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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine dair olan Kanun teklifi, is
tek üzerine Geçici Komisyona verildi. 

Türk - Fransız Parlâmento Grupu tarafın
dan vâki olan ve Fransa Millî Meclisi Başkan
lığınca teyit olunan davet üzerine Fransa'ya 
Milletvekillerinden bir heyetin gönderilmesine 
karar verildi. 

Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, 
Zonguldak limanı yapımına dair olan önergesi 
okundu, üzerinde yapılan görüşmelerden sonra 
önerge, reddolundu. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü Memurları Emekli Sandığı 
hakkındaki Kanuna ek 2904 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesine ait yorum fıkrası kabul olundu. 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) cetveli
nin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmındaki ter
cümanlık kadrolarına dair olan Bütçe Komis
yonu raporu okundu. Yapılan görüşmelerden 
sonra dikkate alman önerge gereğince rapor 
tekrar Bütçe Komisyonuna verildi. 

Bankalar Kanununun 14 ncü ve 17 nci 

Muğla Milletvekili Nuri Özsan'm, Polatlı 
Belediye Başkanı Hakkı Mumcuoğlu'na Aske
rî Mahkemece verilen hükmün infaz edilmeme
si sebebine dair olan yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/345) 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'm, Soma İlçesinin Tarhala köyü suyunun 
Soma Belediyesince kamulaştırma işlemi hak-

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Avni Refik Bek-

man ve iki arkadaşının, Bilûmum Askerî Ma
lûllerin Terfihi hakkındaki 551 sayılı Kanuna 
bağlı emraz cetveline bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi (2/170) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonuna); 

Raporlar 
2. —• 459-8 sayılı Kanunun yayımı tarihinde 

bulundukları derecede iki yıldan fazla kalmış 
ve mezkûr kanunun yürürlüğünden sonra 2556 

maddelerinin Bina Yapımını Teşvik Kanunu
nun uygulanmasını tahdit edip etmediğinin yo
rumlanmasına lüzum olmadığına dair olan Ge
çici Komisyon raporu, kabul olundu. 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci 
maddesinin son fıkrasının yorumlanmasına lü
zum olmadığı hakkındaki Bütçe Komisyonu 
raporu okunduktan sonra 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci 

maddesinin son fıkrasının yorumlanmasına ma
hal olmadığına dair olan Bütçe Komisyonu ra
poru üzerinde görüşüldükten sonra 

18 . V . 1949 Çarşamba günü saat 14,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili İsparta Milletvekili 

('. K. încedayı S. Koksal 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

kındaki sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/346). 

Url'a Milletvekili Esat Tekeli'nin, memur
ların siyasi temayüllerini vazife sahasına in
tikal ettirmelerine mâni olmak için ne gibi ted
birler alındığına dair olan yazılı soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. 

sayılı Kanunun 61 nci maddesi gereğince münı-
tazen iki üst dereceye yükseltilmiş olan yargıç 
ve savcıların 4908 sayılı Kanundan faydalanıp 
faydalanmıyacağının yorumlanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet ve Bütçe Komis
yonları raporları (3/336) (Gündeme); 

3. — idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Ko
misyonu raporu (2/166) (Gündeme); 

4. — tdaerci Üyeler Kurulunun, Meclis He-

S o r u l a r 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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B : 88 18 .5 
saplarını İnceleme Komisyonu üyelerinden An
kara dışında vazife icabı inceleme yapacak 
olanlara ikamet yevmiyesi verilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/167) (Gündeme); 

5. — 2285 ve 2401 sayılı kanunlarla işletil
mesi Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortak
lığına devredilmiş olan Demiryolu İşletmesinin 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğüne devri hakkında Kanun tasa
rısı ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/441) (Gündeme); 

6. _ Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 

1949 Ö : 1 
Tarakçıoğlu'nun, Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin (p]) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/30) (Gündeme); 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu bandola
rı ve Cumhurbaşkanlığı Armoni muzıkası için 
yetiştirilecek muzıka öğretmenleri hakkında 
Kanun tasarısı ve Millî Savunma, Millî Eğitim 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/354) 
(Gündeme). 

B Î R Î N O I OTURUM 
Açılma saati : 14,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta) 

mmm 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —- Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
geçen pazartesi gündeminde, Millî Savunma 
Yüksek Kurulu kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonunun raporu mevcuttu. Bu kanun 
tasarısına Komisyonca bir kadro eklenmiştir. 

Yüksek heyetin malûmudur, bunun Bütçe Ko
misyonundan çıkması lâzımdır. Tensip buyurur
sanız bunu şimdiden havale buyurursanız, iş in
taç edilmiş olur. Yüksek takdirinize arz ediyo
rum. 

BAŞKAN —Arkadaşımızın istediği kanun 
tasarısı Millî Savunma Yüksek Kurulu kanun 
tasarısı namiyle Millî Savunma Komisyonun
dan gelen tasarıdır. Bu tasarı bugünkü günde
mimize dâhil değildir. Ancak malî portesi ba
kımından Bütçe Komisyonunca da tetkik edil
mesi lâzımgelmektedir, bu tasarı pazartesi ruz-
namesinde olmakla beraber kendileri komisyon 
namına, şimdiden tetkikata başlamak üzere 
Bütçe Komisyonuna verilmesini istiyorlar. 

Muvafık görürseniz Bütçe Komisyonuna ve
receğiz. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuliyeti Emekli Sandığı 
Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
d/462) [1] 

[1] 194 sayıh basmayan tutanağın sonun (la
dır. 

BAŞKAN — Gündemimizde Emekli Kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu vardır. 

Bu tasarı hakkında evvelâ komisyonun söz
cüsüne söz vereceğim, ondan sonra Demokrat 
Parti adına söz istiyen Kemal Zeytinoğlu'na 
söz vereceğim. Onu mütaakıp da, tasarının gö
rüşülmesine başlanmadan evvel müracaat ede* 
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rek söz istiyen arkadaşlar vardır, onlara söz 
vereceğim. Onların isimlerini okuyacağım: Veh
bi Koca güney, Tahsin Tüzün, Bekir Kaleli, Gl. 
Eyüp Durukan, Esat Tekeli, Orhan Seyfi Or-
hon, İbrahim Refik Soyer, Eminittin Çeliköz, 
İhsan Olgun, Ali Rıza Artunkal, Hasene İlgaz. 

Başka söz istiyen arkadaşlar var mı? 
Söz Komisyon Sözcüsü Sait Azmi Feyzioğ-

hı'nundur. 
O. K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU 

(Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, bugün yük
sek tasvibinize sunulan Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı tasarısının hazırlanmasına âmil 
olan sebepler üzerinde durmıyacağım. Hükü
met, tasarının gerekçesinde bu hususta etraflı
ca ve genişçe izahat vermiştir. Komisyonumuz
da kısaca bu hususlara temas etmiştir. Bendeniz 
yalnız 1683 sayılı Kanunun kabul ettiği tekaüt 
rejimi ile bu tasarının kabul etmiş olduğu sis
tem arasında küçük bir mukayese yapmak isti
yorum, bu suretle gerekçeyi de izah etmiş ola
cağımı düşünerek bununla yetinmek istiyorum. 
Yüksek malûmunuzdur ki ; 1683 sayılı Askerî 
ve Mülki Tekaüt Kanununun kabul ettiği sis
tem, bütçe sistemidir. Bunu bir kelime ile ifa
de edersek, bir şey almadan, memura birçok 
şeyler vermek esasına dayanmaktadır. Bir ne
vi muavenet ve atıfet mahiyetindedir. Yahut 
memurun kamu hizmetindeki, geçmiş emekleri
nin bir mükâfatı sayılmıştır, diyebiliriz. 

1683 sayılı Kanun emekli aylıklarını bağla
mak için asıl aylığa göre tanzim edilmiş bir ba
rem esası kaimi etmişti. Aylıklar bu bareme 
dayanmaktadır. İkinci dünya harbinin, bütün 
dünyada doğurduğu hayat pahalılığı, şüphesiz 
memleketimizde de tesirlerini göstermiştir. Me
mur ve hizmetlilerin aylıklarına muhtelif za
manlarda, muhtelif kanunlarla birçok zamlar 
yapılmış ve fakat Emekli Kanununun yani 1683 
sayılı Kanunun aylık aslına göre kabul edilmiş 
olan baremine bir tesir yapmadığı cihetle, bu 
zamlar tekaüt aylıklarına inikas etmemişti. Bu 
yüzdendir ki, emekli aylıkları, vazife aylıkları
nın aşağı yukarı % 25 nispetinde kalmış, bitta
bi bu miktar mütekaitleri tatmin etmemişti. Bir 
taraftan hayat pahalılığı, diğer taraftan da me
muriyet hayatından çekilir çekilmez almakta ol
duğu maaşının dörtte biri kadar bir 'tekaüt ay
lığı bağlanması hayatta ani değişiklik ve darlık 
doğurmakta idi. Gerçi tekaüt maaşlarına muhte-

.1949 Ö : İ 
lif kanunlarla birçok zamlar yapılmıştır, fakat 
bu zamlar bağlanan emekli, dul, yetim veya ma
lûl aylığının, bağlanış esasına ve muayyen bir 
nispete göre yapıldığı için ve aylıkların aslının 
da esasen küçük bulunması dolayısiyle, bu zam
lar mütekaitleri yine tatmin edememiş bulun
maktadır. Emekli aylıklarına zam yapılırken 
şüphesiz bütçe imkânları daima göz önünde tu
tulmuş ve bildiğiniz gibi harb yıllarının birçok 
ağır masrafları karşısında bütçe ekseriya müsait 
olmamıştır. Emekli maaşlarına yapılan zamlar 
1930 - 1948 yılları arasında 14 milyondan 55,5 
milyona kadar yükselmiştir. Bu yükselişte şüp
hesiz memur adedinin ve buna göre emekli ade
dinin artmış olması rol oynamakla beraber bu 
artış daha ziyade zamden ileri gelmiştir. Böylece 
dört mislinden fazla bütçede bir yekûna baliğ 
olan bu artış dahi emeklileri tatmin edememiş bu
lunmakta idi. 2454 sayılı Kanun ve bunu değiş
tiren 2904 sayılı Kanunla Devlet Demiryolları 
ilk defa olarak sigorta esasına dayanan bir te
kaüt sandığı kurmuştur. Sigorta tekniğine daya
nan ve dünyanın her tarafında pek çok taammün 
etmiş bulunan bir sistem üzerine kurulmuştur. 
Memurlardan, idareden aynı miktarda aidat al
mak esasına dayanır. Maaş ve her türlü ödeme
leri yalnız ve hakikaten Ödenen primler karşılığı 
olarak verir. Az zamanda bunun müspet netice
leri görülmüş ve sandığın sermayesi mütemadi
yen inkişaf ve artış kaydetmiştir. Tekel ve aske
rî fabrikalar aşağı yukarı aynı esaslara dayanan 
benzeri sandıklar kurmuşlar ve bunları prim esa
sına dayanan I I sandık takip etmiştir, bugün 
bunlar faaliyet halinde bulunmaktadırlar. 

Şu suretle, birisi, bütçe sistemine dayanan 
tekaütlük sistemi, diğeri de prim esasına dayanan 
sigorta sistemi beraber yürümeye başlamıştır. 
Sistemler icabı olarak tanınan haklarda da türlü 
değişiklikler olmuş, ikilik doğmuştur. Tanınan 
haklar, yaş hadleri, ikramiye, tazminatta fark
lar yaratmıştır. Hem bütçe sistemine bağlı me
murlarda hem de ayrı sıtatüsü bulunan sandık 
mensupları arasında bu farklar husule gelmiş
tir. Aynı hizmeti gören bir memur dairesi de
ğiştiği takdirde emeklilikte farklı haklara sahip 
olmuştur, bunun menfi tesirleri olacağı tabiidir. 
Ye hakikaten menfi tesirleri tatbikatta müşa-
hade edilmiştir. Bilindiği gibi memurlar bir da
irede devamlı olarak kalmazlar. Mütemadiyen, 
sık sık yer değiştirirler. Memur yer değiştirdik-

— 498 — 



B : 88 18.5 
ce Emekli Sandığına verdiği ve kurumunun da 
ödediği kesenek ve karşılığı o sandıktan nakle
dildiği dairenin sandığına veya bütçeye nakledil
mektedir. Bu da birtakım hesap ameliyesi ve 
külfetli işler doğurmuştur. Bu nakillerde aynı 
•esaslar tatbik edilmediğinden leh ve aleyhde fark
lar yaratmıştır. 

Sandıktan sandığa nakilde verilen aidat top
lamı nakledildiği halde, Devletten, sandıklara 
nakledenler için ancak aylığının iki misli veril
mekte idi. 

Tekaüt muameleleri cidden çok karışık, bir 
mahiyet arzediyordu. Bir fikir verebilmiş olmak 
için şunu arzetmek kâfidir: 

Bu tasarı münhasıran emekliye ait 75 kanu
nu tamamen ilga etmiştir. 85 kanunun da 
emekliliği ilgilendiren muhtelif maddelerini kal
dırmaktadır. Büyük Meclisin tefsir ve kararla
rını, bu iki rakam, yekûnuna baliğ olduğunu arz-
edersem, bu kadar mevzuat arasında bu işlerin 
yürütülmesinin ne kadar güç.ve ne kadar karı
şık olduğu takdiı buyurulur. 

Yüksek tasvibinize arzolunan bu tasarı büt
çe sistemini terketmiş ve sigorta esasına, prim 
esasına dayanan genel bir sandık kurma: yoluna 
gidilmiştir. Genel, Katma, özel İdareler, Bele
diyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, bankalar 
ve bunlara bağlı idare ve müesseseler, ortaklık
lar, ticaret ve sanayi odalariyle ticaret ve bor
saların daimî kadrolarında derece esası üzerin
den aylık ve ücret alan memurları ile müstah
demlerin hepsi bu sandığa girmeye mecbur tutul
muştur. Gerek prime, gerek emekli aylığına al
dıkları aylık ve ücretlerinin tutarı esas alınmış
tır. Artık 1683 sayılı Kanunun aylık aslına 
göre tâyin ettiği Barem usulü terkedilmiştir. Me
mur ve hizmetliler emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifeye ilk defa tâyin edildiklerinde aylık ve 
ücretlerinin % 25 ini giriş keseneği olarak ve 
her ay % 5 emeklilik keseneği olarak ay
lık veya ücretlerinin her yükselişinde yükselen 
miktarını da artış farkı namı altında, kurulan bu 
sandığa vermeye mecburdur. Mensup olduğu 
kurum da bunların bir mislini karşılık olarak 
emekli sandığına verecektir. 

Aylık ücret veya maaş tutarından emekli ay
lığı bağlanması ile bağlanmış emekli aylıklarına 
nazaran % 8 den % 40 a kadar bir artış sağlan
mış bulunmaktadır. 

.1949 0 : 1 
Sigorta esasına dayanan sandıkların hayati

yeti için ilk şart ortaklaTinın yeter sayıda olma
sıdır. Ortağı az olan küçük bir sandık hayatiyet 
gösterememektedir. Emekli Sandığına Genel, 
Katına ve özel bütçelerle idare olunan daire ve 
idarelerin bütün memur ve devamlı kadroların
da bulunan müstahdemler gireceği gibi, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri, bankalar ve 11 sandık da 
katılacaktır Bu tasarı ile ikilik kaldırılmış ve 
tek bir rejim kurulmuştur Hükümler tevhit 
edilmiş ve emekli hakkı tanınan memur ve müs
tahdemler tamamen yeni hükümlere tâbi tutul
muşlardır. Herkes için eşit haklar tanınmış ve 
herkese seyyanen tatbiki derpiş kılınmıştır. 
Aidat nakli gibi külfetler ve karışıklıklar ol-
mıyacaktır. Tek sta-tü sayesinde basit ve ko
lay muamele sağlanmıştır. 

Yürürlükte bulunan ve ilga edilen muhtelif 
kanunlarla kazanılmış olan haklar mahfuz tutul
muştur. Geçici maddeler bu maksatla tedvin 
edilmiştir. 

Evvelce emekliye ayrılanlar için intibak ve
ya aylıklarına zam esası kabul edilmiştir. 
1 . VI . 1930 tarihinden evvel emekliye ayrıl
mış olanların aylıklarına % 60 maktu bir zam 
yapılmaktadır. 1 . VI . 1930 tarihinden sonra 
tekaüt olanların tekaüt maaşları bu kanunun 
kabul ettiği esas ve nispetlere göre intibak etti-
rilmektedi. 

Şunu şimdiden arzedeyim ki; tasarının yü
rürlüğe gireceği tarihe kadar emekliye ayrılmış 
olanların dul ve yetimlerinin aylıkları eskisi 
gibi tamamen bütçeden ödenecektir. Yalnız 
mevcutları, hakları, alacakları ve borçları ile 
birlikte Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na devralunacak olan mevcut 11 sandığın şim
diye kadar emekliye ayrılmış memurları, ile 
bundan böyle emekliye ayrılacak olanların ay
lıklarını yeni kurulan bu sandık verecektir. 
Çünkü o sandıkların ortaklarının, verdikleri 
prim yeni sandığa devredilmiş bulunduğu cihet
le, bunu yeni sandık ödiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar; sigorta sistemi üzeri
ne bir Emekli Sandığı kurulması fikri yeni 
değildir. 1945 senesinde böyle bir sandık kurul
ması düşünülmüş ve o zaman neşredilen bir ka-
nula 1946 senesi iptidasından itibaren memur 
aylıklarından ve daimî kadrodaki ücretlilerin 
aylıklarından % 5 kesenek alınmış ve bütçenin 
buna ait hesabına emanet kaydedilmiştir, Ku> 
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Kılacak sandığın esasları ve statüsü üzerinde 
o zaman başlıyan faaliyet neticesi bugün Yük
sek Huzurunuza sunduğumuz tasarıyı hazırla
mıştır. Mevcut sandıkların sermayeleri Emekli 
Sandığına devredileceği gibi 1945 den beri alın
mış ve Bütçede bir hesapta birikmiş olan para
lar da bu sandığa sermaye olarak devredilecek
tir. Mevcut sandıkların devredeceği sermaye 
200 milyon lira kadardır. Maliyenin devrede
ceği miktar da 270 milyon lira kadardır. San
dık 470 milyon lira bir sermaye ile kurulmuş 
demektir. Her sene bu sandığa iştirakçi olarak 
kaydolunanlardan 19 milyon liralık bir kesenek 
alınacağı hesaplanmıştır. Kurumlardan da bu 
nispette bir karşılık alınacak ve bu suretle 
3S-40 milyon lira da her sene sandığın serma
yesine ilâve edilmiş bulunacaktır. Bittabi bu ser
mayenin işletilmesinden husule gelecek kâr ve 
faizler sandığın sermayesine eklenecektir. San
dık, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra emek
liye ayrılanların aylık ve maaşlarını ve diğer 
ödemeleri yapacağı cihetle ilk senelerde tediyeler 
gayet az olacaktır. Gerek kesenek, gerek karşılık 
olarak aldığı, gerek faiz ve gerekse sermayenin 
işletilmesinden mütevellit gelirler her sene san
dığın sermayesini bir hayli yükseltecek ve şu su
retle sandık, malî kudret bakımından hayatiyet 
temin edebilecek bir vüsata nail olacaktır. San
dık, her sene bir miktar aylık ve diğer ödeme 
yapacaksa da bu nevi emekli sandıklarının 
20 - 30 yıl arasında ancak bütün vecibelerini der-
uhde edebilecek bir hale gelebileceği malûm ol
masına nazaran hiç olmazsa 20 seneye kadar 
sandık sermayesi devamlı bir artış kaydetmiş bu
lunacaktır. Bu, sandığın hayatiyeti ve istikbali 
hakkında ümit verici bir keyfiyet. 

