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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 13 . 2 . 1969 - Sayı : 13126) 

No. Kabul tarim 
1101 7 . 2 , 1969 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir : 

EK MADDE 1, — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylıklarının nisbeti, fiilî ve iti
bari hizmet sürelerinin toplamı 30 yıl olanlar için emekli keseneğine esas aylığın % 70 i olarak 
uygulanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamı 30 yıldan az olanlara, her tam yıl için % 1 eîksiği, faz
la olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası üzerinden bağlamı. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı 
için emekli aylığı bağlanmasına esas tutulan aylık veya ücret tutarının % 1 inin 12 de biri emek
li aylığına ayrıca eklenir, 

Ancak, bağlanacak aylıkların toplamı emekli, âdi malûllük aylıklarında, emekliliğe esas aylık
larının % 80 ini ve vazife malûllüğü aylıklarında da % 100 ünü geçemez. 

EK MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem teşkilât, kadro ve sair 
kanunlarda yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarlarında husule gelecek yükselmeler; aynı 
rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış buluaan emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü ay
lıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. 

Yükseltmeye esas olacak rütbe, kadro unvanı, derece ve sair yönlerden eşitlikleri; Devlet Per
sonel Dairesi, Maliye Bakanlığı, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların bir
likte hazırlıyacakları tekMf üzerine Bakanlar Kurulanca tesbit olunur. 

EK MADDE 3. — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan, fiilî hiz
met sürelsri 30 yılı doldurmuş bulunanlara (emekli ikramiyesi) adı ile, bu aylıklarına esas tutu
lan görev aylık veya ücretleri tutarının 15 katı, bir defaya mahsus olmak üzere ödenir. 

Bu ikramiye, fiilî hizmet süreleri 25 yıl ile 30 yıl arasında bulunanlara, her tam fiilî hizmet 
yılı için, bağlanmaya esas tutulan görev aylık veya ücretleri tutarının yansı nisbetönde ödenir, 

EK MADDE 4. — iştirakçilerden alınmakta olan % 6 nisbetindeki emeklilik keseneği % 8 e ku
rumlardan alınmakta olan % 6 nisbetindeki karşılıklar da % 14 e çıkarılmıştır. 5434 saydı Kanu
nun 34 ncü maddesi ile, geçici 15 ve 16 ncı maddeleri gereğince alınan fiilî hizmet zamları kar
şılığı, 38 nci maddesi gereğince alman itibari hismet müddetleri karşılığı ve 39 ucu maddesi ge
reğince alınan 55 ten eksik yaş farkları karşılığı, yukarda belirtilen emekli keseneği ve karşılığı 
toplamına yükseltilmiştir. 

EK MADDE 5. — T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bunla
rın Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerlerinde emekliliğe tabi olmıyan ücretli, geçim kadro
lu veya yevmiyeli hizmetlere tâyin edilen emeklilerin, buralarda çalıştıkları sürece emekli ay
lıkları kesilir. 

Bunları çalıştıranlar, vazifeye başladıkları tarihlerden itibaren bir ay içinde yazı ile T. O. 
Emekli Sandığına bildirirler, 
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Şu kadar ki, mahiyeti itibariyle hizmetin görülmesi mücbir bir sebebe dayandığı ve özel bir 
ihtisası gerektirdiği ilgili bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle 
Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilen yerlere tâyin edilecekler hakkında 1 nci fıkra hükmü uy
gulanmaz. 

EK MADDE 6. — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, harb malûllüğü, dul ve yetim aylık
larının (vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar dâhil) zamanında ödenmesini teminen lü
zumu halinde genel ve katma bütçelerin emekli keseneği karşılıkları tertiplerinden, 1, C. Emek
li Sandığına yeteri kadar avans verilir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun, 23 . B . 1965 tarihli ve 545 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle değişik 14 neü maddesinin (e) fıkrası, 39 ncıı maddesinin (b) fıkra
sının 4 ncü bendi, geçici 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının; Hazinece bütçelerin zat maaşları bö
lümüne konulacak Ödenek miktarına ve bu bölümden aktarma yapılamıyacağına dair olan hük
mü ile, sözü geçen kanunun bu kanuna aykırı diğer hükümleri, 2 . 3 . 1960 tarihli ve 42 sayılı 
Kanun 1 nci maddesinin son fıkrası 8 . 11 . 1960 tarihli ve 124 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1, — Çeşitli kanunlarla bağlanmış veya bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra bağlanacak, Hazinece ödenmesi gerekli emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, harb ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıkları (Vatani hizmet aylıkları dâhil) ile toptan ödemelerin ve bunla
ra ilişkin çeşitli hakların (bağlama ve ödeme işlemleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T. Ö. 
Emekli Sandığınca yapılır. 

