memuriyetlerinde bulunduktan 
sonra seçilenlerin yine bu devreye ait hizmet müddetleri için de bu idare ve beledi
yelerce, geçici 19 ncu maddeye göre ödenecek paralar; (500) lira, daha önce birinci 
derecenin aylığmı müktesep^ hak olarak almışlarsa (600) lira, aylık üzerinden he
saplanır. 

Milletvekillerinden geçici 24 ncü maddede yazılı vazifelerde geçmiş hizmetleri 
bulunanların bu müddetleri için de bu madde hükmü dahi nazara alınmak sure
tiyle o geçici madde gereğince muamele yapılır. 

4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1683 sayılı Kanundan başka 
kanunlarla emeklilik hakkı tanman vazifelerden Milletvekilliğine seçilmiş olan
ların, seçilme talihine kadar olan hizmet müddetleri için dahi Milletvekilliğine se
çildikleri tarihteki keseneğe esas ücret tutarları üzerinden Hazinece geçici 19 ncu 
maddeye göre Sandığa ödeme yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 57.— Geçici 55 nci maddede yazılı olanların kesenek Ve karşı
lıkları; 875 lira üzerinden, daha önce birinci derecenin aylığmı müktesep hak ola
rak almışlarsa 1 000 lira üzerinden hesaplanır. 

Bunların Milletvekili iken emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağ
lanmasını veya kesenek iadesi, toptan ödeme yapılmasını gerektiren durumlara 
girmelerinde veya ölümlerinde bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 58. — Milletvekilli giden ayrılarak emeklilik haklarının de
vam edeceği vazifelere geçenlerin; emekli kesenekleri ve karşılıkları: 

a) Milletvekili iken 25 fiilî hizmet yılını doldurmuş bulundukları takdirde 
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Milletvekilliğinde keseneklerine esas olan miktarlar üzerinden; 
b) 25 yılı doldurmamış iseler 15 nci maddenin (h) fıkrasının kadro yüzünden 

açıkta kalanlara ait hükmü de nazara alılarak müktesep hakları bulunan derece 
aylık ve ücret tutarları üzerinden; 

Alınır. 
Ancak Milletvekili iken fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldurmamış bulunan

lardan; Milletvekilliğinde iken keseneklerine esas tutulan miktarlardan aşağı ay
lık veya ücretli ve emeklilik haklarının devam edeceği bir vazifeye geçmekle be
raber o vazifede iki ydı tamamlamaksızm: 

I - Fiilî hizmet müddetleri 25 ydı doldurarak emekliye ayrdmalarmı istiyenler; 
II - Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı ve yaşları 60 şı doldurmuş bulunarak emek

liliğe ayrılmalarını talep edenler veya kurumlarınca emekliye sevkedilenler; 
III - Fiilî hizmet müddetleri 15 yılı doldurmuş bulunarak âdi malûl durumuna 

girenler; 
IV - Hizmet müddetleri ne olursa olsun vazife malûllüğüne uğrıyanlar; 
Bu vazifelerde geçen müddet zarfmda verdikleri kesenek ile Milletvekilliğinde 

iken keseneklerine esas tutulan miktar üzerinden hesaplanacak keseneğin farkım 
toptan ve derhal Sandığa ödedikleri takdirde emekli, âdi malûllük veya vazife 
malûllüğü aylıkları Milletvekilliğinde emekli keseneklerine esas tutulan miktar üze
rinden bağlanır ve Hazinece de bu kesenek farklarına ait karşılıklar toptan ve 
derhal Sandığa ödenir. 

Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra geçtikleri daha aşağı aylık veya ücretli 
bir vazifede iki yılı tamamlamadan ölen ve fiilî hizmet müddeti 15 yıl ve daha faz
la olanlar ile hizmet müddetleri ne olursa olsun yine bu vazifede ve bu durumda 
iken vazife yüzünden ölenlerin dul ve yetimlerine dahi Milletvekilliğinde kesenekle
rine esas tutulan miktar üzerinden aylık bağlanır ve bu vazifede geçen müddete 
ait kesenek farkı dul ve yetimlere bağlanacak aylıkların % 25 inin kesilmesi sure
tiyle tahsil edilir. Bu takdirde kesenek karşılığı da Hazinece toptan Sandığa tediye 
olunur. 