Yeni kurulan Emekli Sandığı primini alma
dığı hiçbir gûna risk kabul etmemektedir. Sigor
ta tekniği de esasen primini almadan hiçbir te
diyeye müsaade etmez. Maddelerin müzakeresin
de görüleceği veçhile sandık primini almadan 
yaptığı ödemeleri kurumlardan alacaktır, mâkul 
riskini karşılamak üzere her kurum bütçesindeki 
ödeneğin % 1 ini sandığa verecektir. Bu % 1 
ler primini ve karşılığını almadığı sandık tedi
yelerini karşılamak ve sandık riskini telâfi etmek 
için kabul edilmiştir. 

Vazifeleri yıpratıcı veya yorucu olmasından 
veya harb veya iç tedip hareketlerine katılmala
rından dolayı asker, sivil memurların fiilî hiz-
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metlerine zammedilen fiilî hizmet süresi veya iti
bari zamların karşılığını da yine Devlet, yani 
memurun mensup olduğu kurum sandığa her ay 
maaşı tutarı üzerinden c/c 10 vermek suretiyle 
ödiyecektir. 

Görülüyor ki, sandık primini almadan tediye
yi kabul etmemiş ve bu suretle risk altına girme
miş bulunmaktadır. Devlet Demiryolları Tekaüt 
Sandığı 15 yıla yakın faaliyet devresinde müs
pet neticeler elde etmiş bulunmaktadır. Elde et
miş olduğu müspet neticelerdir ki, mümasil diğer 
on bir sandık bulunmasında başlıea âmil ve mü
essir olmuştur. Kurulan bu emekli sandığı da 
aynı esasa dayanmakta ve fakat o sandıklarda 
temin edilmemiş olan birtakım karşılık ve gelir
leri temin etmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan 
bu sandığın şansı daha üstündür, denebilir. 

Tasarının birinci kısmında görüleceği üzere 
sandık İktisadi Devlet Teşekkülleri karakterin-
cledir, tüzel kişiliği haizdir, kendine mahsus ser
mayesi vardır, kendi organları ile idare edilecek
tir, iktisadi sahada hayırlı neticeler verecek bir 
sermayeye malik bulunmaktadır. 

Sandık, prim esasının sigorta sisteminin mü
saadesi ve malî kudreti nispetinde emeklilere ge
niş haklar tanımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; sandığın tanıdığı hak
lar; sandıktan faydalanacaklar, sermayesinin 
işletilmesi, yaş haddi, emekli ve malûl, dul ve 
yetim aylıkları toptan ödemeler, kesenek öde
mesi ve ikramiye, avans, yardım, zamanaşımı, 
tcknütlük hakkından mahrumiyet sebepleri, 
yoklama ve saire hakkında ayrı ayrı bölümlerde 
ayrı ayrı hükümler kabul edilmiş bulunmakta
dır. Bölümlerde emir buyuracağınız izahatı 
vermeye Komisyonumuz amade bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar; müzakere edilmek üzere Yük
sek Huzurunuza getirilen Emekli Sandığı Ka
nunu tasarısı takdir buyurursunuz ki, bir Dev
letin bünyesinin zaaf ve kuvvetini gösteren en 
esaslı mevzuattan birisi olmak üzere mütalâa 
edilebilir. 

Devlet memurlarının istikballerinden ve 
ölümleri halinde arkada bırakacakları dul ve 
yetimlerinin âkibetinden emin olmadıkları tak
dirde vazifelerini lâyikiyle yapamıyacakları, iş
lerine şevk ve gayretle sarılamıyacaklan ve 
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binnetice Devlet hizmetlerinin bundan müteessir 
olacağı bedihidir. 

İşte bu sebepledir ki, bilûmum memur ve 
müstahdemlerin tam bir gönül rahatlığı içinde 
hizmet ifa etmelerine ve istikballerini mazbut 
bir hükme bağlantıya yarıyacak olan bu tasarı 
ehemmiyet ve dikkatle tetkika lâyıktır. 

Bugüne kadar ayrı ayrı kanunlarla ve ayrı 
şekil ve nispetlrede Hazineden ve sandıklardan 
tekaüt, eytam ve eramil maaşı alan memur ve 
müstahdemlerin prim esasına müstenit ve her
kes hakkında aynı esasların uygulanacağı bir 
sandığa bağlanmış bulunması elbette yerinde 
olmuştur. 

Ancak Cumhuriyetin tesisinden bugüne ka
dar geçen rubu asrı mütecaviz bir zaman fası
lası içinde mütekait, eytam ve eramil ile malûl
lerin, dünyanın hiçbir yerinde eşine rastlanmı-
yacak derecede perişan ve acıklı bulunan du
rumlarının ıslahına medar olacak bir imkânın 
hazırlanmamış ve ihmalkâr zihniyetle bu âne 
kadar geciktirilmiş olmasını da esefle kaydetme
den geçmiyeceğinı. 

Bu gecikmeden dolayı ağır hayat şartları 
altında halen inliyen vatandaşlarla, son günle
rini kendilerine reva görülen sefalet ve yolsuz
luğun yeis ve ıstırabı içerisinde geçirerek bugün 
artık hayata gözlerini kapamış bulunanların 
vebalini ve âhını taşıyan insanlara maddi ve 
mânevi mesuliyetlerini ispat eden yegâne vesika 
iste müzakeresini yaptığımız bu tasarıdır. 

ömürlerinin en verimli çağlarmı Devlet hiz
metinde harcadıktan sonra bütün kudret ve ener
jisini kaybederek emekliye sevk olunan vatan
daşları son günlerinde usaresi alınmış bir posa
yı kaldırıp atmak, ölümleri halinde dul ve ye
timlerini kadere bırakmak modern bir hukuk 
Devleti telâkkisiyle esasen kabili izah olamazdı. 

Şunu da ifade edelim ki, Devlet memur ve 
müstahdemlerinin veya Devletin murakabe ve 
kontrolü altındaki resmî müesseselerde çalışanla
rın ve bu tasarı ile bir dereceye kadar vaziyetleri 
korunacak olan mütekait, eytam ve eramilin ala
cakları maaş asgari geçimi teminden uzaktır. 
Bilhassa 1683 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
1. VI . 1930 tarihinden önce bağlanmış aylıklarm, 
tahsis evrakının elde olmaması ilgililerin hizmet 
süreleri ile, aylık asıllarını başka yollardan tes-
bite de maddeten imkân bulunmaması şeklinde 
bir mazereti ileri sürerek aynı esasın bunlar hak-
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kmda da uygulanması cihetine gidilmemesi ve 
seyyanen % 60 nispetinde bir artırma ile iktifa * 
edilmesi bu kanunun vazedilen prensiplerine ay
kırıdır. İleri sürülen mazeretleri de kabul etmi-
ye imkân yoktur. Çünkü Devlet kuyudatımn ve 
arşivlerinin itimada şayan olmadığını ve gayri-
muntazam bulunduğunu iddia etmek biraz garip 
düşecektir. 

Kanaatimizce bu ikiliğin kaldırılması ve hak
sızlığın düzeltilmesi mutlaka lâzımdır. 

Emekli Sandığını Maliye Bakanlığına bağla
mak, bu sandığa olan itimadı sarsmak demektir. 
Filhakika henüz bu kanun çıkmadan, sandığa ahv 
80 milyon lira 1949 yılı Bütçesi açığını kapan
mak üzere, çıkarılacak uzun vadeli istikraz tah
villerine karşılık gösterilmiştir. 1949 yılı Bütçe 
tasarısının esbabı mucibe lâyihasında, buna işa
ret edilmiştir. Böyle birşeye teşebbüs eden Ma-
Ü3re Bakanlığına bu sandığın bağlanmasının ne 
dereceye kadar doğru ve emniyeti sağlayıcı ola
cağını yüksek takdirlerinize bırakıyorum. Kana
atimce Emekli Sandığı müstakil bir teşekkül ola
rak kuracak olursak daha yerinde olur. 

Emeklilik için tasarıda normal olarak 55 
yaşı doldurmak şartiyle 30 sene hizmetin asgari 
had olarak kabul edildiğini görüyoruz. Gerek 
Hükümetin, gerekse Komisyonun gerekçelerin
de yer yer müktesep haklardan bahsedilirken 
müktesep hakkın burada temelinden ihlâl edildi
ğine şahit oluyoruz. Yüksek malûmunuzdur 
ki. meriyette bulunan kanunda yaşa bağlı ol
maksızın (25) sene bilfiil hizmet eden memur
ların tekaütlüğünü istemeye hakkı olduğu tes-
bit edilmiş bulunmaktadır. Şu hale göre bu ka
nunun meriyeti tarihine kadar memuriyete 
tâyin olunanların Devlet arasında açık bir mu
kavele mevcut demektir. 

Muahhar bir kanunla müddetin 30 seneye 
çıkarılmasının daha evvel tâyin edilen memur
lara şâmil olmaması icabeder. Aksi takdirde 
müktesep haktan bahsedilemez. 

Emekli keseneklerinin geri verilmesinde faiz 
yürütülmediği halde tekrar emekliliğe tâbi 
bir vazifeye tâyinde kesenekler mafaiz istir
dat olunmaktadır. Verirken bilâ faiz, alırken 
mafaiz... Bunda bir adaleti içtimaiye göremiyo
ruz. Paranın mafaiz iadesi hakkaniyet icabıdır. 

18 yaşını doldurma haddinin emeklilik hak
kının başlangıcı olarak itibar edilmesi bugünkü 
mevzuatımız ve ehliyeti hukukiyenm ihrazı ba-

501 — 



B : 88 1Ö.6 
Vımından doğru ve isabetli birşeydir. Ancak I 
bu tasarının kanuniyet iktisap etmesinden ev
vel 18 yaşını doldurmamış olsa dahi tekaütlüğe 
tâbi bir vazifede geçen hizmetlerin hepsinin 
fiilî hizmet ve tekaütlük müddetine sayılması 
hak ve adalete daha uygundur. Çünkü bu ta
sarı ile bâzı fiilî hizmetlere ağırlığı nispetinde 
muayyen hadlerde müddet zammı yapılırken bil
fiil hizmet etmiş bir kimsenin yaşının küçüklü
ğü hasebiyle geçen hizmet müddetinin fiilî hiz
mete sayilmaması hiçbir suretle kabili izah ve 
müdafaa değildir. 

Ağır hizmetlerde yıpranma payı olarak fiilî 
hizmet müddetlerinin her yılma üç ay eklen
mektedir. Halbuki Devlet Demiryollarında ça
lışan makinist ve ateşçilerin eski Tekaüt Ka
nunlarına göre bir yılı on sekiz ay itibar edil
mekte idi. Esasen başka türlü olmasına da im
kân yoktur. Çünkü insan vücudunun taham
mülü bunda esas alınmıştır. Çok ağır ve yıp
ratıcı şartlar altında gece gündüz fasılasız ola
rak yevmiye 15 - 20 saat çalışan, her serviste 
on beş ilâ yirmi ton kömürü kızgın ocağın karşı
sında kürekliyen bu vatandaşların bir yılın 
on beş ay itibar edilmesi halinde tekaütlük müd
detlerini doldurmalarına maddeten imkân yok
tur. Bu şartlar ve fiilî hizmet müddeti zam
ları toplamının altı yılı geçemez kaydı karşısın
da bu, şu demektir ki, sizler yalnız çalışacak
sınız, fakat tekaüt olamıyacaksınız. Demiryol 
İşletmelerinde faal servis personeli diye adlan
dırılan yaz kış demeden günün her saatinde çok 
ağır vazife ve mesuliyetler altında çalıştırılan 
katar ve istasyon personelinin fiilî hizmet müd
detlerine de üç aylık bir müddet zammının ya
pılması lâzımdır. Bu zamandan istifade eden di
ğer memur ve müstahdemlere nazaran mevzuu 
bahis personellerin hizmetlerinin daha hafif ol
madığım Yüksek Meclisin takdir edeceğinde 
şüphe yoktur. Tasarının ihtiva ettiği hükümler 
meyanında fiilî hizmet müddetine zam hususun
da öğretmenler için bir kayıt mevcut değil
dir. Halbuki bu meslek müntesiplerinin bil
hassa köylerde ifa ettikleri vazifeler için böyle 
bir zamma layik olacakları elbetteki takdirinize 
şyan olur. Yine umumi esaslara taallûku ve 
bu kanunun ruh ve zihniyetine aykırı bulunması 
itibariyle belirtilmesinde lüzum görürüz ki; 
muallim ve memur olan karı ve kocaların her bi
rinin &yvi ayrı kanun hükümlerinden faydalan- I 
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dırılmaları halinde hem-muadelete hem de ha
yatını millet hizmetlerine vakfedenlerin âtiye 
muzaf emellerini takviyeye medar olacağını dü
şünmekteyiz. Cumhurbaşkanlarına, Bakanlara, 
Meclis Reislerine ve milletvekillerine tekaütlük 
hakkını tanımak doğru değildir. Bu memle
kette politikayı bir geçim yolu olmaktan kur
tarmak ve bu vazifelerin gelip geçici olduğunu 
hatırlatmak mecburiyetindeyiz. 

Bu zihniyetin sökülüp atılması hususunda 
millet varlığının temelini teşkil eden Büyük 
Meclisin icap eden feragat ve fedakârlığı göste
receğini umuyoruz. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlarım; birkaç haftadan beri Gelir 
tasarısını müzakere buyurdunuz ve hayırlı ne
ticelere vardınız. Bugün de önümüzde bir Gi
der tasarısı vardır. Bu da milletin ve memleketin 
kendilerine cidden minnettar bulunduğu emek
liler zümresinin hayrına matuftur. 

Bu tasarıyı çok dikkatle hazırlıyan Hükü
mete ve iyi tetkikleriyle iyi neticelere vardıran 
komisyona bu kürsüden, kendim ve emekli ar
kadaşlarım namına şükranlarımı sunarım. Çün
kü ben de bir emekliyim. 
Aziz arkadaşlarım; bugünkü emekliler, diyebi
lirim ki, tarihimizin hiçbir devrinde eşine rast-
lanmıyacak derecede hizmetler görmüş arkadaş- * 
larımızdır. Uç kıta üzerinde, koca bir impara
torluğun ülkeleri üzerinde, çok büyük hücum
lara uğradığımız günlerde göğüslerini siper 
ederek şerefle, namusla çalışmış insanlar bu
günkü emeklilerdir. Bundan sonra emekliye çı
kacak olanlar da, böyledir. Memleket çökme 
tehlikesi göstermiş, İmparatorluk yıkılmış, 
Anadolu yer yer istilâya uğramıştı, vatanın bü
yük evlâdı evvelâ Doğuda, sonra Orta Anadolu'
da ve Ankara'da elindeki İşığını yukarı kal
dırmış ve istiklâl bayrağını açmıştı. O zaman 
kılıcını, kalemini, neşterini, pergerini maniblâ-
sını alan bu bayrağın altına koşmuştu. 

İşte arkadaşlar, bugünkü emekliler bu bay
rağın altına koşanlardır, vatanı kurtarıp bize 
istiklâlimizi, Cumhuriyeti hediye eden nesildir. 
Bu yüksek hizmetine rağmen biz, eski emeklilere 
nispî bir refah sağlıyamadık. Bu, bir ihma
lin neticesi değildir, ben buna asla inanmıyo
rum. Çünkü dokuz sene muharebe etmiş bir 
memlekette baştanbaşa yıkılmış bir memle
kette büyük iktisadi zorluklar, yanan, ya-
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kılan yerleri yapmak için bütçemizden yüzler
ce milyonu her sene sarfa mecbur kaldık. Bu 
sebepledir ki, ne memurlarımıza ve ne de emek
lilere daha geniş bir refah sağlamak imkânını 
bulamadık, yegâne sebep budur. Yoksa bugüne 
kadar gelen Hükümetler, buna zemin aramışlar, 
vasıta ve çare araştırmışlardır. Bulabildikleri 
firsatları kaçırmamışlardır. 1947 yılı içinde 
bu mesele yeniden ele alınmış ve 10 milyon 
lira ayrılmıştı. Bu defa Hükümet bir yıldan be
ri hazırladığı bu tasorıyı getirmek suretiyle 
kendisine düşen vazifeyi yapmıya çalışmıştır. 
Tekrar ediyorum, vatanın minnettar olduğu bu 
zümreye refah sağlamak imkânları ve çareleri 
aranmıştır. O da bu günkü Emekli Kanununda 
yer bulmuştur'. 

Aziz arkadaşlarım, bugünkü Emekli Kanu
nu üzerinde çok dikkatle ve titizlikle çalışma
mız lâzımdır. Çünkü bu tasarı kanun haline 
geldikten sonra uzun yıllar devam edecek, ne
silden nesle intikal edecektir. Bu halde geçmiş 
günlerde iktisadi zorluklar dolayısiyle ve yıl
dan yıla artan hayat zorlukları dolayısiyle 
hizmet edilemiyen arkadaşlarımıza artık kâfi 
derecede hizmet etmek ve bundan sonra bu acıları 
ve bu sızıları bir daha bu emeklilere tattırma
mak lâzımdır. Bunun için hepinizin Emekli 
sandığı Kanunu tasarısı üzerinde dikkatle du
racağınıza ve onların faydaları için titiz dav
ranacağınıza bütçeey biraz pahalıya mal olsa 
bile bunun üzerinde fedakârlıktan çekinmiye-
ceğinize inanıyorum. 