Vatani hizmet aylıkları ödeneği Maliye Bakanlığı bütçesine konur ve bu aylıklar ödendik
çe faturası karşılığında sandığa verilir. Devir ve ödeme işlemlerine esas olacak maaş kayıt örnek
lerinin ve sair evrakın şeklinin tesbiti, hazırlanması Maliye Bakanlığı ile, T. C. Emeldi Sandığı 
tarafından müştereken yapılır. Bunların sandığa intikaline ait esaslar da aynı şekilde tesbit olu-
nur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli emeklilik kanunları 
hükümlerine göre bağlanmış olan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylık
ları hakkında da bu kanunun ek 1 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Ayrıca, 15 . 7 .1965 tarihli ve 669 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince yükseltmeye 
tabi tutulan emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü veya dul ve yetim aylıkları üe 1 . 1 . 1950 
tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış olan emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü veya dul ve yetim aylıkları; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki rütbesi, 
kaflro unvanı, derecesi, fiilî ve itibari hizmet süresi aynı olanlara bağlanması gereken aylık mik
tarlarına yükseltilir. Yükseltmeye esas olacak rütbe, kadro unvanı, derece ve sair yönlerden eşitlik
leri; özel teadül ve kuruluş kanunları hükümleri göz Önünde tutulmak suretiyle Devlet Personel 
Dairesi, Maliye Bakanlığı, T, C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların birlikte 
haarhyacakları teklif üzerine. Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 28.21959 tarihli ve 7242 
sayılı Kanunun, 19 . 9 . 1963 tarihli ve 334 sayılı Kanunla değişik muvakkat maddesi hükmü, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 20 yıl ve daha fazla fiilî hizmet süresi bulunanlar hakkında 
da uygulanır, 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylığı almakta iken, 1 , 1 . 1950 
tarihinden sonra mahkûmiyetleri sebebiyle aylıkları kesilmiş olanlardan, yeniden aylık bağla
nanların, aylıklarının kesildiği tarihle, bağlandığı tarihler arasındaki aylıkları müracaatları üzeri
ne kendilerine veya dul ve yetimlerine ödenir. 

Ancak mahkûmiyetleri süresince dul ve yetimlerine ödenmiş aylıklar varsa bundan mahsubedi-
lir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun uygulanmasına ait işlemlerin zamanında yapılmasını sağla
mak maksadiyle çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele verilecek fazla çalışma üc
retleri, ilgili kurumların bütçelerinden (Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri bölümünden) 
karşılanmak üzere, Maliye Bakanlığının mütalâası alınarak Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Hazineden ödenmekte oJan emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, harb 
malûllüğü, dul ve yetim aylıkları ile vatani hizmet aylıklarının bağlama re ödeme işlemlerinin 
T, C. Emekli Sandığına devri tamamlandıktan sonra, Maliye Bakanlığı Emekli işleri Müdürlüğün
deki kadrolardan kullanılmasına ihtiyaç görülmi yenleri kaldırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kaldırılan kadrolardan açıkta kalacak olan memur ve hizmetliler Maliye Bakanlığında ve T. C, 
Emekli Sandığındaki boş kadrolara öncelikle tâyin edilirler, 

GEÇİCİ MADDE 7. — Geçici 1 nci madde uyarınca T. C. Emekli Sandığına devredilecek aylık
ların Mart ve Haziran 1969 dönemleri, ek 6 ncı maddedeki avanstan karşılanmak ve sonradan 
mahsubu yapılmak üzere Maliye Bakanbğınca ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 8, — Geçici 2 nci madde gereğince yükseltme işlemleri yapılıncaya kadar, öden
mekte olan emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, harb malûllüğü, dul ve yetim aylıkları, son
radan mahsubedilmek üzere, % 30 zamlı olarak ödenebilir. 

Ancak, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Kanun gereğince ödenen aylıklar, 15 . 7 . 1965 tarihli ve 
669 sayılı Kanun uyarınca 250 liraya yükseltilmek suretiyle Ödenen aylıklar ve vatani hizmet ter
tibinden bağlanmış aylıklar ile er vaaife malûllüğü aylıkları hakkında bu madde hükmü uygulan
maz. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Halen ek 5 nci maddenin 1 nci fıkrası şümulüne giren emekliler, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile görevlerine devam edip etmiye-
ceklerini T. C. Emekli Sandığına bildirmeye mecburdurlar. Bu müddet içinde tercih hakkını kul
lanmış olanlarla olmıyanların emekli aylıkları, birinci yılın sonunu takibeden aybaşından itiba
ren kesilir. 

Bunları çalıştıranlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde T. C. Emekli 
Sandığına bildirirler. 
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MADDE 4. — Bu kanun 1 . 3 , 1969 tarihinde yürürlüğe girer. 
Şu kadarki, geçici 1 nci madde gereğince yapılacak devir i^cmleri ile geçici 2 nci maddede 

yazılı yükseltme işlemlerine ve geçici 3 ve 5 nci maddelerin uygulanmasına bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren başlanır. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Oilt 

28 
29 
30 

Millet MecIM 
Birleşim 

93 
15 
18 

19 
21 

22 

Sayfa 

951 
489 
43:72,90, 
122:125 
139,163,188:191 
239:240,248, 
273:276 
286,328,353:356 

can 

49 

Cumhuriyet Senatosu, 
; Birleşim Sayfa 

18 
23 
24 

689 
839:840 845:875 
880:951,952, 
953:968 

Millet Meclisi 
Oîlt Birleşim Sayfa 

31 37 513 
32 41 2 

46 316:328 

I - Gerekçeli 749 ve 749 a 1 nci ek S. SayjÜı hasmayaznlar Mîllet Meclilsiinin 18 ve 46 neı Birleşli-
mme, 1198 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 23 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu (kanunu; Millet MeclM Maliye ve Plân komtisyonlarmdan kurulan Geçici, Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve îktisadi İşler ve Bütçe ve Plân Komrisyon'Ianndıan kurulan Geçici koraıütsyonlan 
görüşmüştür. 

III . Esas No. 1/557 