Bu madde hükmü, kanunun yürürlüğe girmesinden önce Milletvekilliğinden 
ayrılmış ve emeklilik hakkı tanman vazifelerde müstahdem bulunmuş olanlar 
hakkında da uygulanır. 

GEÇlCÎ MADDE 59. — Geçici 55 nci maddede yazılı olanlardan; kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte geçici 55 nci maddeye göre eklenecek müddetlerle bir
likte : 

a) Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldurmuş bulunanlar, her an ve 20 yılı dol
durmuş bulunanlar da 25 yılı doldurduktan sonra geçici 31 nci madde esasları 
dairesinde emekliye ayrılmalarım istiyebilirler; 

Buhlarm Milletvekilliğinden sonra emeklilik haklarının devam edeceği bir 
vazifeye geçmelerinde dahi yaş haddi bakımından (Vazifeleri için bu kanunun 
40 nci maddesiyle tâyin olunan hadlerden aşağı olmamak üzere) müktesep hakları 
mahfuzdur. 

b) Fiilî hizmet müddetleri 20 yıldan az olanlar, Milletvekilliğüıden ayrıldık
ları ve emeklilik haklarının devam edeceği bir vazifeye de geçmemiş bulundukla
rı takdirde, ayrılışları tarihindeki fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldurmamış 
ise geçici 26 nci madde de göz önüne alınarak 87 nci maddeye göre kesenekleri 
geri verilir. 25 ydı doldurmuş iseler haklarında 88 nci madde hükmü uygulanır. 

c) Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı doldurmuş olmakla beraber 25 yılı doldur-
maksızm Milletvekilliğinden ayrılan ve emeklilik haklar/mm devam edeceği bir 
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vazifeye de geçmemiş bulunanlar, keseneklerinin geri verileceği 5 yıl içinde (60) 
yaşmı doldurarak emekli aylığı bağlanmasını istedikleri veya âdi malûl olduklaıı 
takdirde kendilerine emekli veya âdi malûllük aylığı bağlanır. 

ç) Fülî hizmet müddetleri 15 yılı doldurduktan sonra Milletvekilliğinden ay
rılarak emeklilik haklarının devam edeceği bir vazifeye de geçmemiş ve emekli 
keseneklerinin geri verileceği 5 yıl içinde keseneklerini geri almadan ölmüş bu
lunanlar ile 88 nci madde gereğince keseneği geri verilmemiş bulunanlardan ölen
lerin dul ve yetimlerine bu kanunun ilgili hükümleri dairesinde aylık bağlanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 60. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığında, Başbakan veya Bakanlıkta bulunanlar ile (Evvelce bu
lunmuş olanlar dâhil) Milletvekili bulunanlardan; bu tarihten sonra Milletvekil
liklerinin aralıksız olarak devamı sırasında aynı yerelere geçenlerin, bu yer
lerde bulundukları müddetçe (Emekliye ayrıldıktan sonra bu yerlere geçenler 
hariç) ödeneklerinden birinci derece aylık tutarı üzerinden emekli keseneği alı
nır ve karşüıkları da bu miktar üzerinden Hazinece Sandığa ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 61. — Geçici 60 nei maddede yazılı olanların, bu yerlerden 
ayrılışlarında: Birinci derece aylık tutarı ve 25 yıldan aşağı olmamak üzere hizmet 
müddetleri toplamı üzerinden emekli aylığı bağlanır-

Bu yerlerden ayrıldıkları halde emekli aylığı bağlanmasını istemiyenlerin mil
letvekili, açıkta, emeklilik hakkı tanınan bir vazifede bulundukları sırada emekli
ye ayrılmalarını istediklerinde veya kurumlarınca emekliye ayrılmalarında dahi 
aylıkları, bu esas üzerinden bağlanır. 

Bunların; bu yerlerde, milletvekilliğinde, emeklilik hakkı tanınan bir vazifede 
veya açıkta iken; âdi malûllüklerinde yukarıki hükümler gereğince hesaplanacak 
emekli aylıkları miktarında (Âdi malûllük aylığı) ve vazife malûllüklerinde de bu 
suretle bulunacak âdi malûllük aylıklarına 55 nei madde gereğince yapılacak ek
lemelerle (Vazife malûllüğü aylığı) bağlanır. 