Arkadaşlarım, tasarının müzakeresi sırasın
da Komisyonun birçok çalışmalarında beraber 
bulundum. Dikkat ettim, çok noktalar üzerinde 
birçok yenilikler yaptılar. Fakat tasarı, burada 
önümüzde bulunduğu zaman daha ileriye doğru 
gidileceğine inanıyorum. Birkaç nokta üzerinde 
dikkatinizi çekeyim aziz arkadaşlar. 

Emekli sandığı evvelâ Hükümetin garantisi 
altında bulunmalı. Böyle bir yeni sandık teşki
lâtı yapmaktansa acaba Maliye Bakanının mu
rakabesi altında bulunan emekli teşkilâtını bi
raz daha genişletip bu işe devam edilmesi daha 
doğru olmaz mı idi? 

Sonra ikinci mesele; emekli arkadaşlar, ki 
hepsremeklilik için kabul buyurulan 65 yaşına ka
dar çalışabileceklerdir. 65 yaşını geçen in
saflardan da artık vergi almıyalım. 65 
yaşına gelmiş bu aradaşl&rln ne dizinde takat, 
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I ne gözünde fer kalmış, bu adamdan Kazanç, 

Buhran Vergisi, diye daha neyi alacağız? Bu 
noktada Yüksek Heyetinizin de çalışacağına 
inanıyorum. 

Son yıllar içinde yeni hayat şartları dolayı
siyle birkaç defa memurlara zamlar yaptık. 
Bu zamlar dolayısiyle şimdiye kadar memur
larımız 3 - 4 rejime tâbi olarak 3 - 4 çeşit maaş 
alıyorlar. Bir tarafta nispî bir refah var, bir 
tarafta da bariz bir ihtiyaç var. Binaenaleyh, 
bunları tevzin etmek lâzımdır. 

Tasarıda 1930 dan evvelki emeklilerle, son
raki emekliler vardır. Gönül isterdi ki ; bun
ların hepsi birleştirilsin ve bir emekli Kanunu
na tâbi olsunlar. 

Bir noktayı daha söyliyeyim. Arkadaşlarım, 
memurların çocuklarına 10 lira veriyoruz, emek
li olunca beş lira veriliyor. 

Arkadaşlar, bu memleektte çocuk dâvası; 
dâvaların başındadır. Babası memuriyette iken 
süt, ilâç ve kitap parası olarak on lira veriyo
ruz da, babası emekliye ayrıldığı zaman bu pa
ranın yarısını kesiyoruz. Bunun için komisyo
nun ve Yüksek Heyetin bu noktaya dikkatini 
çekerim. 

Aziz arkadaşlarım; kısa zamanda ve Mecli
sin tatilinden evvel neticelenecek olan bu tasa
rı, memleekt emeklileri için çok hayırlı ve bu
gün iş başında bulunan memurlara ve bundan 
sonra da çalışacak olan memurlarımıza bir ne
şe ve bir güven kaynağı olacaktır. Memurlara 
mızdan verim istiyoruz, rasyonel çalışma istiyo
ruz. Elbette bir memur masasının başında otu
rurken geleceğin, yarınının evine karanlık, sı
kıntı değil, mevcut hayat seviyesini ve ışığı 
muhafaza edeceğini bilmeli ve inanmalıdır. 
Bunun için bu tasarı emekliden ziyade daha 
çok bugün Devlet memuriyetinde bulunanlar 
Devlet gemisini elinde yürüten memurlar için
dir. Size bu sahada büyük başarılar dilerim 
aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Tahsin Tüzün. 
I TAHSÎN TÜZÜN (Gümüşane) — Sayın ar

kadaşlar, tekaütlerin maişetini kolaylaştırmak 
maksadiyle Hükümetin senelerden beri hazırla
yıp nihayet Meclise sunduğu bu kanun dolayısiy-

j le sarfetti^i mesai şayanı takdirdir. 
Gelelim şimdi Kanunun Heyeti umumiyesine; 

| kanun tarihçesi v e n e gibi sebepler tahtında bu 
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şekli almıştır ? Vaziyet, tekaüt sandıklarının tev
hidi demektir. Bu vaziyet ilk tevhit değildir. Bu 
ikinci tevhittir. 1930 senesinden evvel Devletin 
bünyesinde, hükümlerinde bâzı farklar göster
mek suretiyle 8 -10 tekaüt sandığı vardır. Niha
yet bu sandıkların tevhidi düşünülmüş ve 1930 
da 1683 sayılı bir Kanun çıkartılarak ve bütçe 
esasına dayanmak suretiyle bir şekil bulunmuş
tu. Sonra zamanın ihtiyacı, devlet bünyesindeki 
bâzı yeni tesis ve teşkiller başka başka tekaüt 
sandıklarının tesisine sebep olmuş, eskiden 8 -10 
sandık varken bu sefer de on bire vâsıl olan yeni 
yeni sandıklar teessüs etmiştir. Bunlar, bütçe 
esasından ayrılarak prim ve sigorta esası üzerine 
kurulmuşlardır. 1930 da bir kanunla tesis edilen 
tekaüt sandığı bütçe esasına dayanıyordu fakat 
bütçe esasının beriki esasa nazaran iyi işlemediği 
anlaşılarak nihayet Devlet de 1945 senesinde 
prim ve sigorta esasına dayanan bir sistem îe 
harekete geçince, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
prim-sigorto esasına dayanan diğer tekaüt san
dıklarının hükümleri bu noktada birleşmiş oldu. 

Artık esas tamamen prim ve sigorta olduğuna 
göre hükümleri de buna göre koymak lâzmıgeldi, 
bu kanun hazırlandı. Bu kanunun getirdiği teş
kilât olarak bir müdiriyeti umumiye, bir meclisi 
idare, sekizer, onar âzalı bir heyeti sıhhiye, son
ra bir müdiri umumiye iki muavin, daha birçok 
şubeler ve tesisler, nihayet taşrada teşkilât yap
mak salâhayeti falan koskoeo bir teşekkül vücuda 
getirmek icap edecektir ki bunu önlemeye im
kân yoktur; emsaliyle sabittir. Bu suretle en ufak 
bir tesisi en büyük tesis haline getiriyoruz. 

Tekaüt kanunu böyle bir tesise ihtiyaç göste
rir mi, göstermez mi ? Meclisi idare ne yapacak 1 
Meclisi idare takdirî bir karar ittihaz edecek 
değildir. Tekaüt kanunu, hepimiz okuduk, ni
hayet hesabi bir ifade ve bir bareme bağlıdır. 
böyle üstünde takdirî karar alacak bir vaziyet 
yoktur. Bunda bilhassa dikkat edilecek bir nok
ta da işin munzam vazife olarak memurlara ve 
rilmesidir. 

Bir de 8 - 9 kişilik profesörlerden ve müta-
hassıslardan mürekkep bir heyeti sıhhiye teşkil 
olunmaktadır. Bu heyet ne yapacak ? Taşradan 
gelecek rapor, evrak ve saireyi tetkik edecek, 
noksanını istiyecek gibi hiçbir vesaiti teşhisiyesi 
olmıyan bir heyet. Memlekette bu kadar hasta
neler, mütehassıs heyetler ve heyeti sıhhiyeler 
ve tam teşekküllü hastaneler varken ve icabe 
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! denleri bunlara sevk gibi vaziyet mevcut iken 

ve nihayet burada bir doktorla yapılabilecek bir 
iş için sekiz, dokuz kişilik bir heyeti sıhhiye ha
line getirmekte hiçbir mâna göremiyorum. Meclisi 
idarede, idari takdir ve salâhiyet kullanacak va
ziyet ve imkân yoktur. Çünkü arzettiğim gibi, 
müddetler tâyin edilmiş, maluliyetler tesbit edil
miş, barem gösterilmiş, nispetler kurulmuştur. 
Başka ne var ? Sandığın sermayeyi kullanması
nı da takyit ediyorlar, yüzde şu kadar maliyenin, 
şu kadarı bankaların, şu kadar da gayrimenkul 
alır veya almaz, şeklinde takyit var. Şimdi bu 
iş, hüviyeti ve esasları bakımından yeni bir te
şekkül olması itibariyle .de birdenbire böyle bü
yük bir masraf kapısı açılması caiz olmıyan bir 
şeydir. 

Bu sandıklarla devlet sandığı arasında prim, 
sigorta esası hâsıl olmuştur. Devlet 1945 ten beri 
bu esasa girmiş bulunuyor. Bir ihtilâf yoktur. 
Bu itibarla bu hizmetleri, pekâlâ Maliye daire
sinin bugünkü Emekli Sandığı teşkilâtını biraz 
daha genişletmek suretiyle görmek ve göstermek 
ve bu hizmetleri yaptırmak mümkündür. 

Bugün sandık müdüriyeti umumiyesi teşekkül 
edecek, yarın memleketin her tarafında birer şu
be açacak. Niçin . 

Memurların tekaüt aidatı verilirken bordro
larında gösteriliyor, alan idare sandığa gönder
sin. 

Tediye noktasına gelince : Devletin bin türlü 
vasıtası var, bankalar, malmüdürlükleri var şu 
var, bu var. Bunların hepsini kullanmak müm
kün ve caiz iken neden böyle bir ısrar karşısın
dayız?. Yeni tesisle tekaüt maaşının % 5 ni al
mak için memleketin her tarafında yeni yeni te
şekküller vücuda getirmek ve esasen sermayesi 
müsait olmıyan bu sandık için bir yüktür, mü
düriyeti umumiye teşkilini doğru bulmuyorum. 

Sandığın fonuna gelince : 470 milyon lira
dır. Bu sermayenin geliri tediyatı tamamen kar-
şılıyacak bir fon mudur?. Bunun için âzami dere
cede masraftan kaçınmak lâzımdır. Bunlar sene 
besene artacaktır, intibak hareketine gidildiği 
zaman masraflar büsbütün çoğalacaktır. Bu şekil
de arta arta nihayet sandık bunları ödiyemiyecek 
bir hale gelecek ve neticede tekaütlük keseneğini 
fazlalaştırmak mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Masrafı aşmasak da, böyle bir neticeye doğru 
gitmesek de daha iyi olmaz mı?. Kanunun teşki-

I lât kısmı bu şekildedir. 
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Bu meyanda mütekaitlerden vergi tevkif atı Ge

lir Vergisinde mevzuubahis oldu. Bu vergi tevkifa-
tına kati bir çare bulmak lâzımdır. Mütekaitten tev-
kifat. Yani hangi kazanç mukabili böyle bir tev
kif yoluna gidiliyor, aldığı kendi mesaisinin, pa
rasının bir hediyesidir, bilhassa bu nokta da çok 
şayanı dikkattir. Meselâ anasının karnında yetim 
olmak betbahlığma uğramış ve doğmuş olan bir 
çocuğa yapılan maaş tahsisinden bir vergi tevki-
fatı yoluna gidiliyor. Hiçbir vergi mükellefiyeti
ne tâbi olacak sinne gelmiyen bir çocuktan tev-
kifat yapılır mi l Bunu da esaslı şekilde düşünüp 
ayırmak lâzımdır. 

Sonra tasarıda prim, sigorta esasına dayanılı
yor diyorlar. Bâzı hükümler var ki, ne sigorta, ne 
prim esası ile kabili ifade değildir. Sonra bâzı hü
kümler vardır ki, sandığa yük, memur için de 
mahrumiyettir. Bunları maddeleri geldiği zaman 
söyliyeceğim. 

Bir de müddeti muahhara diye bir madde 
vardır. Mütekait bir adam istihdam ediliyor. 4 
beş yüz lira maaş alıyor, bundan % 3 kesenek 
senede 300 lira demektir. Müddeti muahhara 
zammı olarak % 1 verirler. Yani üç yüz liranın 
yalnız beş lirasını verir 95 lirasını vermezler. 
Bu hangi adalet esasına dayanır efendim. 

Bir de bâzı mütekaitler 1930 dan evvel te
kaüt edilmiş olanları komisyon hükümetin tek
lifini % 60 a çıkartmıştır. Mütekaitlerin hepsi 
aynı tazyik altındadır. Bu artışın da sebepleri 
nedir? Maişet tazyiki ise, onlar başka bir hava 
içinde yaşamıyorlar, aynı tazyikin altındadır
lar. Bunda daha başka kıstas, daha başka esas 
bulmak lâzımdır. 

1930 dan evvelki mütekaitlere otomatik ola
rak % 60 zam, 1930 dan sonraki mütekaitlere de 
intibak yapılıncaya kadar bir avans verilmesi dü
şünülebilir. intibak hususunda neticeye göre 
mahsup yapılmak için birçok müracaatlar ya
pılmış, mektuplar almış bulunuyoruz. Bunları 
o sebeple zikrediyorum. 

Pahalılık sebebiyle mütekaitlere yapılmış 
zamların bu ihtiyacı karşılıyamaz bir halde ol
duğu tamamen anlaşılmışı; komisyon ve Hükü
met bu işte cidden en selim, en iyi bir şeyi dü
şünerek koymuş bulunmaktadır, k i bu evvelce 
maaşı asli üzerinden tekaüt yapma keyfiyeti 
vardı, şimdi tekaüt yapma keyfiyeti ile cidden 
isabetli, bir kararı almış bulunuyor ki tutarı 
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üstünden tahsis, şüphe yok ki az çok tazyiki 
tahfif edici bir yardımcı paradır. 

Diğer şeyler üstünde maddeleri geldikçe 
konuşacağım. Şimdilik teşkilâtın aleyhindeyim 
ve buna ait bir takririm de vardır. Maddeleri 
geldiği zaman sunacağım. 

BAŞKAN — Bekir Kaleli. 
BEKÎR KALELİ (Gazianteb) — Muhterem 

arkadaşlar, yüksek huzurunuzda harb malûlü 
konusu üzerinde duracağım. Ve bu konu ile 
ilgili esaslı bir nokta üzerindeki görüşlerimi 
belirtmeye çalışacağım. 

Hemen arzedeyim ki hislerinize ve vefa 
duygularınıza hitap edecek değilim. Ben de 
iyi bilirim ki, kadirbilirlik ve vefa duyguları 
Türk cemiyetinin belli vasıflarından biridir. 
Hattâ mümeyyiz vasfıdır. 

Bu insanlardır ki ; memleketin bütününe sâri 
ve hepinizin gönüllerinde meknuz bu duygudan 
kendimi de dışa alarak durumu realitenin katı 
ve tok çehresiyle huzurunuzda tebarüz ettirmeye 
çalışacağım. 

Yüksek izniniz olursa evvelâ tasarının Ko
misyona ait mucip sebep lâyihasmdaki bir cüm
leyi okumakla söze başlıyayım: 

Komisyon emekliliği şöyle tarif ediyor: 
«Emeklilik müesseseleri enerjisini kaybeden 

memur ve hizmetlilere ihtiyarlıkta rahat bir 
hayata kavuşmasını garanti eden bir müessese
dir.» 

Demek oluyor ki ; müessesenin kuruluş me
kanizması ve bir bakıma, gayesi vasati olarak, 
30 yıl hizmet etmiş, bir memurun enerjisini kay
bettiği çağda, ihtiyarlık devrinde onun refahını 
sağlıyan, sigorta eden bir müessesedir. 

Bu. böyle olunca ve hakikat böyle ise, harb 
malûlünü hangi tarafiyle bu müessese içerisin
de mütalâa etmek mümkündür ve doğrudur1? 
Evvelâ bunu tebarüz ettirmek lâzım. 

4 Yüksek malûmunuzdur ki ; harb malûlü ko
misyonun veciz olarak tarif ettiğinin aksine ola
rak. tam enerjik çağda ve genç yaşta iken be
denî kabiliyetini, aldığı yaranın derecelerine 
göre felce uğramış bulunan, diğer taraftan da, 
ancak yüksek tahsil ile sağlanması mümkün 
olmasına rağmen geçer bir sanat olmıyan as
kerlik gibi, bir meslekten - ki istikbalini ona 
bağlamıştır «cüda kalmış bir unsurdur. Demek 
oluyor ki, iki mütezat topluluk bu suretle bir 
araya getirilmiş oluyor ve harb malûlü, emek-
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İilik hüviyetinin: içkisinde, ntf&alâa. ediliyor, ve 
seyir bu esas üzerine yürüyor. İlenilecek,ki, bu 
zıt çehre, bu; t a a m ı n meylûdü değildir, devam 
edeg^Ienr,bir muAmeJenm itiyat haline gelmiş 
bir şeklidir. Bui, hiç şüphesiz, böyledir KaJdı ki, 
tasarının dördüncü maddesi hu .mevcuda, çok 
ileri ve hakikaten sosyal ve, efconomâlj; bir hü
viyet taşımakta ve., güdülen, mafcşadı şâ$ bul
maktadır. Filhakika.eğer;ha.rb laâlûlfinü*em^kü 
olarak mütalâa ..etmemek,, gerekir ve-harb malû
lüne verilen tahsisat', maaş, terfih. zamm.ı, şu 
ve bu hepsi içinde olmak üzere, bir tazminat 
demektir. şeklinde;ele alınırsa.mesele hakikaten 
yepyeni bir recimin ışj& altında meydana çık
mış bulunacaktır. 

Bugüne kadar bu konu üzerindeki tatbikat 
yüksek malûmunuz olduğu.üzere tamamen ayrı 
bir hüviyet taşımakta idi. Bu hususu izaha ça
lışmadan evvel müsaade buyurursanız ufak bir 
istitrat yapacağım : 

Taşarı üzerinde* Encümenin hakikaten büyük 
bir dikkat ve hassasiyetle çalışmış olduğunu ve 
mevzu üzerinde âzami gayretini sarfçtmiş oldu
ğunu, yajşînen takip etmiş olduğum için, bilen
lerdenim ve bunuifadeden ancak ha? duyarım. 
Hakikaten, tasarıda iki. .gözü, iki ayağı, iki ko
lu' ojmıyanları ve buna mjçmıasil ağır malûl
leri ile - ki bunları hayatiyetini kaybetmiş bi
rer unsur olarak telâkki etmemiz gerekmekte
dir - şehit, dul ve yetimler. Bilhassa Şehit, 
dul ve yetimlerine ve malûl erata tatmin ve 
tesir edici hükümleri Komisyon tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Ben Encümende de ifade eylemiş 
olduğum gibi bundan memnun ve müteşekkir 
kalmamak, mümkün değildir. Ancak bu arada, 
rütbe ve dereceleri ufak malûl subaylar, Hükü
met tasarısında eskiden aldıkları tahsisattan 
dûn hale düşürülmüş , Encümen tasarısında ise 
eski durumlarına ifrağ yolu sağlanmış, ve bu 
suretle Emekli Sandığı tasarısının terfih edici 
vasfından faydalanamamışlardır. Bu arada, bâzı 
müktesep; hakların kısmen tahdidi ve kısmen 
kaldırılması gibi bir durum da mevcuttur. 
bendeniz bunlar üzerinde durracak değilim. 
Eminim ki, Yüksek Heyetiniz, bu noktalar 
üzerinde de her işte olduğu, gibi lâzımgelen 
dikkat ve itinayı gösterecek ve gerekeni yeri
ne getirecektir. 

Üzerinde bilhassa durmak istediğim nokta, 
deminden beri arze ve izaha çalıştığım üzere 
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harb malûlünün yalnız kendi hüviyeti içinde raü^ 
talâa edilmesi gerektiğidir. Apayrı bir durumu 
olan enmkü hüviyetin,' içinde mütalâa edilmiye-
rek harb malûlünün bu ana esasa bağlamalıdır 
ileri bir görüşle tedvin edilen 44 ncü madde
nin daha.geniş ve bütün malûlleri içine almış 
olarak mütalâa edilmesi ve ona göre Komisyo
nun bunu tesbit etmesi yerinde olacaktır. 

Harb malûlü emekli değildir. Binaenaleyh 
kendisine verilen tahsisat, nıaa§, terfih zam
mı ve saire, bir tazminattan ibarettir. Tıpkı 
bir işçinin sakatlanmasından dolayı verilmiş 
bir tazminat gibi. Verilen tazminat ise şunları 
karşılar : 

1. Yaralanmadan doğan sakatlığın hayati
yeti ve iş görme kabiliyeti üzerindeki iz ve te
sirleri ; 

2. Bu yaranın tabiî ömrü kısaltıcı netice ve 
tesiri; 

3. Orduda iken geçirdiği hizmet müddetini 
yeni baştan bir memuriyete intisabı halinde 
kıymet olarak mütalâa edilmemiş olmasından 
doğan zararın karşılığı. 

Keyfiyet bu şekilde mütalâa edilince bunun 
tabiî neticesi şu olur : 

Orduda kalmasına mâni bedenî kabiliyetsız-
lik diğer müesseselerde bir mahzur tevlit etmi
yorsa herkes gibi malûl de (müktesebat bakımın
dan haddeden geçirilmek ve hiçbir mümtaziyet 
taralı güdülmemek şartiyle) seyyanen bu hü
kümlerden faydalanılabilir. 

Tatbikat ise; malûmunuz olduğu üzere tama
men bunun zıddı ve başka türlüsüdür. Çünkü, harb 
malûl, maluliyet muamelesinin tekemmülünden 
evvel emekli olur, ondan sonra maluliyet de
recesi tesbit edilir. Bu takdirde eğer resmî mü
esseselerde vazife almak imkânına sahip olursa, 
bu vaziyette o, tıbkı bir emekli gibi mütalâa 
edilir. Halbuki istatistikler maluliyetin % 77 
sinin 20-25 yaş arasında olduğunu tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh 25-30 senelik bir 
memuriyet hayatını normal olarak geçirmeye 
ömrü müsait ve bunların içerisinde belki me
muriyetin en yukarı derecesine çıkma kabili
yetine sahip,olacak unsurlar. mevcut olsa bile, 
değil evvelki hizmetlerinin* mücrre.t malûl ola
rak;. ayrıldıklara • zamandan sonra geçen vazife 
müddeti 30 sene olsa bile, ne evvelki kanuna ve 
ne de şimdiki tasarıya nazaran bunlar emekli-
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İik hakkından faydalanmak imkânlarına malik 
değildirler. 

Netieei mâruzâtım şudur arkadaşlar: Yük
sek encümenden ricada bulunacağım, eğer tas
vibinize iktiran.ederse, meseleyi bu esaslar dâ
hilinde bir defa daha mütalâa etsinler. 

44 ncü maddçde zaten kabul etmiş oldukları 
bu rejimi daha geniş ve eski yeni bütün harb 
malûllerini içine alacak şekilde bir esas içinde 
ele alsınlar. 

Ve (rütbesinde emekliye sevk yaşını doldur
madıkları halde malûl olanlar emekli muamele
sine tâbi olmıyarak dereceleri nispetinde ve taz
minat adı altında ödenek alırlar). 

Bunlar arasında hizmet edecek durumda 
olanlar memur statüsü hükümleri içinde mua
mele görür. Encümen bu formül içinde işe da
ha tabiî bir çehre vererek huzurunuza getirsin
ler. Bendeniz bu hususta bir takrir vereceğim 
karar yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — • General Eyüp Durukan. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte

rem arkadaşlar, bir kaç seneden beri eski emek
li dul ve yetimlerin ve hattâ bizim beklediği
miz Emekli Sandığı Kanun tasarısı bugün Yük
sek huzurunuza arzedilmiş bulunmaktadır. Bu
nu bekliyen eski emekli, dul ve yetimler, bu kanu
nun kendilerine maddi ve mânevi bir ferahlık ve
receği ümidini besliyorlardı. Fakat teessürle ar-
zederim ki, bu kanun o ferahlığı verecek ma
hiyette değildir. 

Gerçi kanunun gerekçesinin ikinci fıkrası
nın D bendinde aynen deniliyor k i : «Kaldırılan 
hükümlere göre bağlanan Emekli, dul ve yetim 
aylıklarının, bu tasarıya göre bağlanacak ay
lık miktarlarına yükseltilmesi prensip olarak ka
bul edilmiştir.» 

Fakat kanunun maddeleri bunu böyle sağ
lamıyor. Bundan anlaşılan mâna şudur : Aynı 
maaş derecesine ve aynı hizmet süresine malik 
olan bir sivil ve yine aynı rütbeye ve hizmet sü
resine sahip olan bir subay aynı rütbe ve hizmet 
süresine sahip olanlara bu kanunla bağlanacak 
maaşı alacaklardır. Kanun maddelerinde böyle 
olmadığı görülmektedir, arkadaşlar. 

Kanun emeklileri dul ve yetimleri evvelâ iki 
sınıfa ayırıyor. Birineisi 1930 senesinde neşredi
len 1683 sayılı Kanundan evvelki emekli, dul ve 
yetimler, ikincisi; 1930 senesinden sonraki emek
li. dul ve yetimler. Bunlara, hisnet süreleri bir-
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birinin aynı dahi olsa bunlar aynı maaşı alacak 
değillerdir, arkadaşlar. Bu kanun, en çok mahru
miyetlere katlanmış, muhtelif harblere girmiş, 
fedakârlıklar etmiş, yaralar almış emeklilere ve 
onların dul ve yetimlerine daha az, bu fedakâr
lıkları yapmamış, cumhuriyetin nimetlerinden 
daha çok istifade etmiş olanlara daha çok maaş 
ödemektedir arkadaşlar. 

Bunu misal ile arzedeyim; 1930 senesinde 30 
sene hizmet etmiş bir binbaşı maaşı 20 lira idi. 
Fakat altın para idi ve ondan 12 lira altın lira 
tekaüt maaşı alıyordu. Sonra biz altını kâğıt yap
tık ve sıkıntı geçim zorlukları vardır, dedik yüz
de zamları yaptık hangi paraya kâğıda 
tahsil ettiğimiz altının nispetinde yüzde 
şu kadar, şu kadar. Nihayet arkadaşlar, 1330 
senesinde 12 altınla tekaüt olmuş bir binbaşıya 
bugüne kadar yapılan muhtelif zamlarla maaşı 
99 lira 90 kuruşa kadar yükselmiştir. Şimdi bu 
kanunla kabul ettiğimiz % 60 zamla bu maaşı 
takriben 159 lira olacaktır ki, bu binbaşı müta-
addit harblerde memlekette eşkiya takibatında, 
tedibatta bulunmuş, belki de yaralanmıştır. Fa
kat bu kanun hükümlerine göre 30 sene hizmet 
etmiş olan diğer bir binbaşı mutlaka cumhuriyet 
devrinde harb okulunu bitirmiş, cumhuriyetin 
bütün nimetlerinden istifade etmiş ona bu ka
nunla 237 lira tahsis ediyoruz. İkisinin arasında 
77 lira gibi bir fark vardır. Çok hizmet etmiş, çok 
fedakârlık yapmış, çok mahrumiyetlere katlan
mış bir zabite, bir emekliye daha az, daha az fe
dakârlık etmiş bir zabite, bir emekliye daha çok 
para veriyoruz. Halbuki bizim istediğimiz müsa
vat ve adaleti temin etmek ve bunların arasında
ki maaş farkını kaldırmak ve ikisi arasında mü
savat yapmaktır. Teessürle arzediyorum, bu ka
nun bunu sağlamamıştır. Bu ikilik devam etmek
tedir. 1930 senesinden sonra tekaüt olanlarda da 
beş muhtelif maaş mevcuttur. Muhtelif tarihler
de maaşlarına zam yapılmıştır. Maaşlarına göre 
hesap edilen emekli, dul ve yetim aylıkları mik
tarı artmış ve beş derece husule gelmiştir. 

1930 dan sonra yine hizmet süreleri 30 sene 
olan binbaşılar 175, 176, 200 lira gibi maaş al
maktadır. yine 30 yıl hizmet etmiş diğer bir 
binbaşı bu kanunla 237 lira alacaktır. 

İşte burada da gördüğümüz gibi karşımıza 
hizmetleri müsavi maaşları muhtelif beş binbaşı 
çıkıyor. En çok hizmet etmişler enaz aylık 
alacaklar enaz hizmet etmişler en çok aylık ala-
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çatlardır. Adalet, müsavat bunun neresinde? 

Bu emekliler için böyle olduğu gibi dul ve 
yetimler için de böyledir arkadaşlar, Binaen
aleyh bizim burada ilk halledeceğimiz mesele 
prensip meselesidir, müsavat tesisidir. Müsavat 
tesis etmedikten, adalet tesis etmedikten sonra 
bu kanun kendisini bekliyenleri zerre kadar 
maddi ve mânevi ferahlandırmıyacak ve eski
den beri devam etmekte olan şikâyetlerin ve 
memnuniyetsizliklerin devamını intaç edecektir. 
Gerçi Hükümet de her halde benim gibi düşü
nüyor ve malî birçok zorluklara mâruzdur. Ni
tekim demin bir arkadaşım da beyan buyurdu
lar, 14 milyon liradan 55 milyon liraya çıkmış
tır ve bu bir hakikattir. Ama bu emekliler için 
böyle olduğu gibi, emekli olmıyan muvazzaflar 
için de böyledir. Bu, zamanın icabı, yaşayış 
şartlarının değişişi, yaşamanın geçinilemiyecek 
bir hale gelmesinden ve umumi bir şeydir. Bu
nu yalnız emekli, dul ve yetimler için düşün
mek doğru değildir. Hayat standardı yalnız Bu 
emekli dul ve yetimler için yükselmiş değil
dir, herkes için yükselmiştir. Hükümet kabul 
ettiği tasarıda diyor ki, keseneğe esas olan 
asli maaşları müsavi olanların hizmetleri de 
müsavi olursa onlara aynı maaşı vereceğiz. 

Şimdi meseleyi tahlil edelim: Maruzatım 
da daha ziyade misali ordu mensubundan alı
yorum. Fakat aynı hakikat sivil memurlar için 
de böyledir. 

Arkadaşlar; bir albay tasavvur ediniz. 40 
sene hizmet etmiş ve bütün harb ve darplere 
girmiştir. Albay tekaüt olduğu vakitte asli 
maaşı 70 lira imiş. Bugün ise 70 lira bir binba
şı maaşıdır. Bugün tekaüt ettiğimiz binbaşıya 
da 70 lira üzerinden tekaüdiye veriyoruz. Ve 
işte asli maaşları birdir, birleştirdik diyoruz 
Arkadaşlar bu nasıl birleştirme? orduda rütbe 
esastır, ve bütün kanunlarımız, hassaten 1543 
sayılı zâbitan ve askerî memurlara ait maaş 
Kanununun 6 neı maddesi der ki; orduda m;ı 
aşa esas rütbedir. Bu kanun bugün yaşıyot 
Aynı zamanda bundan sonra çıkan 3661 sayılı 
Kanun ve sonraki kanunlarda da bu hak, bu 
esas aynı suretle teyit edilmiştir. Bugün ordu
ya ait teadül ve maaş kanunlarını açarsanız 
orada da maaşlar rütbe üzerine tertip edilmiş
tir. Yukardan aşağı yani orgeneralden teğme
ne kadar. Binaenaleyh, orduda maaşa esas olan 
rütbedir arkadaşlar. 
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Şimdi biz rütbeyi bir tarafa bırakıyoruz ve 

diyoruz ki, onun tekaüt olduğu vakit keseneğe 
esas olan asli maaşı ne ise ve o asli maaşı alan 
bugün kim ise ona bu kanunla bağlanacak ma
aşı veriyoruz diyoruz. îşte dediğim gibi bir al
bay, bir yarbay veya bir binbaşı derecesine in
dirilip maaşı ona göre veriliyor. Binaenaleyh 
arkadaşlar bunda adalet ve müsavat yoktur 
ve bugüne kadar olan haklı şikâyetleri temadi 
ve tevali ettirecektir. Onun için esas prensip 
olarak şunu kabul etmek lâzımgelir ki; siviller 
için; maaş ve hizmet süreleri, ordu mensupları 
için rütbe ve hizmet süreleri nazara alınarak 
bu kanunla ne bağlanacaksa o maaş verilecek
tir dediğimiz zaman en doğru ve en esaslı olur 
ve bütün şikâyetleri de kaldırır. Hattâ şunu da 
ilâveten arzedeyim ki; biz malî durum itibariy
le bunu yapamıyacaksak adalet ve müsavatı te
min için bu nispetleri düşürelim ve bu suretle 
ikiliği, şikâyeti ortadan kaldıralım. Bu kalk
madıkça bu kanun ne efkârı umumiye üzerin
de ve ne de yetim ve şehit yavruları ve harb 
malûlleri için bir ferahlık verecek mahiyette 
değildir. Arzettim arkadaşlar. îlk tekaüt olan
lar aidatını altın üzerinden ödemişler ve altın 
olarak maaşları bağlanmıştır. Fakat, zaman 
icabı şekil değişmiştir, onların bütün hizmetle
rine, bütün fedakârlıklarına aidatı tekaüdiye 
lerini altın olarak ödemiş olmalarına rağmen, 
bunlar haklarını alamamışlardır. 1683 numa
ralı kanunun tarihi neşrinden evvelkilere yüz
de 60 zam yapılıyor, bu yüzde 60 zamla işi bi
tirmiş oluyoruz. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi '% 60 zammet
tiğimiz zaman 30 sene hizmet etmiş, fedakârlık 
yapmış, harbe girmiş, yaralanmış bir binbaşı 
159 lira alacaktır. Diğer taraftan 1923 senesin
de Harb Okulunu bitirmiş ve önümüzdeki sene 
tekaüt olacak olan bir binbaşı 237 lira alacak
tır. İkisinin arasında 77 lira fark vardır. Yani 
çok hizmet eden, çok fedakârlık yapan az ala
cak, az hizmet yapan çok alacaktır. Bu, ne 
adaletle ne müsavatla ve ne de mantıkla kabili 
telif değildir. 

Arkadaşlar, binbaşı için yaptığımız misali 
her rütbe için de yapabilirim, hepsinde de ay
nı surette çok hizmet yapmış, çok fedakârlık 
göstermiş olanlar, hizmet yapmış, az fe-
lakârlık göstermiş olanlar çok alacaklardır. 
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Arkadaşlar, yine Hükümetin gerekçesinde 

müktesep hakların mahfuz bulunduğundan bah
sediyor. Evet hakikaten çok yerinde bir ifade
dir. Fakat tatbikatta böyle değil ve birçok 
müktesep haklar tanınmıyor. Bunun birçok mi
salleri vardır. Bir noktayi arzedeceğim: Ordu
da subaylar için Harbiye Mektebine girer gir
mez, bunların kıdemleri sayılmıya başlar. Or
duda askerî tabip askerî veteriner, kendi okul
larına girdikten bir sene sonra kıdemleri yürü-
miye başlar. Bu 325 senesinden beri muhtelif ka
nunlarla teyit edilmiştir. Bu hakkı Harbiye 
Mektebine girenler için kabul ediyoruz, Fakat 
ayni mesuliyeti deruhde edecek aynı fedakâr
lıkları yapacak, ordu ile cephede harb edecek, 
yaralısını taşıyacak, bilmem her türlü harb va
sıtaları tehdidi altında çalışacak ve 15 sene Hü
kümete mecburi hizmet taahhüt edecek, ondan 
evvel istifa edemiyecek askerî tabip, veteriner, 
eczacı ve dişçileri bundan mahrum etmek hiçbir 
veçhile müktesep haklarla kabili telif değildir. 
Bunu da prensip olarak halletmek lâzımgeliyor. 