Bağlanacak aylıklar, ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır ve San
dıkta birikmiş kesenekleriyle karşılıkları aylığın bağlanmasını mütaakip toptan 
Sandıkça Hazineye ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 62. — Vazifelerinden dolayı emekli, âdi malûllük veya vazi
fe malûllüğü aylığı bağlanmış veya bağlanacak olanlardan geçici 60 nci maddede 
yazılı yerlere geçmiş veya aynı madde esasları dairesinde geçecek olanların; bu 
yerlerden ayrılışlarında (Ayrılmış olanlar dâhil) eski aylıkları, geçici 61 nci madde
ye göre bağlanması gerekli miktardan az ise sözü geçen madde esasları dairesinde 
yükseltilir. 

Aylığın yükselmesi halinde düzeltme işi, Sandıkça yapılarak Hazinece ödenir. 
Eski aylıklar; katma, özel bütçeli dairelerce, geçici 5 nci maddede yazılı Sandıkça 
veya kaldırılan sandıklarca bağlanmış olduğu takdirde bu aylıkların 10 yıllığı, ya
zı ile bildirimi üzerine aylıkları bağlıyan yerlerce veya (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli) Sandığınca bir ay içinde Hazineye ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 63.— Geçici 60 nci maddede yazılı yerlerde bulundukların
dan dolayı aylık bağlanmış veya bu sebeple evvelki aylıklarında artırma yapılmış 
olanlardan; emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenlerin bu vazifelerde ge
çen hizmet müddetleri için 100 ncü madde esasları dairesinde hesaplanacak son 
hizmet zammı, Sandıkça bu aylıklarına eklenerek geçici 61 nci maddeye göre öde
nir. 

Eski aylıklar Hazinece bağlanmışsa son hizmet zammı da Hazinece ödenir ve 
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bu müddet içinde alman kesenek ve karşılıkları (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığınca Hazineye verilir. 

GEÇlCÎ MADDE 64. — Geçici 60 nci maddede yazılı olanların: 
a) Bu yerlerde; 
b) Bu yerlerden ayrıldıkları halde emekli aylığı bağlanmamış veya eski ay

lıklarında artırma yapılmamış olarak açıkta; 
c) Emeklilik hakkı tanman vazifelelerde; 
ç) Bu yerlerde bulunduklarından dolayı bağlanmış veya artırılmış aylıkları 

almakta; 
İken, ölümlerinde : Dul ve yetimlerine, ilgisine göre geçici 61, 62 ve 63 ncü 

maddeler esasları üzerinden hesaplanacak aylıklar 68 ve 69 ncu maddeler hüküm
lerine göre bağlanır. 

Bu aylıkların ödenmesi ve (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı hallerde Sandıkta 
birikmiş kesenek ve karşılıklarının Hazineye verilmesi sözü edilen geçici 61, 62 
ve 63 ncü maddeler gereğince yapılır. 

G) Borçlanma Hükümleri 

GEÇlCl MADDE 65. — Bu knunun yürürlüğe girdiği tarihte: Aşağıda ( I ) 
işaretli fıkrada gösterilenlerin; ( I I ) işaretli fıkrada yazılı vazife ve hizmetlerde 
geçmiş olan hizmet müddetlerinin en çok 10 yılı kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 6 ay içinde yazı ile Sandığa müracaatla geçici 66 nci madde gere
ğince borçlandırılmalarını istemeleri halinde; yalnız emeklilik hesaplarında sayıl
mak üzere fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

I - Borçlanabilecekler: 
a) 12 nci maddenin ( I I ) işaretli fıkrasında gösterilenler; 
(Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar hariç) 
b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 nci maddelerde yazılı olanlar; 
c) Geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde çalışmalarına devam edecekleri gösteri

len emekli ve zat maaşları sandıkları memur ve hizmetlileri. 
I I - Borçlanılabilecek vazife ve hizmetler : 
a) 12 nci maddenin ( I ) işaretli fıkrasında gösterilen kurumların (Bu fıkranın 

(K) bendi hariç) veya bu kurumlarca; yerini tuttuğu, yerine geçtiği, satınâldığı; 
mülga daire, müessese, idare ve ortaklıkların (Kurumlara intikal eden veya ge
çen müesseseler dâhil); 

b) Geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde gösterilen emekli ve zat maaşları sandık
larının; 

c) Hizmetleri özel kanunlarla emeklilik müddetlerine eklenen mülga daire, 
müessese, idare ve ortaklıklarının; 