Arkadaşlar, yine bu kanun hükümleri dâhi
linde yeni prim esası üzerinden kurulacak San
dık Maliye Bakanlığına bağlanacaktır, bu haki
katen çok yerindedir benim kanaatimce. Çok 
isabetli bir harekettir. Maliye Başkanlığı San
dık kurulduktan sonra muayyen zamanlarda bu 
Sandığın malî durumunu tetkik edecek lüzum 
görürse malî kanunlar yapacak. Arkadaşlar, he
pimiz biliyoruz ki, bu yaşadığımız 8 - 10 sene 
içerisinde zaman ilcaatı olarak sivil, asker ve 
bütün memurların maaşlarına zaman zaman zam
lar yapıldı ve bunlar emeklilere de bâzı nispet
ler dâhilinde verildi. Fakat ekseriya onlara ve
rilenler diğerlerine verilen hisse nispetinde de
ğildi, arkadaşlar. Yani bunlara yapılan muame
le bir övey evlâda yapılan muamele gibidir di
yecek şekilde de değildir. O şekilde de tavsif 
etmeye imkân yoktur. Onun için arkadaşlar ma
demki bu sandığın malî durumu Maliye Ba
kanlığınca tetkik edilecek, tahkik edilecek 
malî durumuna göre ozaman kanun tek
lif edecektir, diyeceğimize oraya bir hü
küm koymamız lâzımgelir. Ahvali fev
kalâde dolayısiyle sivil, -subay ve askerî me
murların maaşlarına zam yapıldığı vakit bunun 
aynı zamanda emekli dul ve yetim ve şehit ve 
malûllere de teşmil edileceğini şimdiden bu ka
nunda bir kayıt altına almak lâzımdır arkadaş-
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lar. Eğer bunu bir kayıt altına almazsak her
hangi bir vaziyet karşısında yine memura, su
baya bir zam yapılacak fakat emekli dul ve 
yetimler yine ikinci pilânda kalacaktır. Bunları 
evvelemirde birer prensip olarak kabul etmek 
ve ondan sonra kanunun teferruatına girilmek 
en isabelti ve en doğru bir hareket olacağı ka
naatindeyim. 

Diğer daha birçok hususlar vardır. Fakat 
umumi olarak ve en önde gördüğüm ve hakla
rında en esaslı kararın alınması lâzımgelen bu 
üç hususu yüksek dikkat nazarınıza arzediyo-
rum. 

Takdir Yüksek Kamutayındır. 
• ESAT TEKELİ (Urfa) — Muhterem arka

daşlar, görüşülmesine başlanan Emeklilik Sandı
ğı Kanun tasarısı iki türlü kaide sağlamaktadır. 
Hem emeklilik hükümlerini, bugünkü dağınık
lıktan kurtarmaktadır, hem de kuvvetli bir san
dık vücuda getirmektedir. Buna zamimetten ile-
riki senelerde Hazinenin külfetini hafifletecek 
bir esas koymaktadır. 

Emeklilik Sandığı, bir ihtiyarlık ve malûllük 
sigorta sandığı demektir. Bu gibi tesislerin ku
rulmasında ilk gözetilen nokta, sandığın yaşama
sını temin edecek şartların tespitidir. Geniş bir 
taahhüt ve riski üzerine alacak bir sigorta sandı
ğında bu şartlar araştırılmazsa, çok mühim bir 
nokta ihmal edilmiş olur. 

Sandık bu kanunla istikbale ait birtakım ta
ahhütlere giriyor. Acaba kendisine temin edilen 
gelir, bu taahhütleri karşılamaya yetecek midir? 
Veya fazla mı gelecektir? Sandığın üzerine aldı
ğı taahhüt ve risklerin şümulü nedir? Bu belli 
olduktan sonradır ki, sandığın hali ve âtisini 
görmek mümkün olur. Bu da aktüerlerin yapa
cağı ince hesaplarla anlaşılır. Bu tasarı ile kuru
lacak sandığın tesisinde bu hesaplar yapılama
mıştır. Yalnız tasarının 29 neu maddesine beş 
yılda bir bu hesapların yapılacağına ve ilk ince
lemenin üç yıl içinde yaptırılacağına dair hü
küm konmakla iktifa edilmiştir. Bu hesabın ka
nun çıktıktan ve sandık kurulduktan sonra de
ğil; sandık kurulmadan önce yaptırılması, şüp
hesiz isabetli olurdu. Gerçi, tasanda kabul edi
len esaslar, Devlet Demiryolları Sandığından 
alınmış ve bu sandık için de vaktiyle bâzı hesap
lar yapılmış ise de Devlet Demiryolları Sandığı 
ile, türlü hükümlere tâbi geniş bir kütleyi mev
zuuna alan yeni sandığın taahhüt ve riskleri 
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arasında mühim farklar bulunacağı için bununla 
iktfa edilmemesi ve yeni sandık için aktüer hesa
bı yaptırılması gerekirdi. 

Tasarının umumi heyeti hakkında söylenecek 
mütalâalar da, maddelere taallûk eden teferru
ata girilmemesi tabiî ise de, bu teferruat esas sa
yılacak bâzı noktalara temas ederse bundan bah
setmemek de mümkün olamaz. Bir görüş dâhilin
de bendeniz de şimdilik tasarının iki hükmü üze
rinde mütalâamı arzetmek isterim. Birincisi şu
dur : Milletvekilleri hakkında tekaüt hususunda 
hususi hükümler kabul edilmiştir. Meselâ evvelce 
tekaüde tâbi bir hizmette iken milletvekili olan
lardan kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu va
zifede bulunanların tekaüt hakkından faydalan
makta devam etmeleri, aralıksız olarak millet
vekili seçilmeleri şartına bağlanmıştır. Araya fa
sıla girerse bu haktan faydalanmakta devam et
in iyecekt ir. 

Bugünkü zannıma göre şöyle bir ölçüye da
yanıyor : Tekaütlük memurlara has bir esas
tır, vazifeleri fasılaya uğrıyan milletvekillerinin 
memurlara mahsus bir haktan istifade ettirilme
leri doğru değildir. 

Bu görüş bugünün telâkkilerine uymuyor. Te
kaütlük hakkı bugün herhangi bir sınıfın imti
yazı değil, bütün vatandaşların hakkı sayılıyor. 
Demin milletvekilleri gibi bir kamu hizmeti ifa 
edenler, işçiler ve hattâ İngiltere'de olduğu gibi 
bütün bir memleket halkı için tekaüt hakkı dü
şünüldüğü ve tatbik edildiği bir zamanda, eski 
görüşlere dayanarak memur ile, yine memurluk
tan gelmiş milletvekili arasında tekaüt bakımın
dan fark gözetmek isabetli sayılamaz. Çünkü tek
rar edeyim : Tekaütlük bugün memurlara has 
bir imtiyaz değil, bütün vatandaşlara teşmili ge
reken bir hak telâkki edilmektedir. 

Yine esasa taallûk eden bir nokta olmak üze
re, 99 neu madde hükmü zikredilebilir. Bu mad
deye göre, mütekait iken tekaüde tâbi bir hizme
te girenlerin tekaüt aylıklarının tamamı kesili
yor. Bu doğru. Fakat bu mütekaitler, tekaüde 
tâbi olmıyan bir hizmete girerlerse yine tekaüt 
aylıklarının yarısı kesiliyor. 

Tekaüt olmuş, aylığı bağlanmış bir kimse, te
kaütle alâkası olmıyan bir işe girerse niçin aylı
ğının yarısı kesilsin! Bu mütekait, Emeklilik 
Sandığı Kanununun şümulüne girmiyen hususi 
bir müesseseye girse, yine aylığının yarısı kesi
lecek mi? Hayır, bir mütekait farzedelim. Mü-
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tekaüt iken Ziraat Bankasında yevmiyeli bir 
hademe girerse aylığının yarısı kesilecek. Fa
kat İş Bankasına girerse kesilmiyecek. Bu, haklı 
bir muamele sayılamaz. 

Bir madde hükmüne tallûk eder gibi görü
nen bu noktayı bahis konusu edişimin sebebi, 
burada da yanlış bir telâkki görmemden ileri 
geliyor. Mütekait mademki Ziraat Bankasın
dan yevmiye alıyor, binaenaleyh tekaüt aylığı
nın yarısını keselim, demek tekaüt aylığını bir 
hak telâkki etmemek mânasına gelir. Kaza
nılmış bir hakkın her hangi bir vesile ile yarı
sının kesilmesi kolayca izah edilemez zannmda-
yım. 

Mâruzâtım şimdilik bu kadardır. 
ORHAN SEYFÎ ORHON (Zonguldak) — Sa

yın arkadaşlar; ben bu kanunun esasına mua
rızım. Onu, bu en son şekli de haksız ve adalet
siz buluyorum. Benim nâçiz anlayışıma göre, 
nefsini Devlet hizmetine hasreden bir memurun, 
bir insandan beklenebileceği kadar çalışarak 
emekliye ayrılması bir ceza değil, bir haktır. 
Devlet, bu kadar zaman ehliyetle sadakatle hiz
met eden bir memura sen artık dinlenme hak
kını kazandın, geri kalan ömrünü dinlenerek 
geçirebilirsin, teşekkür ederim; diyor, benim 
anladığım budur, hak bakımından da, sosyal 
adalet bakımından da böyle olmalıdır. Yoksa 
hizmet müddetini tamamlıyarak meselâ 65 ya
şma giren bir memura Devlet sen artık ihtiyar
ladın, işe yaramaz oldun, seni kadrodan atı
yorum, sadaka kabilinden de eline merhameten 
şunu veriyorum demiyor. Eğer böyle diyorsa 
bu hem haksız hem adaletsiz, hem de sön dere
ce hotkâmca birşey olur. Bu kadar hotkâm 
olan bir Devlet kendi hizmetinde olanlardan 
samimî bir bağlılık, yüksek bir ahlâk ve bir 
feragat beklememelidir, ömrünün son günle
rini, ailesiyle sürünerek zaruret ve sefaletle ge
çireceğini bilen bir insanın, eline düşen fır
sat ve imkânlardan faydalanması, biraz da meş
ru bir müdafaai nefis sayılır. 

Memleketin daha iyi idare edilmesi için, 
yüksek seciyeli, vazifesever dürüst bir memur 
kadrosu meydana getirmek istiyorsak, herşey-
den önce, memurların istikbalini emniyet altı
na almalıyız. 

Arkadaşlar; hizmet süresini tamamlıyarak 
emekliye ayrılan bir memur, eğer ömrünün 
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geri kalan birkaç günü için dinlenmeye hak ka
zanmışsa, neden ona maaşının tamamını ver
miyoruz? Hizmette olanların tatil günlerinde 
maaşlarını.kesiyor muyuz? Yıllık mezuniyetle
rini kullananlardan maaş tenzili yapıyor mu
yuz? 

Bütçe zorluğundan denemez. Bütçe zorlu
ğu çalışan memurlar için de vardır, öyle ise, 
memurların da her sene bir iki maaşını keserek 
bu zorluğa karşı tasarruf yapalım; 

Ama, onlar çalışıyor, maaşlarını almadan 
yaşayamazlar mı? öyle ise, emekliye ayrılmak 
bir nevi vazifeden tard edilmektir, bir suç ve 
bir cezadır. Hem de sadece sebebi şu olabilir: 
Çalışabileceği müddetçe Devlete hizmet ettikten 
sonra, artık verebilecek hiçbir şeyi kalmamak 
Devlet, zımnen şunu mu söylemek istiyor. 

Sen artık kocadın, al şu sadakamı da ba
şımdan defol. 

Ordularını şecaatle sevk ve idare eden bir 
emekli kumandanına bunu mu demek istiyor? 
Adalet cihazını, idare cihazını, bir kelime ile, 
varlığını ellerine teslim ettiği büyük, küçük, va
zifesine ömrünü vermiş insanlara, bunu demek 
istiyor. 

Asla; böyle birsey düşünülemez. Asla böyle 
bir ihtimal hatırdan geçirilemez, çünkü, bu 
derece hodkâm ve zalim bir esasa dayanan her 
hangi bir kanun haklara ve hizmetlere karşı 
saygı ve şeref duyan insan cemiyetinin kanunu 
olamaz. Bu, ancak, Cengellerin kanunu ola
bilir. 

Biliyoruz ki, Çengellerdeki maymun sürü
leri, ihtiyarlamış maymunları sürüden dışarı 
atarlarmış. Bunlar, sonsuz ormanların yalnız
lığı içinde serseri bir hayat sürdükten sonra 
ölüp giderlermiş. 

Biz insanlar, bir vazifede uzun müddet sa
dakatle hizmet edenlere karşı üstün bir saygı 
duyarız. Onlara jübileler yaparız, şükranları
mızı bildiririz, hizmetlerini şereflendiririz. Bi
zim şiarımız budur. 

Arkadaşlar; esefle arzedeyim ki, emeklilik 
bu mânasını kaybetmeye başlamıştır. Hizmetini 
tamamlıyarak dinlenmeye hak kazanmak değil; 
itibarını taşıyan şerefli bir insan değil, bir nevi 
zavallı adam, hizmetinden koğulmuş bir bi
çare bir suçlu tesirini vermektedir. Emeklilik 
sözüne bu mâna karışmıştır. Evlenecek bir genç 
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kıza sorunuz; eğer babasının bir mütekait ol
duğunu söylemek zorunda kalırsa, hafifçe kı
zardığını göreceksiniz. Şüphesiz bunun sebebi 
emeklilerin çektikleri zaruret ve sefalettir. 
İhtiyarlıktan utanılmaz. Fakat bir kenara atıl
mış sefil bir ihtiyar, cemiyet hesabına da, ailesi 
namına da insana bir utanma hissi verebilir. 

Arkadaşlar; ben emeklilerin ıstırap ve felâ
ketlerinden uzun uzadıya bahsetmiyeceğim. 
Hepiniz, bunu benden çok daha iyi bilirsiniz. 
Yüksek Meclisiniz bu kanunu bu sebeple çıka
rıyor. 

Safranbolu'da bir emekli ile konuştum. Göz
leri pek iyi görmüyordu. Meşrutiyette tekaüt 
edilmiş, Ziraat Bankasmda 500 kuruş maaşlı 
bir memurmu, şöyle diyordu : 

Ozaman 500 kuruş bu kazada dolgun bir 
maaş sayılıyordu. Memleket eşrafındandım. Te
kaüt edildim nasılsa bugüne kadar yaşadım, 
Şimdi tekaüt maaşımı bu beş yüz kuruşa yapılan 
zamlar ve ilâvelerle alıyorum. Devlet Bare
minde bugün 500 kuruşlu bir hizmet varandır? 

Arkadaşım Yusuf Ziya Ortaç'ı işhat ediyo
rum Ona sorunuz İstanbul'da idare hanenize iş 
istemek bahanesi ile bir ilköğretmen emeklisi ge
liyordu. Çalışmaya takati yoktu. Ufak tefek 
yardımlar yapıyordu. Bir akşam Taksim'de 
pencereden sokağa bakarken, bu zatm çenesine 
bir mendil bağlamış, bir elini açmış, apartman 
pencerelerine baka baka dilendiğini gördüm. Bu 
kürsüden eski Millî Savunma Bakanımız Sayın 
Münir Birsel'e teşekkürlerimi tekrar etmeyi bir 
borç bilirim. Damadının İstanbul civarında bir hiz
mete nakledilmesini diliyen eski bir temyiz azası
nın ricasını hatırlıyacaklardır. Lâleli 'de Harikzede-
gân apartmanlarının üç odalı bir dairesine sığı
nan bu muhterem zat, 125 lira ile emekliye ayrıl
mıştı. Yanmdaki iki hasta kızma bakabilmek için 
sabahtan akşama kadar bulaşık yıkayarak, ye
mek pişirerek, ortalık süpürerek bitâb bir hale 
geliyordu, ölmeyi yaşamayı mı temenni edeceğini 
şaşırmıştı. Gösterdikleri insanca alâkaya min
nettarım. 

MisaUerimi uzatmıyacağım. Emeklilik kadro
su bu türlü facialarla doludur. Yalnız şunu arz
edeyim ki, Hükümet resmî dili ile (Dar ve sabit 
gelirli diye tavsif ettiği bu memur smıf mm aldığı 
maaşla çok sıkınti çekerek geçineceğini söylerken 
emekliye ayrılınca bunun üçte biri üe, yarısı ile, 
üçte ikisi ile geçinebileceğini nasıl kabul ediyor?. 
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Mecburi emeklilik yaşı sayılan 65 yaş, müte

madi rahatsızlıkların, uzun süren tedavi ve ame
liyatların daimî bir dikkat ve itinanın, yani en 
pahalı hayat tarzının yaşıdır. Üstelik, dul kalan, 
yetim kalan, ahlaken ve kanunen bakmaya mec
bur olduğu en yakın akrabaların zuhur ettiği za
man da ekseriya hayatın bucağıdır. Buna karşı 
ne deneceğini biliyorum. 

Nasıl bu kadar geniş bir memur kadrosuna 
bu fikri tatbik edebiliriz! Buna imkân var mı-
dı l i 

Arkadaşlar, bir teşkilât hevesine kapılmışız, 
Devletin malî takatini düşünmeden boyuna me
mur alıp durmuşuz, sonra da bunun cezasını, hiz
metini dirayetle, liyakatle tamamlıyanlara çek
tirmek istiyoruz. Memur almak kolaydır, ama on
ların istikbalini emniyet altına almalı. Bunu ya-
pamayınca şu meşhur fıkrayı hatırlamamak im
kânsız olur. 

Bilirsiniz bektaşinin biri, bir dere kenarında 
çamurdan insan biçiminde birşeyler yapıp suya 
bırakırmış. 

N? yapıyorsun'!'. 
demişler. 

İnsan halk ediyorum; 
demiş. 

Sus sen Allah mısın, nasıl insan halk edebilir
sin?. Diye sormuşlar : 

Adanı sende, rızkını vermiyecek olduktan son
ra demiş, yap, yap, salıver; 

Bâzı arkadaşlar, memurların bu emeklilik şek
lini kabul ederek Devlet hizmetine girdiklerini 
söylüyorlar. Ben, memurların bunu kabul etme
diklerinden bahsetmiyorum. Söylediklerim olmaz
sa 'hizmetlerini terkedecekler demiyorum, Ben bir 
hukuk sosyal adalet fikrinden, Emeklilik Kanunu
nun buna göre uygulanmasından bahsediyorum. 
Bâzı haklar vardır ki, vazgeçtiğimizi söylesek te 
sakıt olmaz. Hür bir insan olmak hakkından vaz
geçiyorum, desem, beni pazara götürüp esir diye 
satarmısınız?. 

Arkadaşlar, memur hayatının istikbalini em
niyet altına alınız. Göreceksiniz ki, Devlet idare
sindeki şikâyet mevzularından pek çoğu ortadan 
kalkacaktır. Suiistimal ile, süiidare ilo :m doğru 
mücadele yolu budur. 

Emekliliğin, iktidarsızlık, bir suç, bir ceza 
mabasmda kullanılmasını resmi tabirlerden çıka
rınız, emekliye) ayrılmaktan tekaüde sevkediîmek-
ten bunu anlıvoruz. 
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Bir memurun ehliyetsizliği, iktidarsızlığı yüzün

den sınıfında kalarak terfi edemeyişi o sınıfın yaş 
haddine uğrıyarak tasfiyeye tâbi oluşu ve yahut, 
suç sayılan her hangi bir sebeple fiilî hizmetine ni
hayet verilişi büsbütün başka bir şeydir. Bunlar 
durumlarına göre, ya kısmen emeklilik hakkından 
faydalanır veya bir tazminat alır vazifelerinden 
çıkarılırlar. 