ç) Mülga Reji İdaresinin ve mülga Liman, Rıhtım Ortaklıklarının (Fenerler 
İdaresi ve izmir Körfez Ortaklığı dâhil); 

Aylık ücretli sürekli vazifelerinde (Aylıklı kadrolarda ücretle geçen müddet
ler dâhil); 

d) Murakabesi Devlete ait ortaklıkların komiserliklerinde; 
e) Azınlık ve yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tâyin olu-

.nan öğretmenliklerinde; 
f) Bütçelerin masraf tertiplerinden alınmakta iken bir kanunla sürekli ücretli 

hâle getirilen veya ücretli iken aylıklı yapılan kadrolarda; 
g) Aylıklı vazifelerde iken muhtelit hakem mahkemelerine aylıkla tâyin edi

lip bu vazifelerde bulunmakta iken aylıkları ücrete çevrilen bu vazifelerde; 
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h) Emeklilik hakkı tanman vazifelerde bulunduktan sonra belediye başkanlı
ğında ve illerin daimî komisyonu üyeliğinde; 

i ) Manisa'da Moris Şinasi Hastanesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca tâyin olunan doktorluk, memurluk ve sürekli ücretli hizmetliliklerinde; 

j ) Ticaret ve sanayi odalariyle ticaıet ve zahire borsalarının tâyinleri Tica
ret Bakanlığınca yapılan aylık ücretli sürekli kadrola tındaki memurluklarmda; 

Geçen müddetlerle; 
k) Türkiye'de yüksek öğrenimini bitirdikten ve aylıklı memuriyette bulun

duktan sonra mesleki bilgilerini genişletmek üzere 10 • I V . 1929 tarihli ve 1416 
sayılı Kanunim yürürlüğe girmesinden önce Devletçe yabancı memleketlere gön
derilmiş ve memuriyetle ilgileri kesilmiş olanların, yabancı memleketlerde Dev
letten ödenek almak suretiyle geçirdikleri müddetler : 

Kaldırılan çeşitli kanunlardaki hükümlere göre borçlanma suretiyle eklenen 
müddetlerle bu madde gereğince eklenecek müddetler toplamı 10 yılı geçemez. 

Şu kadar ki, 10 yılın hesabında 4 . V I . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 62 
nci maddesine, 21 . I V . 1941 tarihli ve 4001 sayılı Kanunun 12 ve 13 ncü madde
lerine ve 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Kanunun geçici 5 ve 7 nci maddelerine 
göre borçlanma suretiyle eklenen müddetler nazara alınmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 66. — Geçici 65 nci madde hükmünden faydalanmak üzere 
müracaat edenlerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğ
ru arada fasıla bulunsa da gidilerek sıra gözetilmek suretiyle 10 yıla kadar olan 
geçmiş hizmet müddetleri içinde aldıkları ücretler toplamının % 10 u Sandıkça 
adlarına borç kaydedilir. 

Geçici 65 nci maddenin ( I I ) işaretli fıkrasının (K) bendinde yazılı müddetle
rin her ayı için staja giderken ayrıldıkları memuriyetlerin aylık ve olağanüstü öde
nekleri toplamının % 10 u borçlandırılır. 

Bu borçlar müracaat müddetinin bitimi tarihini takibeden ay başından başla
mak üzere ilgililerin 15 nci maddeye göre keseneğe esas aylık veya ücreti tutarı
nın % 5 i, kesenekten ayrı olarak 16 nci ve 17 nci maddeler gereğince kurumları 
tarafından tahsil edilerek, Sandığa gönderilir. îstiyenler borçlandıkları paraları 
daha önce toptan ödiyebilecekleri gibi aylık veya ücrelerüıden her ay daha fazla 
miktarda kesinti de yaptırabilirler. 

Borcun tahakkuk muamelesinin gecikmesi veya yapılamaması tahsili geciktir
mez ve borçlanma isteğinden dönülemez. 