Fakat ehliyetle, liyakatle bir ömür boyu çadı-
şarak dinlenmeye hak kazanan insan, bu değil
dir. Onun üstün bir vasfı, bir itibarı olmalıdır. 
Emeklilere bu mevkii verin. Ondan sonra me
murlarımızdan her şeyi istiyebilirsiniz. Unut-
mıyalım ki, yüksek seciye, sağlam karakter, hat
tâ ahlâk ve fazilet de. kayıtsızlık ve ihmal ço
raklarında, ihtiyaç ve sefalet bataklıklarında 
değjl, ancak buna müsait olan feyizli muhitlerde 
yetişir. 

Muhterem arkadaşlarını; huzurunuzda fikir
lerimi arzetmek için, biraz sert kelimeler ve tâ
birler kullandımsa, beni affediniz. Maksadım, 
bu sözlerle, millî vicdanın müşahhas mümessili 
olan, Yüksek heyetinizin alâkasını çekmekti. 

Müdafaa ettiğim tezin hemen kabul ve tatbik 
edilemiyeceğini bilirim. Fakat buna doğru atüV 
cak her adım, Devletin haysiyet ve şerefini taşı
yan bu mağdur ve mazlum insanları size karşı 
müteşekkir ve minnettar edecektir. (Alkışlar). 

ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) 
Sayın arkadaşlarım; Yüksek malûmunuz olduğu 
üzere fasıla ile iki takrir sunarak bu kürsüden 
Tekaüt Kanununun değiştirilmesi lüzumundan 
bahsetmiş ve bunun değiştirilmesi sebeplerini ar-
zetmiş ve ilâveten aynen şunları ilâve etmiştim: 

* Arkadaşlar, emekli deyip de geçmiy elini. 
Çünkü dünün Devlet teşkilâtını en yüksek makam
larından en mütevazı sandalyasına kadar işgal 
eden bu zevat bugünün emeklileri olmuşlardır. 
Bugünün ikbal ve mevki sahipleri de yarının 
emeklileri olacaklardır. Benim kanaatime göre 
kendilerine ödenen maaşlarla kıt kanaat geçin
mek, memurluk hayatının varlı yoklu, ıstıraplı 
günlerini geçirmek için ömürleri boyunca didi
nen ve her gün enerjisinden bir miktar daha 
kaybeden ve nihayet 60 - 65 yaşında kendisine 
emkliye ayrıldığı bildirilen bir memura artık 
dünyadan göçmek çağının gelip çattığı haber 
verilen bir kimsedir demiştim? 

Sebepler arasında da; 
1. 20 sene evvel çıkmış olan 1683 sayılı 
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Kanun hükümlerine göre tahsis edilmiş olan 
tekaüt maaşlarının pek kifayetsiz ve tekaütleri 
sefalete düşürmekte olduğunu ve bu halin bâzı 
zayıf memurları yanlış yollara sevkedebilece-
ğini; 

2. Bilhassa 1683 sayılı Kanundan evvelki 
yani 40 sene evvelki 1325 tarihli Kanunun me
riyeti zamanında tahsis edilmiş olan maaşlara 
bâzı zamlar yapılmış olmasına rağmen bu kanun 
ile tekaüt edilmiş olanların durumlarının çok 
ağır olduğunu; 

3. Bir Devlet içinde sınıfı bir, rütbesi bir, 
işgal ettiği memuriyet mevkileri bir, hattâ bir 
kısım teadül dereceleri bir ve hizmet müddet
leri bir olan memurların güya maaşları 4 - 5 ka
demeli, yani her sene tahsis edilen miktarların ; 
ayrı ayrı ve azli çoklu olduğunu, bu halın te- i 
kaütleri bihakkin şikâyete sevettiğini ileri sü- | 
rerek emekli, dul ve yetim maaşlarının birleşti- ! 
rilmesi lüzumunu; 

4. Evlendiklerinden dolayı maaşı kesilen 
dul ve muhtaç kadınların mukadderat neticesi 
olarak ikinci kocalarının da ölümü halinde ma- t 
aşlarının iadeten tahsis edilmemesinin hukuki ! 
bir hüküm olmadığını; 

5. Dul ve yetimler arasına muhtaç hemşi
relerin alınmamasının gayriâdil bulunduğu; ; 

6. Muhtaç koca ve babanın dul ve yetimler j 
arasına alınmamasının hakka mukarin olmadı
ğını; 

7. Hakikatta evlenmişken maaş almakta 
devamı temin maksadiyle resmî kayıtlarını yap-
tırmıyanlar bulunduğundan bunların önüne ge
çecek hükümler konulması; 

8. Maaş tahsis ve tediyesinde kolaylık gös
terici hükümler kabulü lüzumunu ve saireyi 
ileri sürerek bu memnunsuzlukları ve mahzur
ları ortadan kaldırıcı hükümleri ihtiva eden 
yeni bir tasarı getirilmesi lüzumunu ileri sür
müştüm. 

Tasarı 4 - 5 ay evvel geldi. Bir Karma Ko
misyon kuruldu. Bendeniz de, benim gibi sonra
dan seçilen arkadaşlarımla birlikte iltihak ettim 
Bu sebeple tasarının ilk kısımlarında bulunama
dım. (Jalıştık, uğraştık, bitirdik. Tasarı kısmen 
ferahlık vericidir. Fakat ne yazık ki, eski kanun
daki kifayetsizlikler, müsavatsızlıklar izaie edil 
m ek söyle dursun, artırıldı ve tezatlar ve güç
lükler ihdas edilmiş oldu. Bu sebeplerle muhalif 
kaldım. Bu muhalefetimde (tasarının adaleti U* 
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min edemediğinden ve birçok tezatlar bulundu 
ğundan bahsettim. Yüksek malûmunuz olduğu 
üzere bu kanun tekaüt olmuş 70 - 80 bin, ve erge*: 
tekaüt olacak 3 - 4 yüz bin memuru ilgilendir
mektedir. Bu sebeple bu kanunun nispeten âdi:, 
kifayetli ve kolaylık gösteren bir kanun halin»' 
konulması için üzerinde durulması elzem oldu
ğuna kanaat ettiğim hususları mümkün olduğu 
kadar kısaca arzedeceğim. 

Arkadaşlar; affmızı rica ediyorum, okuyo
rum. Çünkü iş çok giriftir, uzundur, hatırda 
kalmaz, ezberden söylenmesi bir az güçtür, onun 
için okumak zaruretinde kalıyorum, tabiî anlaşı
lacak kadar ve mümkün olduğu derecede açıkça 
okumaya çalışacağım. 

Şöyle ki : 
1. — Eski Tekaüt Kanunu yalnız Devlet 

teşkilâtında maaşlı memurlara şâmil iken yeni 
tasarı bütün Devlet İktisadi Teşekküllerine dâhiı 
alelûmum maaşlı ve ücretli memurlardan başka 
her çeşit hizmetlileri de ihtiva etmesi bakımından 
ferah verici görülürse de bunlar arasında (Kol-
!>u, bekçi, kaloriferci, şoför, bahçıvan, amele, ma- ' 
kinist, hamalbaşı, pedaleı, lâğımcı, hamamcı) gibi 
hayal ve ihtiyarlık sigortalarına ithali veya tev-
diat<:> olarak kabulü lâzımgelen, hemen hemen 
seyyar ve seyyal olan ve miktarı on binleri geçen 
bu çeşitli hizmetlilerle birlikte sayısı yüz binleri 
bulan iştirakçilerin tekaütlüklerinin bir sandıkça 
tedviri, üzerinde durulacak mühim bir keyfiyet 
tir. 

2. — Tekaüt, dul ve yetim maaşlarının tev
hidi ve tezyidi talebine karşı bir taraftan san
dığın mütehammil olmadığı ileri sürülürken 
diğer taraftan taşrada lüzum görülecek yerlerde 
şubeler açılması kabul edilerek sandık riske so 
kulmuş ve tezada düşülmüştür. 

3. —• Sandık idaresi, yönetim ve sağlık kuru
lunu geniş sayılı ve paralı kabul edilerek kezalik 
sandık riske sokulmuştur. 

4. Sandık memurlarına (Olağanüstü çalış
ma ikramiyesi) kabul edilerek yine sandık riske 
sokulmuştur. 

5. — Teadül kanunlarında çeşitli hizmetlile
rin girebilecekleri bir derece^ tesbit edilmeden 
bunlar hakkında tekaüt hükümleri konulmuş ve 
bunların üç senede bir terfi usulü kabul edilmek 
suretiyle teadül ve teşkilât kanunu mevzuu olan 
işlere, salâhiyet dışı olarak tekaüt kanununda 
yer verilmiştir. 
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6. — Bunlar arasında yukarda zikrettiğini 

seyyal hizmetlilerden iktisadi Devlet Teşekkü-
lündekilerin diğer bir sandığa ithali kabul edil
diği halde, bu hükme zıt olarak Devlet Teşekkü-
lündekiler alıkonulmuştur. 

7. Eski kanunda memurların son maaşını 
iki sene almış olması sattı, hak ve adalete uy
gun değilken bu kanunda üç seneye çıkarılmış
tır. Ve bu .sebeple birçok hesap güçlükleri ih
das edilmiştir. 

8. Hükmü en az 15 - 20 sene sürecek olan 
bu kanunda tekaüt nispetleri rayicin artışı ile 
mütenasip değildir. 

9. Bu kanunda bundan sonra malûl olacak
ları istifa etmiş sayarak hattâ bir kısım kabili
yeti bedeniye tekaütlerini de bunlar arasına 
alarak, yeni girecekleri vazifelerde gecen eski 
ve yeni hizmet müddetlerini birbirine ekle
mek suretiyle tekaütlükleri kabul edildiği hal
de, bu kanundan evvel malûl olanlara bu hü
küm kabul edilmemiş ve ıstırap uyandırıcı iki
lik yaratılmıştır. 

10. Malûllerin mâl illiyet, nispetleri bugün
kü ahval karşısında kifayetli olmadığı gibi muh
telif malûller arasında pek çok mütefavit ve şa
şırtıcı hesaplar ve esaslar konulmuştur ki; bu 
hal mütekait dul ve yetim aylıklarının tahsis ve 
tediyesinde kolaylık şöyle dursun, içinden çıkıl
maz ve mütekaitleri süründürüeü bir mahiyete 
sokmuştur. 

11. Harb malûllerinden cephede (Bilfiil 
ateş altında her eçşit düşman kursunu ile ve
ya benzerleri ile malûl) olanlarla diğer türlü 
malûl olanlar arasında cüzi bir fark olsun kabul 
edilmemiştir. 

12. Biz Türklerin (Mukaddesatı) arasına 
giren ve bu Devletin müdafaa ve bekasiyle il
gili olan (Şehitlik) vasfı mukaddesi lâyık ol
duğu önemle belirtilmemiştir. 

13. Boşanan kızların maaşlarının tekrar 
tahsisi kabul edildiği halde, evlendiğinden do
layı birinci kocasından muhassas maaşı kesilen 
mukadderatın zalim hir tecellisi olarak ikinci 
kocası da ölen muhtaç ve çocuklu dul kadına, 
kesilen maaşın iadeten tahsisi kabul edilmemiş
tir. Muhtaç hemşireler dul ve yetimler araşma 
alınmamış ve kocalarla babalar için çok daral
tıcı kayıtlar konulmuştur. 

14. Dul ve yetimlerden iskatı hak edenle

rin veya ölenlerin maaşlarının diğerlerine zam
mı eski hükümler iktizasından iken 1683 sayılı 
Kanuna alınmamış bulunması bihakkın ıstıraplar 
doğurmuş olmasına rağmen, bu tasarıda da ih
mal edilmiştir. 

15. Idareten azil mülga olduğu ve henüz 
yeni bir hüküm kabul edilmediği halde Tekaüt 
Kanununa mevzu dışı olarak böyle hükümler 
konmuştur. 

16. 94 ncü maddeye (iki cihetten tekaüt 
maaşı var ise, az olanının kesileceğine) dair 
hükümler konmuş iken diğer bölüm ve madde
lerde biı kısım memurlar için iki cihetten te
kaütlük maaşı kabul edilmiş ve böylece tehli
keli ikilikler yaratılmıştır. 

17. Bir kısım memurların aklıkları paralar 
toptan geri verilmek suretiyle (iştirakçi olarak 
son hizmetlerinin de tekaütlüğe sayılması) ka
bul edilmiş iken evvelce ayrılmış olanlara bu 
hak tanınmamıştır. 

18. İstifa ve sair suretlerle 4805 sayılı Ka
nundan sonra, istifa veya kabiliyeti bedeniye 
suretiyle ayrılmış olanların tekaüdiyelerini san
dığa Devletçe ödemek suretiyle sandıkla ilgilen
dirilerek tekaüt maaşı, tahsis edilirken evvelce 
malûl olarak tekaüde sevkedilmiş olanlar ve 
bilhassa gene, yaşta malûl olan harb malûlleri 
bu hak veya atıfetten mahrum bırakılmıştır. 
Ve bunlar ile 1452 ve 1683 sayılı Kanundan 
ev ve! veya sonra, ayrılmış evvel veya sonra va
zifeye alınmış olanlar arasında istisnai ve şaşır-
İ!C! hükümler konulmuştur. 

19. Gerek daha evvelki hükümlere ve ge
rek 1083 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre 
bir tekaüt yeniden tekaüle tâbi bir vazifeye gi
rerse yeni hizmete göre tutacak tekaüt maaşı
nın her sene için 25 de biri zam ve eğer daha 
fazla maaşlı bir vazifeye tâyin olunursa son de
rece ve hizmete ait tekaüt maaşları evvelkine 
zam olunurdu. Bu defa bu yüzde bir nispetinde 
bir ile karşılaştırmak istenmiştir. 

20. 1325 ve 1930 tarihli Tekaüt Kanunları 
hükümlerine göre 40 seneden beri (normal) ve
ya (malulen tekaüt edilenlerden o zamandan 
beri teadül derecelerinin zaman zaman 4-5 defa 
yükselmesi yüzünden rütbesi bir, sınıfı bir, iş
gal etliği makamları ve hizmet şekil ve müddet
leri bir ve hattâ teadül dereceleri bir olan te
kaüt! erde dul ve yetimlerin maaşlarında kade
meler husule gelmiş olması yüzünden yıllardan 
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beri devam edip gelen haklı teessür ve ıstırap- ! 

lar herkesçe rnalûm,. ve bunların bu kanunun \ 
verdiği fırsatla dindirilmek üzere cümlesinin | 
bir derece üzerinden birleştirilmesi matlûp, ve i 
elimizde bir mütekaitler hakkında kanun ile ! 
kabul edilmiş emsali mevcut iken 1325 tarihli ! 
Tekaüt Kanunu ile 1452 ve 1453 sayılı Teadül 
kanunları arasında ve bu kanunlarla 3702; ve \ 
3702 ile 3656, 3661: ve 3656, 3661 ile 4598, 4600 ; 
ve 4598, 4600 ile 4805, 4806; ve 4805, 4806 ile ! 
4988, 4989 sayılı kanunlar arasında geçen müd
detler içinde eski ve yeni, hükümlere göre bağ- ; 
lanmış tekaüt, dul ve yetim maaşlarında husule ! 
gelen bu kadar çok kademeler kaldırılmamış, * 
bilâkis temelsiz ve çürük bir prensip zihniyeti < 
ile konulmuş yani (Tahsise esas olan maaş aslı) i 
adı altında kabul edilmiş olan hükümlere uyul
muş ve böylece adaletsizliğin ve müsavatsızlı
ğın devamı terviç; edilmiştir. 

BAŞKAN •— ibrahim Bey yirmi dakia ol
muştur. Yazılı olarak okuyorsunuz. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Kalmadı. Bitiriyorum. 

1325 tarihli kanun ile 1683 tarihli kanunun 
mer'i bulunduğu 30 - 40 senelik bir müddet 
içinde maaş dereceleri yükseldikçe bu yüksel
melere göre birbirinden kademe kademe fark
lı olarak tahsis edilmiş olan (Eski tekaüt dul 
ve yetim maaşlarının) sözde yükseltilmesi 
maksadiyle konulmuş ve kabul edilmiş olan 45 
ten 50 nci' maddeye kadar olan maddeler; mü
zakeresi sırasında heyeti celileyi hayretlere 
düşürecek bir mahiyet arzetmektedir. 

Bu hükümlere göre; 40, 45 yıl evvelinden ! 
bugüne kadar tahsis edilmiş olan tekaüt dul ve 
yetimlerin (var ise) mahzenlerden dosyaları 
ve kayıtları çıkarılarak (maaş asılları) ile (her 
türlü zamları) ve (hizmet müddetleri) incele- | 
necek ve sonunda maddelerin kabul ettiği bu : 
aşağılı, yukarılı zamlar yapılacaktır. ! 
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işte, içinden çıkılması mümkün olsa bile 

aylara ve belki de yıllara mütavakkıf bulunan 
bu ameliyenin güçlüğü anlaşılmış olmasından
dır ki : Bu işler uzadığı müddetçe zat maaşla
rı erbabına (avans) verilmesi için hükümler 
konulduğu gibi, bu işlerde birçok kimselerin 
çalıştırılmasını ve bunlar için de şimdiki dar 
bütçemize ehemmiyetli tahsisat yüklenmesini 
gerektiren bir madde eklenmiştir. Bu madde 
(82) nci maddedir. 

Böylece bir taraftan; tekaüt, dul ve yetim 
maaşlarının birleştirilmesi için bir miktar zam 
yapılmasından kaçınılarak emekli, dul ve ye
timlerin sızlanmalarının devamına mahal bıra
kılmış, diğer taraftan da, onlara verilecek zam
ları bu işlerde çalıştırılacak kimselere verme
ye mecburiyet hâsıl olmuştur. Yani yağmur
dan kaçarken doluya tutulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben kendi kanaa
time göre üzerinde durulması lâzımgelen bir 
kısım mühim hususları yüksek ıttılaınıza ar-
zetmiş oluyorum. 

Diğer bir kısım ıslahı icabeden hususların 
arzını da. maddelerin müzakeresine bırakıyo
rum. 