87 nci maddede yazılı olanlarm ayrılışlarında borçlanmaları iptal edilerek bun
dan tahsil edilen miktarlar kesenekleriyle birlikte kendilerine geri verilir. Ancak 
bunlardan 88 nci maddede yazılı durumda bulunanlar için bir ay içinde yazı ile 
Sandıktan istemeleri ve borç artıklarını da keseneğe esas son aylık veya ücret tu
tarları üzerinden her ay muntazam olarak Sandığa ödemeleri şartiyle iptal mua
melesi yapılmaz. 

Aksi takdirde borç artıkları için borçlanma iptal edilir ve tahsil edilen kısma 
ait olarak borçlanılan miktar ile tahsil edilen kısma göre mütenasiben bulunacak 
müddetler, fiilî hizmet müddetlerine eklendikten sonra bu müddetler 25 yıldan 
aşağı düşerse haklarında 87 nci madde hükümleri uygulanır. 

Borçlandıkları paraların tamamını ödemeksizin emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü aylığı bağlananların veya son hizmet zammı yapılanların borç artıkları, 
bağlanan aylıklarının her ay % 5 inin kesilmesi suretiyle tahsiline devam olunur. 

Toptan ödeme yapılmasını gerektiren hallerde 83 ncü maddede yazılı miktar-
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lara, borçlanılan paralardan yalnız tahsil edilen miktarlar eklenerek artıkları si
linir. 

Dul ve yetimlere aylık bağlanmasını gerektiren hallerde borç artıkları, bağla
nan aylıklar nispetinde dul ve yetimlere taksim edilerek bu aylıkların her birinden 
her ay % 5 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Aylığa müstahak dul ve yetim bırakılmadan ölüm halinde veya dul ve yetim
lerin aylıklarının, bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde, kendilerine isabet 
eden borç artıkları aranmaz. 

87 nci maddede keseneklerin iadesi için kabul edilen 5 yıllık müddetin hesa
bında borçlanılan müddetten yalnız karşılığı ödenmiş kısım nazara alınır. 

GEÇlCl MADDE 67. — Geçici 65 nci maddenin ( I ) işaretli fıkralarında 
gösterilenler; İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlü
ğünün aylık ücretli sürekli vazifelerinde 22 . V I . 1939 tarihinden sonra geçip 
10 . V I . 1946 tarihli ve 4923 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükmü he
nüz uygulanmamış hizmet müddetlerini, 

Sözü geçen geçici madde ile aynı kanunun geçici 4 ncü maddesi hükümleri
ne göre, geçici 66 nci maddede yazılı 10 yıllık hizmet müddetleri dışmda, fiilî hiz
met müddetlerine ekletebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 68. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü madelerde yazılı sandıklar
dan veya 1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre emekli aylığı 
bağlanmış olup da : Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 65 nci madde
nin ( I ) işaretli fıkrasmda yazılı vazife ve hizmetlerde bulunanlar; 

I - Emekliye ayrıldıkları kurumdan başka bir kurumun emeklilik hakkı ta
nman vazifelerine tâyinleri veya vazifelerinin sonradan emeklilik hakkı tanman 
vazifeler araşma girmesi dolayısiyle 4222 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere
ğince emekli aykklarınm tamamı kesilmek suretiyle geçen hizmet müddetlerini; 

I I - Aylıklı kadrolara ücretle tâyinlerinden dolayı 3656 sayılı Kanunun 24 
ncü maddesi gereğince emekli aylıklarının tamamı kesilmek suretiyle geçen hiz
met müddetlerini; 

Bu kanun gereğince yapılacak son hizmet zamlarmda nazara alınmak üze
re, aşağıda yazılı esaslara göre borçlanabilirler : 

a) Yapılacak ^borçlanmada : Müracaat yeri ile müddeti hakkmda geçici 65 
nci madde, tahakkuk ve tahsil muameleleri hakkmda da; geçici 66 nci madde hü
kümleri uygulanır. 

b) Bağlanmış emekli aylıkları ve bunların çeşitli zamlariyle bu kanun gere
ğince yapılacak son hizmet zamları toplammm 100 ncü madde hükümlerine göre 
keseneğe esas son aylıklarının % 70 ini geçmemesi borçlanmada göz önünde tutulur. 