Bu kanunun değiştirilmesi sebeplerini tak
riri ile izah ettiğim zamanda arzettiğ^m gibi, 
bu kanunun bugünün mevki ve ikbal sahiple
rinin nihayet dünün mevki ve ikbal sahipleri 
olan tekaütler arasına katılacaklarını da der
piş ederek, sizlere her türlü vasıtalarla şikâ
yetlerini, ihtiyaçlarını ve durumlarını duyu
ran tekaüt, dul, ve yetimlere, ve bu vasıta ile 
d^ memlekete ferahlık verici bir şekle konul-
masmda yüksek reylerinizin lütuf Duyurulaca
ğından emin olarak sözüme son veriyorum. 

Vaktinizi aldığımdan af fimi dilerim. 
BAŞKAN — Dinlenmek üzere 15 dakika 

oturuma ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 17,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KATtPLEB : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta) 

w * 

BAŞKAN Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz. 
Tasarının tümü hakkındaki görüşmenin ye

terliği hakkında iki önerge verilmiştir. Evvelâ 
Komisyon Sözcüsüne söz vereceğim. Ondan son
ra da önergeleri oyunuza sunacağım. Kabul 
olunmadığı takdirde, söz alan arkadaşlara söz 
vereceğim. 

Şimdi söz Komisyon sözcüsünündür. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ 

FEYZİOÖLU (Kayseri) — Muhterem arkadaş
lar ; konuşan arkadaşları dikkatle dinledim. Her 
biri esaslı bir tetkikin mahsulü olan ve üzerinde 
cidden durulmaya değer kıymetli fikir ve mü
talâalarda bulundular. Fakat bu fikir ve mü
talâaların hemen diyebilirim ki; % 98 i madde
lere taallûk etmektedir. Esasen maddelere ge
çildiği zaman üzerinde ayrı ayrı durulacaktır. 
Komisyon noktai nazarını ve Hükümet noktai 
nazarını söyliyecek ve arkadaşlar da mukabil 
görüşlerini ifade edeceklerdir. Buna Yüksek 
Heyetiniz hakem olacaktır. Söylenen sözler 
içersinde esasa taallûk edebilir, fikir olarak 
Kemal Zeytinoğlu arkadaşımızın prim esasına 
dayanan ve herkese aynı hakkı tanıyan bu tasa
rının şayanı takdir olduğuna dair ifadeleridir. 
Maliye Bakanlığına bağlı olmasının itimat tel
kin etmediği sözleridir. Bir iki arkadaşımız da 
Maliye Bakanlığına bağlı olmasını gayet yerin
de buldular. Emekli mukadderatı ancak bu su
retle garanti edilir. Ben de mukabil bir fikir. 
dir. Müsaade ederseniz maddelere geçelim, tak
dir sizindir. 

BAŞKAN Yeterlik önergelerini okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü hakkındaki görüşme yeter, 

maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Giresun Milletvekili 

1. Sabuncu 

Yüksek Başkanlığa 
Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında yeter 

derecede konuşuldu. Maddelerin müzakeresine 
geçilmesini teklif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
S. tçöz 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar hep maddelere taallûk etmekte 

ve sıralarında uzun uzadıya görüşülmesi tabiî 
olduğundan kifayetin oya konularak maddelere 
geçilmesini teklif ederim. 

İzmir Milletvekili 
Ekrem Oran 

BAŞKAN — Önergelerin üçü de aynı mahi
yettedir. Yeterlik önergesini kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar ... Kabul etmiyenler... Ye
terlik kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 

Birinci kısım 
Kuruluş 

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

Sandığın tüzel kişiliği vardır, özel hukuk 
hükümlerine göre idare edilir. 26 . VI . 1938 ta
rihli ve 3460 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
olmıyan hükümleriyle 3 . VII . 1939 tarihli ve 
3659 sayılı Kanun hükümleri bu Sandık hakkın
da da tatbik edilir. 

Sandığın, gerekli görülen yerlerde şube ve 
ajanları bulunur. 

— 516 — 
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KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim, demin tasarının umumi müzakeresi sıra
sında arzetmiştim, bu sandığın daha emniyet 
sağlayıcı olabilmesi için müstakil bir hüviyet ta
şımaktan ziyade Maliye Bakanlığına bağlı olma
sının doğru olmadığını belirtmiş ve bunun 
için de 1949 yılı açığını kapamak üzere daha 
bu tasarı Meclise gelmeden birikmiş 80 milyon 
liranın çıkarılacak uzun vadeli istikrazlara kar
şılık gösterilmek istenildiğini de zikretmiştim. 
Bendeniz şimdi Yüksek Başkanlığa bir takrir 
takdim ediyorum ve bu takririmle sandığa müs
takil bir hüviyet verilmek üzere tasarının bu 
maddesinin komisyona iade edilmesini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Komisyondan 

bir sual sormak istiyorum. 
(Sandığın tüzel kişiliği vardır, özel hukuk 

hükümlerine göre idare edilir, (özel hukuk hü
kümleri) nden kasıtları nelerdir? 

KAMÎL C O Ş K U N O Ğ L U (Manisa) — Sandı
ğın gerekli görülen yerlerde şube ve ajanları bu
lunur denmektedir. Bu yerleri kim takdir ede
cek ve kıstas ne olacaktır? 

GEMİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-
Mî FEYZİOĞLU (Kayseri) — Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı 3460 sayılı Kanunla kuru
lan diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri karakterin-
dedir. Bütün diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri ka
nunlarında der ki; bu kanun ve özel hukuk ka
idelerine göre idare edilir. Tüzel kişiliği haiz 
bir teşekkül, kanun nazarında hakiki şahıslar 
gibidir. Bütün muamelesinde, teşebbüslerinde 
ve işlerinde özel hukuk kaidelerine tâbi olur. 
Bu sandık da tüzel kişiliği haizdir ve tüzel kişi
liği ve özel hukuka tâbidir. 

Sayın Ooşkunoğlu arkadaşımıza arzedece-
ğim cevap şu;gerekli yerlerde şuhe ve ajanlık
lar açılabilir. Bunu Umum Müdürlük Yönetim 
Kuruluna teklif eder. Yönetim Kurulu tasvip 
ettiği takdirde bunlar açılır. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Nere
den çıkıyor? 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Efendim,Yönetim Kurulu 
görevleri hakkındaki maddede bir bent olarak 
yazılıdır. Aşağıda gelince görülecektir. Gerek
tirme sebebinin ne olacağına gelince, bu da 
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'< emeklilik hakkı tanınan görevlerde bulunanla-
| rm sayısının, muamelesinin çok olduğu yerler 
j kastedilmiştir, gerekçede de izah edilmiş bu-
f banmaktadır. 
I BAŞKAN — Bir soru daha var. Vasfi Ger-
| ger. 
İ VASFİ GERGER (Urfa) — Sandıktan bir 
i alacak iddiasında bulunursa bir memur vatan

daş, bu izahınıza göre mahkemelere müracaat 
etmek zaruretinde mi kalacak? 

SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayse
ri) — Sandıktan bir hak talep etmek keyfi
yeti, ya bu kanunun tanıdığı haklardan do
ğacak, yahut da Sandık ile şahıs arasında, her 
hangi bir muameleden mütevellit olacaktır. 
Hususi bir muameleden mütevellit ise özel hu
kuk kaidelerine tâbi olduğu için mahkemelere 
gider. Memura bağlanan aylık; yanlış bağlan
mış, artırma muvafık değilmiş, indirme mu
vafık değilmiş gibi ihtilâflar ise Danıştayda 
hallolunacaktır. Aşağıda bu hususda sarahat 
vardır. 

Saym Zeytinoğlu arkadaşımız; sandığın 
müstakil almadığından bahis buyurdular. 80 
milyon lirasının, Maliye Bakanlığınca istikraz 
edilecek olduğunu ve bunun Bütçe lâyihası ge
rekçesinde mezkûr olduğunu delil olarak gös
terdiler. 

Bir az evvel arz etmiştim ki, sistemin dün
yanın her tarafında çok yayılmış bir sistem
dir, bunun emsali sandıklar birçok memleket
lerde kurulmuştur. Muhtelif memleketlerde 
emekli sandıklarının sermayesini daha emni
yetli, olması, devamlı gelir sağlaması bakımın
dan Devlet istikrazlarına yatırılması esası ka
bul edilmiştir. 80 milyon liranın muayyen bir 
faiz mukabilinde Hazinece istikraz edilecek 
bulunması sandığın arzettiğimiz hüviyetine ha
lel getirebilecek bir şey değildir. Bilâkis gaye 
ve maksada daha kolaylıkla yaklaştıracak bir 
keyfiyettir. Bunun yanlış anlaşılmamasını bil-

assa rica ediyorum. 
Sandığın müstakil hüviyeti bahsine gelin

ce: 
Sandığın bir sermayesi olacaktır, sermaye

sini kendisi plase edecektir, gelir, faiz, kese
nek ve karşılıklariyle memurlara karşı taah
hüt ettiği vecibeleri yerine getirecektir. San
dığı yönetim kurulu idare edecektir. 

'Maliye Bakanlığına verilen salâhiyet Îkti-
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sadi Devlet Teşekkülleri için mensup olduk
ları bakanlığa verilen murakabe derecesinde
dir. 

Nihayet arkadaşlar; bildiğiniz gibi memur
ların verdiği keseneğin karşılığını Bakanlık 
vermektedir. Başka tediyeleri vardır. Serma
yenin büyük bir kısmım ödiyen devletin san
dık üzerinde nıurakabasi lâzımdır. Elbette 
sermayesinin yarısından fazlasını, aidatının 
nısfından fazlasını ödiyen Maliye Bakanlığına 
bu iş üzerinde bir kontrol hakkı tanımak ye
rindedir. Müstakil hüviyetine halel getirmez: 
Maddenin aynen kabulünü rica ediyorum. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bura
da Vasfi Gerger arkadaşım özel hükümlere gö
re idare edilir diye izahatta bulundukları za
man buyurdunuz ki : O baptaki ihtilâflar. Dev
let Şûrasına gider, halbuki hukuku hususiye 
hükümlerine göre bir de Askerî Yargıtay var
dır. Askerlere ait olan işlere idari kaza bakı
mından rüyet eder: Bu, Danıştaya bağlı değil
dir. Acaba hepsi oraya mı gidecektir, yoksa 
bunlar ayrı mıdır? Bunu tavzih buyurmanızı 
rica ederim. ^. 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim asker
ler için muhtelif kanunlarda kabul edilmiş bâ
zı hükümler vardır. Ahlâk bakımından veya
hut diğer bir sebepten dolayı, bir suçtan dola
yı subay ve askerî memurların tekaütlüğe şev
kine askerî mahkemeler karar verir. Yargıta-
ya gider. O ancak emekliye ayrılma hakkında 
kararını verir. Fakat bu kanuna göre tatbiki 
gereken emeklilik muamelesini sandık yapar. 
ve bu muameleye bir itiraz varsa Şûrayı Dev
lete gider. Yani bir tedahül ve tearuz vukua 
gelmez. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Zapta 
geçsin de. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 1 
nci maddede bu sandığın özel hukuk hükümleri
ne göre idare edileceğinden bahsediliyor. Sordum 
sözcü arkadaşıma, buradaki özel hukuk hüküm
leri tâbirinden maksat, kendi kanunlarına göre, 
demektir, diye izah buyurdular. Özel hukuk hu
susi hukuk mânasına gelebileceği gibi kendi hu- ' 
kuku mânasına de gelebilir. Kamu hukuku tâbi
rinin dışında olan hukuk mânasında kullanıla
cak olursa (özel hukuk prive hukuk mânasını 
ifade eder. Fakat bu kalbîl teşekküllerin prive 

Ki 
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hukuka tâbi olacağını ifade etmek müphem bir 
şeyi kabul etmek olur. Çünkü bu müessese özel 
hukuk hükümlerine göre idare olunur, dediğimiz 
zaman nasıl bir müessesedir? Bir kamu müesse
sesi değil midir? Bir Ziraat Bankası, bir Eti 
Bank, bir Sümerbank gibi değil midir? Onlar 
hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmezler, 
kendilerine ait olan muayyen bir kanunla idare 
edilir. Hem bu kanunlar idare edilir hem de 
3460 sayılı Kanunun hükümlerine tâbi olurlar. 
O halde her türlü iltibas ve karışıklığa meydan 
vermemek için özel hukukuna göre tâbiri yeri
ne (bu kanunla idare edilir) demek daha doğru 
olur. Çünkü bu müessese ile ilgili emekliler ara
sında herhangi bir ihtilâf çıkarsa nereye gide
cek, mahkemelere gidecek değil. Eğer özel huku
kuna göre idare edilir, denirse, o zaman mahke
melere gidecek, bana maaş bağlanmamıştır, veya 
noksan bağlanmıştır diye mahkemeye müracaat 
edecek. O zaman da bu sandık bir şirket gibi 
özel bir müessese mahiyetinde bir şey olacaktır. 
Halbuki sandık prive müessese değildir. Bir ka
mu müessesesidir. Komisyon bu düşüncemi kabul 
etmediği takdirde bir takrir hazırladım, Başkan
lığa sunacağım, «özel hükümlere göre idare edi
lir» tâbiri yerine «Bu kanun hükümlerine göre 
idare edilir» denirse daha uygun olacağını zan
nediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Her halde iyi 
izah edememiş olduğumu anlıyorum. Sayın Veh
bi Sandal arkadaşımı tatmin edememiş olduğu
mu görüyorum, 3460 İktisadi Devlet Teşek
külleri Kuruluşu hakkındaki Kanunda aynen 
der ki: Bu teşekküller bu kanun ve özel hukuk 
kaidelerine göre idare olunurlar. Bendeniz de 
bunu ifade etmek istedim. Yoksa özel hukuk 
kaideleri demek bu kanunun kabul ettiği kendi 
hukuku demek, diye birşey arzetmemiştim. Sü
merbank, Etibank nasıl ki, bir taraftan kendi 
Kanunu hükümlerine, diğer taraftan da özel hu
kuk kaidelerine tâbi ise bu sandık da aynen o 
hükümlere tâbidir. 3460 sayılı Kanunun bu 
Kanuna aykırı olmıyan bu sandık hakkında da 
tatbik olunur, özel kanun hükümlerinin nere
lerde yürüyeceği de tasrih edilmiştir. Bunun, 
için ayrıca bir tasriha lüzum görmüyoruz, vazıh 
addediyoruz, Komisyon ve Hükümet ayni fikir
dedir. 
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VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 

Sümerbank, Etibank ve benzeri müesseselerin 
3460 sayılı kanuna bağlı olduklarını ifade eder
ken (özel hukuka göre) ibarsini koymanın mâna
sı vardır. Çünkü Sümrbank, Eti Bank gibi o 
kanuna dâhil olan müsseselerle üçüncü şahıslar 
arasında bir ihtilâf tahaddüs edebilir. Böyle 
olunca özel hukuk kaideleri hükümleri cari olur. 
Ama, Emekli Sandığiyle eşhası salisenin hiçbir 
ihtilâfı düşünülemez. Olsa olsa Emekli Sandığiy
le yalnız oradan maaş alacakların ilgisi vardır. 

Burada hususi hukuk hükümlerine demek 
eğer bu mânada ise zaittir. Bir emekli ile San
dık arasındaki dâva ve ihtilâf ancak bu kanu
nun tatbikatına taallûk eder. Sandığın üçüncü 
şahıslarla muamelesi Devletin diğer dairelerinde 
cereyan eden muamele ne ise, öyle olur. Meselâ, 
Millî Eğitim Bakanlığı bir bina kiralar ve bun
dan doğan ihtilâf da hangi hükümler tatbik edi
lirse bu müessesenin de kiradan mütevellit, ya
hut alım ve satımdan mütevellit ihtilâflarında 
aynı hükümler tatbik olunur. Bu itibarla bu
rada ayrıca tavziha ihtiyaç yoktur. Maksat bu 
ise hususi hukuk hükümlerine tâbi olur demenin 
mânası kalmıyor. Hattâ o zaman bu fıkranm 
tayyı lâzımgelir. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkada
şımız Vehbi Sandal'm son cümlesinden de ilham 
alarak konuşmak istiyorum. ^ 

SAÎT AZMİ Beyin izah ettiği veçhile 3460 
sayılı kanunda bir hükmü mahsus olarak özel 
hukuk hükümlerine göre idare edilir kaydi var
sa, bu ibare zaittir, haşivdir. Çünkü biz alt ta
rafta 3460 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı ol-
mıyan hükümlerinin bu işlerde tatbik edilebile
ceğini açıkça ifade etmiş bulunuyoruz. Bu 
cümle tatbik edileceğini açıkça söylediğimiz ka
nunun içinde ise burada tekrarlamak haşivdir. 
Binaenaleyh, kanundan çıkarmak gerekir. Bu 
bir. 

özel hukuk hükümlerinden ne kastedildiği
nin, bir misalle canlandırılması lâzımgelir, Çün
kü Sümerbank ve sair gibi hususiyet arzetmez, 
bu sandık. 

Üçüncü şahıslarla hukuki münasebetini be
lirtirken bir misal verirlerse bendeniz tenevvür 
ederim. Ben kafamda böyle bir misali canlan-
dıramadım. 

Eğer değilse tekrar ediyorum; bu bendin 
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tayyı lâzımgelir. Israr ederlerse bir önerge 
takdim edeceğim. 

SAHlRKURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muh-
terem arkadaşlar; Vehbi Sandal arkadaşımız 
mühim bir noktaya temas ettiler. 3460 sayılı 
Kanun hükmüne tâbidir demekle ne kastedil
miştir. Bu cümlenin ifade ettiği mâna nedir? 
3460 sayılı Kanunla idare edilen İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin hukuki sıtatüleri iki vecih, iki 
manzara arzetmektedir. 

Birisi; gördüğü hizmet bakımından, birisi 
de teşkilât ve teşekküller bakımındandır. Bu 
kanun hükümlerine tâbi tutulmakla bir üçüncü 
cephesi daha ikmal edilmiş oluyor. Bu sandığa 
ait mallar ve defterler, evraklar Devlet em
vali gibi bir muameleye tâbi tutulacaklar ve on
ların tâbi olduğu cezai müeyyidelerle karşı kar
şıya bırakılacaklardır. Bunlar, âmme hizmeti 
gören, Devlet memuru gibi hizmet gören vasfı 
haiz olamazlar. 