.GEÇİCİ MADDE 69. — Geçici 65, 67 ve 68 nci maddelerde borçlanılması 
mümkün olduğu gösterilen vazife ve hizmetlerde bulunmuş olup da kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olacaklar da o tarihten itibaren 6 ay içinde 
sözü geçen maddeler gereğince borçlandırılmalarını istiyebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 70. —• Kaldırılan çeşitli kanunlarla geçmiş hizmet müddetle
rinin fiilî hizmet müddetlerine eklenmesi için yapılan borçlanmaların bakiyeleri
nin, geçici 66 nci madde esasları dairesinde ve ilgisine göre Sandık veya kurum
larca tahsiline devam olunur. 

Şukadar ki, 4222 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesinin (b) bendinin birinci 
fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, geçmiş hizmet müddetlerinden dolayı % 10 ye
rine Jo 5 hesabiyle borçlanmış olanların borç bakiyeleri iki kata çıkarılır. 
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GEÇlCÎ MADDE 71. — Geçici 66 nci madde gereğince borçlanmaları iptal edl 
lenlerden; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilenler, bu kanun hükümle
rine göre keseneklerini geri vermek istediklerinde : Bunları, borçlanmalarından 
tahsil edilip kendilerine geri verilen paralarla birlikte Sandığa öderler. 

İptal edilen borç bakiyelerini tâyin tarihinden itibaren 6 ay içinde kanım esas
larına göre tekrar borçlanmak isterlerse ilk borçlandıkları hizmet müddetlerinin 
tamamı yeniden fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

Borçlanma isteğinde bulunmayanların fiilî hizmet müddetlerine yalnız geri ver
dikleri paralar içindeki borçlanma tahsilâtına tekabül eden hizmet müddetleri ek
lenir. Bu suretle eklenecek hizmet müddetleri geçici 66 nei maddede yazılı nispete 
göre hesaplanır. Şu kadar ki, iptal edilen borçlanmanın yenilenmesi her iştirakçi 
hakkında bir defadan fazla yapılmaz. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce borçlanması iptal edilmiş olanlar; eski 
borçlanmalarını bir defaya mahsus olmak üzere yeniliyebilirler. 

GEÇÎCÎ MADDE 72. — 2159 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3028 sayılı Ka
nun hükümlerine göre sandıklarla ilgilendirilmemiş olanlardan kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte; 

Geçici 65 nci maddenin ( I ) işaretli fıkrasında yazılı olanların; sözü geçen kanun
lar hükümlerinin uygulandığı kurumların sürekli ücretli vazifelerinde geçen fiilî 
hizmet müddetleri, hakkında aşağıda yazılı hükümleı uygulanır : 

a) Kaldırılan sandıklarla ilgüendirümemiş olanlar; bu müddet içinde almış ol
dukları ücretleri toplamının % 5 ini kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlı-
yarak 6 ay içinde bağlı bulundukları kurumlar vasıtasiyle yazı ile Sandığa mü
racaat ederek borçlandıkları takdirde bu hizmet müddetleri fiilî hizmet müddet
lerine eklenir. İlgili kurumlar bunların karşılıklarım bir ay içinde Sandığa toptan 
öderler. 

b) Sözü geçen kanunlar hükümlerine göre aylıklı hizmet müddetleri için taz
minat almış bulunanlar ile sandıklariyle ilgilenmiş oldukları müddete ait aidatları
nı geri almış olanlardan; aldıkları paraları geri vermek istiyenler hakkında 102 
nci madde hükümleri uygulanır. 

Bu takdirde evvelce Sandıkla ilgilenmiş oldukları müddete ait aidatın karşı
lıkları da Sandığın işarı üzerine ilgili kurumlarca derhal ve toptan (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığma ödenir. 

C)' (a) fıkrası hükmünün o fıkrada yazılı müddet içinde uygulanmasını iste
memiş olanların sözü geçen hizmet müddetleri emeklilik hesaplarında sayılmaz. 

Bu madde hükümleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi 
veya tevdiatçı durumuna girenler hakkında da uygulanır. Bunlar için müracaat 
müddeti tâyinleri tarihinden başlar. 

Bu madde hükmü 13 . I I . 1946 tarihli ve 4867 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesi hükmünden faydalanmamış olanlar hakkında da uygulanır. 

H) Çeşitli Hükümler 

GEÇÎCÎ MADDE 73. — 52 nci maddede sözü geçen tüzük yapılıncaya ka
dar vazife malûllüğü dereceleri hakkında 551 sayılı Kanuna bağlı cetvel esas tutu
lur. 

GEÇlCl MADDE 74. — Bu kanunda bahsedilen çeşitli hak ve durumlar için 
tâyin olunan (Bildirme, müracaat, zamanaşımı) müddetleri kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte emeklilik hakkı tanman veya geçici 24 ncü maddede yazılı yazi-
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felerde veya Milletvekilliğinde bulunanlar ile emekli, dul ve yetimler için; bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten ve sonradan iştirakçi veya tevdiatçı durumuna 
girecekler için de; bu durumlara girdikleri tarihlerden başlar. 

GEÇlCl MADDE 75. — '29 ncu madde gereğince yaptırılacak ilk incelemede 
geçici 19 ncu maddeye göre kurumlarca Sandığa ödenecek paraların yetersizliği 
anlaşılırsa gerekli miktarların sözü geçen geçici 19 ncu maddedeki esaslara göre 
ödenmesi Hükümetçe sağlanır. 

GEÇlCl MADDE 76. — Bu kanuna konulan hükümler, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller dışında her hangi 
bir hakkın doğumuna veya bu kanunun yürürlüğünden sonra yeniden aylık veya 
toptan ödemeye müstahak duruma girilmesine sebep olmaz. 

GEÇlCl MADDE 77. — (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığı Genel Müdür
lüğüne 5 yılı geçmemek üzere yabancı Devlet uyruğunda bulunanlar tâyin edile
bilirler. 

GEÇlCl MADDE 78- — (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığının kuruluşu
nun gerektirdiği ödemeler, bu Sandık hesabına Devlet Ekonomi Kurumları Me
murları Emekli Sandığınca yapılır. 

GEÇlCl MADDE 79. — 1683 sayılı Kanunun 58 nci ve 4001 saydı Kanunun 
15 nci maddelerinde yazılı ikramiyeler, aylık veya ücret tutarları üzerinden he
saplanır. 

GEÇlCl MADDE 80. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan 
mevduat ve kesenek iadeleriyle bu mahiyetteki tazminatların geri verilmesi ha
linde buna ait vergiler, Sandığın işarı üzerine Hazinece bir ay içinde toptan San
dığa ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 81. — Gelir Vergisi Kanununun ücretlere ait hükümlerinin 
uygulanmasına başlandığı tarihe kadar emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, son 
hizmet zammı veya dul ve yetim aylıklarında; Kazanç, İktisadi Buhran ve Muva
zene vergileri kanunlarındaki muaflık ve «stisııa hükümleri uygulanmamak üzere 
aşağıda yazılı kimseler ve ödemeler; Kazanç, İktisadi Buhran, Muvazene ve Ha
va Kuvvetlerine Yardım vergilerinden istisna edilmiştir : 

a) İki gözü kor, veya dilsiz, veya mefluç, veya el veya ayaklarının; ikisinden 
veya birisinden mahrum olan emekli, âdi malûl ve vazife malûlü veya dul ve ye
timler; 

b) Zamlariyle birlikte 75 liraya kadar (dâhil) olan emekli âdi malûllük, vazi
fe malûllüğü, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ve bunlardan bu mik
tarı aşanların 75 lirası; 

c) Harb malûllüğü zamları ile askerî malûllerin terfih zamları; 
ç) Geriye verilen emekli kesenekleriyle toptan ödemeler; 
d) Emekli ve evlenme ikramiyeleri; 
e) Harb malûllerine 65 nci maddeye göre yapılan yardımlar ile emekli, âdi 

malûl ve vazife malûllerine ve dul ve yetimlere tedavi ve saire gibi sebeplerle ya
pılan yardımlar ve ödemeler; 

f) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ve girdiği tarihten önceki za
mana ait olarak 5191 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde yazılı ödemeler. 

İktisadi Buhran Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri hü
kümleri mahfuzdur. 
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Bu madde hükmünün, bu kanunun yayınlandığı tarihten önce peşinen yapılmış 
tediyelerin; kanunun yayınlandığı tarihten sonraki zamana ait kısmına, şümulü 
yoktur. 

GEÇÎCÎ MADDE 82. — Aylıkları, geçici 45 - 50 nci maddelere göre aynı 
aylıklı ve aynı hizmet müddetli emsalimn derecesine yükseltilenlere ait evrakın 
tetkik ve muamelelerinin, kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar ikmaliyle zam
ların zamanında ödenmesini temin hususunda uygulanacak usul ile bu işlerde me
sai saaÜeri içinde ve dışında çalıştırılacak memurlara ve Sayıştay murakıplariyle 
memurlarına zaruri masraf karşılığı ve bu işlerde çalıştırılmak üzere hariçten alı
nacak memurların gündeliği olarak ilgili kurumların bütçelerinin zat aylıkları 
bölümlerindeki ödeneklerden ödeme yapılması esasları Bakanlar Kurulu kararivle 
tesbit olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 83. — Muvazzaf ve gedikli subaylarla askerî memurlar su
bay veya askerî memur olduklarından itibaren fiilen 15 yıl askerî hizmetlerini 
yaptıktan sonra istifa edebilirler. Ancak yabancı memleketlerde tahsil edenlerin 
veya staj görenlerin istifalarının kabulü, masrafları kendi taraflarından öden
mişse; tahsil veya staja azimet ve avdet tarihleri arasında geçen müddet kadar 
Devlet tarafından ödenmişse; bu müddetin iki misli kadar fazla hizmet etmeleriy
le mümkündür. 

Askerî okullar talebelerinden istifa etmek istiyenlerin istifaları, Devletçe ya
pılan bütün okul masraflarının ödenmesine bağlıdır. Ancak bunların, emeklilik 
hakları başladıktan sonra, okul masraflarını verseler bile, istifaları kabul edilmez. 

Harbe hazırlık devrinde subayların istifa muameleleri; durumun inkişafına, 
tehlikenin geçmesine kadar geciktirilebilir. Bu devrin başlangıç ve bitimi Bakan
lar Kurulunca belirtilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 84. — Subaylarla askerî ve mülki memurlardan; yabancı 
tabiiyetindeki kız ve kadınlarla evlenenler veya nikâhsız olarak yaşıyanlar, istifa 
etmiş sayılırlar ve emeklilik hakları düşer. 

Bunlar istifa için kanuni müddeti ikmal etmemiş iseler muayyen olan tazmi
natı verirler. Yabancı memleketlere öğrenim ve staj için veya memuriyetle gön
derilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan bu harekette bulunanlar hakkında 
yukarıki fıkrada gösterilen muamelenin uygulanması ile beraber orada bulundukları 
müddet zarfında aldıkları aylık ile Devletçe yapılan bütün masraflar kendilerinden 
tahsil olunur. 

Bu suretle ordudan çıkanlar 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memur
ları Kanununun 23 ncü madesi hükmüne tâbi tutularak yaşlarına göre Askerlik 
Kanunu mucibince muamele görürler. 

GEÇÎCÎ MADDE 85. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Posta, Tel
graf ve Telefon îşletme Genel Müdürlüğü aylıklı kadrolarında bulunan'memurla
rın (Büyük Millet Meclisi Posta ve Telgraf servisinde bulunan memurlar dâhil) 
4454 sayılı Kanunun 50 nci madesinde yazılı fiilî hizmet zamları, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra da devam eder. Bu zamlar hakkında 33 ve 34 ncü mad
deler hükümleri uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 86. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sonsuz izinli 
bulunan hayrat hademesiyle vekilleri hakkmda bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 87. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 65 nci 
maddenin ( I ) işaretli fıkrasında yazılı hizmetlerde bulunanlardan 2248 sayılı Kanu-
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rmn 15 nci maddesi hükmüne göre maaşlı hizmetlerinden dolayı tazminat almış bu
lunanların bu tazminatalrı hakkında da geçici 72 nci maddenin (B) fıkrasına göre 
muamele yapılır. 

Y Ü Z OTUZ ALTINCI MADDE — Bu Kanunun; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığının kuruluşuna ait birinci kısma dâhil maddeleriyle emeklilik mu
amelelerinde yürürlükte olan hükümler uygulanmak üzere 39 ncu maddenin (b) 
fıkrası ve geçici 77, 78, 79, 81 ve 82 nci maddeleri yayımı gününü takibeden ay 
başından, diğer hükümleri de bu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

11 Haziran 1949 
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