Hal böyle olunca, hususi hukuk usullerine 
tâbi demekle elbet faide vardır. Müessesenin 
bünyesi üzerinde hususi hukuk taamülleri cari 
olacaktır. Bir hizmet ihtilâfı çıkarsa, bu ka
nunda mevcut olan özel hukuk kaidelerine tâ
bidir hükmü bu ihtilâfın Danıştayda hallini 
mümkün kılmaz ve orada halledilmez. 

Şu halde mehakimi âdiyede bu müddeti hiz
met ihtilâfının eğri veya doğru olduğu halledi--
lecek demektir. Buradaki maksat bu mudur? 

Eğer 3460 sayılı Kanunun maksadı tedvinine 
gidecek olursak veya bu teşekkülün de bir âm
me hizmeti gördüğünü nazara alarak ihtilâfları
nı idari dâva yolu ile halletmeye gideceksek 
bunun mekanizmasını başka şekilde yapmakta 
fayda vardır. 

Zannederim ki, Yüksek Kamutayın bu hu
susta tenvir edilmesinde fayda vardır, izah et
melerini rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, bir iki 
misal verirsem zannediyorum ki maksat daha ko
laylıkla anlaşılacaktır. Sandık memuru ve müs
tahdemlerine kanunun kabu) ettiği şart ve hal
lerin tahakkukunda aylık bağlıyacaktır, kesene
ğini iade edecektir. Bu asli görev dışında san
dık avans verecektir, memurlara ikraz yapacak
tır. Mütekaitlere iskonto yapacaktır. Bu muarae 
leleri ifa, âmme hizmeti değildir. Hususi hukuk 
kaidelerine tâbi tutulması gereken muamele ve 
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tasarruflardır. İcabında gayrimenkul, orman iş
letecektir. Birtakım imkânlara mâliktir. Bu im
kânlardan doğabilecek türlü ihtilâflar ve mua
melelerde özel hukuk kaidelerine tâbi olmak su
retiyle umumi mahkemelerde halledilecektir. Ma
aş bağlamak ve sair bu gibi işler âmme hizmeti 
olması bakımından Devlet Şûrasına aittir. 

Şimdi sayın Feyzullah Uslu arkadaşım bir fi
kir dermeyen ettiler. Gerekçesine iştirak edebili
rim. Çünkü 3460 sayılı Devlet iktisadi Teşek
külleri Kanununun ikinci maddesi « Bu kanun 
hükümlerine tâbi iktisadi teşekküller hükmi şah
siyeti haiz ve bu kanunla kendi hususi kanunları 
dairesinde malî ve idarî muhtariyeti... » denil
mektedir. 

VEHBt SARIDAL (Niğde) — Oradaki « hu
susi kanundan » maksat başkadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Burada bu hü
küm mevcut olmamasına, biz de 3460 sayılı Ka
nunun elimizdeki tasarının hükümlerine mugay-
yir olmıyan ahkâmının aynen tatbik edileceğini 
de zikretmiş bulunmamıza nazaran bu esbabı 
mucibe ile fıkranm kaldırılmasına muvafakat 
ederiz. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) —Dev
let Şûrasına intikali keyfiyetini anlıyamadım. 
Nasıl intikal eder ? 

' SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Aşağıda bir madde kabul ettik. O maddenin ruhu 
şudur : Yönetim Kurulunun türlü kararları var
dır. İdareye, sermayeye dair kararları Maliye 
Bakanlığına gönderecek, Vekâlet ya tasdik ede
cek, yahut düzeltme isteyecektir. Maliye Bakan
lığı ile aralarında görüş farkı olursa Danıştayıu 
istişari reyile halledilecektir. 

Maaş bağlama, maaşlardan tenzilât, malûllük 
meselesinde Maliye Bakanlığı re'sen veya ilgili
nin itirazı üzerine Maliye Bakanlığı düzeltme 
isteyebilir, bu istek yönetim kuruluna gider, yö
netim kurulu isteği kabul eder veya etmez. Bun 
dan bir ihtilâf doğarsa, Devlet Şûrasına idari 
dâva açmak suretiyle hal olunur, diye bir madde 
konulmuştur. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Bu
na dair sarahat var mı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Devlet Şûrası
na gideceğine dair sarahat vardır, 
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Hulâsa. Sayın Feyzullah Uslu'nun izah ettik

leri şekilde fıkranın kaldırılmasına komisyon da 
iştirak etmektedir. (Güzel sesleri) 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — O halde öner
geyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz de
mek. 

Şimdi komisyon (özel hukuk hükümlerine gö
re idare edilir) fıkrasını kaldırıyor değil mi?. 

G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A I T A Z 
M I FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet, 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ko
misyondan bir sual sormak istiyorum. Şube ve 
ajanların görecekleri vazifeler ne olacaktır?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, şube ve 
ajanlıklar nerede açılacak, ne gibi vazifeler gö
recek, bunları Yönetim Kurulunun tanzim edece
ği yönetmelikler tâyin eder. Bunu Yönetim Ku
rulu vazifeleri meyanında kabul etmiş bulunu
yoruz. O yönetmelikte görebilecekleri vazifelere 
tâyin edilecektir. Emekli hakkı tanınan vazifede 
bulunan her şahsın her ay keseneği alınacak. Ye
niden hizmete girmişse % 25 kesenek alınacak
tır. Bunlardan terfi eden, mevki değiştiren kim
selere ait birçok muameleler olacaktır. Bu mua
meleler merkeze geldikçe, merkezde burada şu ha
ta olmuştur, şunun sebebi nedir, şu niçin eksik 
gelmiştir, gibi türlü muhabere kapusu açmaktan-
sa mahallinde bir memur, bir kâtipten mürekkep 
bir ajan vasıtasiyle uzun muhabereye sebep ver
meden işlerin tashihine imkân verecek bir ajan 
bulundurmayı derpiş etmiş bulunuyoruz. Salâhi
yet mutlaka fena yapılır demek doğru değildir 
Elbette iyi kullanılması asıldır. 

Birşey daha ifade edeyim, bâzı arkadaşlarım 
umumi görüşme sırasında söylediler, teşkilâta bo
ğulacak dediler. Efendim teşkilâta boğulacak de
ğildir. Zaten idare ve yönetim masraflarını Maliye 
Bakanlığı ve kuramlar kendi üzerine almışlardır, 
sandığın kesesinden bir santim çıkacak değildir. 
Yönetim Kurulunca karara bağlanacak, Maliye Ba
kanlığı tasvip edecek veya itiraz edecek Umumi 
murakabe Heyetine verilecektir. Nihayet bunun 
da, diğer iktisadi teşekküllerinde olduğu gibi he
yeti umunıiyeye intikâl edecektir. İsrafa yol aça
cağı kanaatinde değilim. Karar Yüksek Heyeti
nizindir, 

TASTIİN TÜZÜN (Gümüşane) —• Efendim; 
biraz evvel de kürsüden mufassalan arzetnıis-
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tim. Şimdi bir müdürü umumilik, iki muavin, 
8-9 kişilik meclisi idare, 8-9 kişilik heyeti sıh
hiye... Nihayet bunların tatbik edecekleri kanun 
tamamen hesap ifadesidir, bareme bağlanmış, 
tarif ve tasrih edilmiştir. Şu müddetin şudur, 
bu müddetin budur, maluliyet şu vaziyettedir 
falan, bu hesapların konuşulması demektir. îş 
böyle olduğuna göre. Meclisi İdare takdirî bir 
salâhiyet kullanmak durumunda değildir. Bu 
Meclisi İdare hiçbir şey yapamaz. Kanunun tâ
yin ettiği hükümleri bir masa tatbik eder. Mec
lisi idarenin burada yapacağı bir iş yoktur. Üs
telik bir de dokuz kişilik bir heyeti sıhhiye ne 
yapacaktır? .Bunlar bunaldıkça işi tâyin ve tas
rih ettirmek için işi hastanelere sevkeder, hasta 
burada ise hastaneler bu muayeneleri yapar, 
raporu tanzim eder. Bir doktorun yapabileceği 
bir muayene bir heyete tahsis edilir. Bundan 
başka Meclisi İdareler ve böyle heyetlerin nasıl 
işlediğini Meclisi âli pekâlâ bilir. 

Efendim Meclisi İdare, fazla bulunan kad
royu tayyeder, çıkartır, gibi muamele. Şimdiye 
kadar vâki mıdır bu, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin hangisinde meclisi idarelerce kadro tenzi
lâtı yapılmıştır, bunun misali var mıdır? Yok
tur. Bunlar daima genişler. Binaenaleyh bu teş
kilâtın kurulmaması muvafık olur. Halen Mali
ye yekâleti Emekli Sandığı vardır. Bunun kad
rosunu biraz genişletmek suretiyle bu işler gö
rülebilir. Bundan evvelce bir ihtilâf görülebi
lirdi, bunlar sigorta ve prim esasına müstenit 
değildi. Ama şimdi öyle şey yok. 1945 tenberi 
bütçeden kalkmıştır, Hükümet de sigorta ve 
prim esasına girmiştir. Binaenaleyh muamelede 
bir ayrılık, gayrılık kalmamıştır. Bu muazzam 
teşkilâta ne lüzum vardır? Ne kadrosu var, ne 
bir şeyi. Esasen vazife de çok değildir; buna 
lüzum yoktur. Bu bapta bir takririm var, oku
nup reye konmasını rica ediyorum. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen
dim, bendeniz biraz evvelki umumi konuşmam
da da arzetmiştim. Şube ve ajanların açılması 
bence fuzuli bir iştir. Sözcünün ifadelerine gö
re zaten mahdut yerlerde açılacaktır. Gerçi bu
nu da tâyin etmiyorlar, demek istedikleri ka
dar şube" ve ajanlar açacaklar, ve sandığı riske 
mâruz bırakacaklardır. 

Yine ifadelerinde lüzum görülen yerlerde di
yorlar. Peki, lüzum görülmiyen yerlerde ne ola
cak, sandık vazifelerini kim yapacak? 
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Bendenizin anladığıma göre esasen yapacak

ları iş tekaüt aidatını kesen dairelerin paraları 
merkeze gönderecekler. Şubeler açılırsa belki 
vasıta olacaktır. Tahsis muamelesi ise merkez-
do yapılacaktır. 

Şimdi onların yapacağı muamele olsa olsa 
bir tediye yapacak bir de maaşlardan yapılan 
tevkifatı alıp buraya gönderecek. Bunu % ya
rım ile bankalar daha iyi ve salim bir şekilde . 
yaparlar. Onun için bendeniz bu teşkilâta lü
zum görmüyorum, hakikaten bu istikbali meç
hul bir ifadedir, bu ibarenin tayyedilmesini tek
lif ediyorum ve bu hususta bir önerge takdim 
ediyorum. Karar yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geleri okutuyorum. 

B. M. Meclsi Yüksek Başkanlığına 
Şifahen de arzettiğim gibi tasarıda teşkilâta 

ait (11) maddenin kaldırılmasiyle bu hizmet
lerin halen Maliye Bakanlığında mevcut Emekli 
İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesini arz ve 
tekJif ederim. 

Gümüşane Milletvekili 
Tahsin Tüsün 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı, Emek

li Sandığına bağlı olmamak üzere, müstakil 
bir hüviyet verilmesi için (1) maddenin Komis
yona iadesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle (1) nci maddesindeki 

«Sandığın, gerekli görülen yerlerde şube ve 
ajanları bulunur» kaydının kaldırılmasının oya 
sunulmasını arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
İbrahim Refik Soyer 

BAŞKAN — önergelerden Tahsin Tüzün'ün 
önergesi, bir emeklilik sandığı kurmıyalım, bu 
işi bugün Maliye Bakanlığının teşkilâtı içinde 
bulunan Muntazam Borçlar Müdürlüğü eskisi 
gibi idare etsin, diyorlar. 

VASFİ GERGER (Urfa) — O ikinci madde- * 
ye aittir. 

BAŞKAN — Birinci maddede hukuki şahsi
yeti haiz bir sandığın kurulması hükmü vardır, 
esas prensip noktasıdır. Şimdi buna aykırı olan 

— 521 — 



B : 88 18. 
bu teklifi evvelâ oyunuza sunacağım : 

(Maliye Vekili, Komisyon ne diyor? sesleri). 
Maliyeden mi, yoksa Komisyondan mı iza

hat istiyorsunuz? 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Evvelâ ben izah 
edeyim, Maliye de icabederse . noktai nazarını 
söyler. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı diye müstakil sermayeli ve müs
takil hüviyetli bir sandık kurulmaktadır. Bu 
madde kaldırıldıktan sonra kanunun heyeti 
umumiyesine hemen hemen hiç de lüzum kalmaz. 

Memur % 5 kesenek verecektir. Devlet de 
bunun karşılığı olarak % 5 verecektir. Bir 
adam Devlet memuriyetine girince maaşmm 
dörtte birini giriş keseneği olarak verecektir. 
Bunun mukabilini Dovlet ödiyecektir. Kanun 
bir sürü hükümler koymuştur. Hepsi birbirinin 
mütenazırıdır. Eskisi gibi Maliye Bakanlığında 
bir Müdürle idare edecektir dediğimiz zaman 
kanunun geliştirilmesine sebep kalmıyacaktır. 
Maliye Bakanlığındaki emekli işlerini yapan 
"kadro elbette daraltılacaktır. Ama bu bir tasar
ruf meselesi değildir. Komisyon bu noktai na
zara asla iştirak etmez. 

BAŞKAN — Hükümet ne diyor? 
MALİYE BAKANI ISMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; affe
dersiniz, yukarda Bakanlar Kurulu toplantısı 
olduğu için, aynı zamanda orada da işlerim 
vardı, bu arada bulunup müzakereyi takibede-
medim. 

t., 
Arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanunu ile yeni bir sisteme giriyoruz. 
prim esasına dayanan sigorta sistemine giriyo
ruz. Bunun yeni bir hüviyeti var, sermayesi 
200 milyon lira bulunmaktadır, gittikçe de tabiî 
fazlalaşacaktır, iştirakçilerin tevdiatçılarm ade
di de aşağı yukarı 300 bin civarında olacaktır. 

Sigorta sistemine istinat eden ve bu sistem 
dâhilinde işlemesi icabeden bir müesseseyi Ma
liye Bakanlığının bir servisi halinde idareye 
kalkmak, Emekli Sandığının tanzimine hâkim 
olan esası kökünden reddetmek demektir. 

O takdirde yine bizim bütçe esasına dayanan 
emekli sistemini idame etmemiz lâzımdır. 

Binaenaleyh böyle eldeki fonları gittikçe faz-
lalaşacak, 300 bin emeklinin mukadderatiyle 
meşgul ve sigorta sistemine ve prim esasına müs-
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tenit bir müessese kurduğumuza göre, bu mü
esseseye bir hukuki hüviyet tanımak zarureti 
vardır. 

Yüksek Meclis bu esasa girmemiz hususunda 
yani kanunun ana prensipinde hemfikir değil 
se, buna bu hüviyeti tanımaması mümkün ola 
bilir. Yok eğer bütçe sisteminden ayrılmak, si
gorta sistemine ve prim esasına istinat eden bir 
rejime girmek mevzuubahis ise, doğru ise; ki, 
biz isabetli olduğuna kaniiz, bu takdirde sandı
ğa bir hukuki (hüviyet tanımak zarureti vardır. 
(Doğru sesleri). 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendim, 
Sayın Bakanın izahından anlaşılıyor ki; bütçe 
esasından ayrıldık, prim esasına geçtik, binaen
aleyh bir teşkilâta muhakkak lüzum vardır, di
yorlar. 1945 senesinden beri bütçe esasından ay
rılan Maliye Vekâleti prim ve sigorta esasında 
muamelâtını yürütmektedir. 

MALİYE VEKlLl ISMAlL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arzedeyim, arkadaşımı tatmin 
edeyim. 

Efendim, biz 3945 senesinden itibaren sigorta 
esasına girmiş değiliz. O tarihten itibaren bu
gün teklif edilen şeklin hazırlığı olmak üzere 
memurların maaşlarından yüzde beş alıyoruz, 
hem de bütçelere bunun karşılığını koyuyoruz. 
Yani bugün kurulacak olan sandığa bir hazırlık 
olmak üzere bunu yapıyoruz. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Şimdi bir 
prim ve sigorta esasına dayandığına göre bir tec
rübe mahiyetinde demektir. Sigorta ve prim 
esası demek % 5 kendisi, % 5 de Hükümetin 
vermesi demektir. Şimdi bu kanunda ayarlanan 
hiçbir şey yoktur. Bizim istediğimiz bu esası ka
bul ettiğimize göre bunu Maliye Bakanlığının 
teşkilâtı yapar. O halde niçin yeniden bir sandık 
vücuda getiriyoruz. O sandığın meclisi idaresi 
ayrı hareketler ve teşkilât vücuda getirecek bun
dan başka 60 - 70 seneden beri emekli işleriyle 
uğraşan Sayıştayın tetkikmdan uzaklaştırılmış 
olması doğru değildir. Bu teşkilâtın lüzumsuzlu
ğuna kaniim. Çünkü teveccüh edecek bir vazife 
de yoktur. Temannim; bu teşkilât kaldırılsın, 
Maliye Bakanlığı Emekli Sandığı Teşklâtma bu 
hizmet verilsin. Başka bir nokta yoktur. (Reye 
sesleri). 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Gümüşane Milletvekili Tahsin Tüzün'ün 

I önergesi tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Mahiyeti : Bu teşkilât kurul

masın. Birinci maddede bu teşkilâtın bir sandık 
halinde kurulacağı yazılıdır. Prensip kabul edil
diği takdirde madde değişecektir, önergeyi na
zarı itibara alanlar... Nazarı itibara almıyanlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

(Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

(Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Nazarı itibara almıyanlar... Nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Maddeyi yeniden okutuyorum. Çünkü, için
den bir cümle çıkardık. 

Birinci kısım 
Kuruluş 

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

Sandığın tüzel kişiliği vardır. 26 . VI . 1938 
tarihli ve 3460 sayılı Kanunun bu kanuna aykı
rı olmıyan hükümleriyle 3 . VII . 1939 tarihli 
ve 3659 sayılı Kanun hükümleri bu sandık hak
kında da tatbik edilir. 

Sandığın, gerekli görülen yerlerde şube ve 
ajanları bulunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Sandığın organları şun
lardır. 

1. Yönetim Kurulu; 
2- Genel Müdürlük; 
3. Sağlık Kurulu. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bu 

sandık bir iktisadi devlet teşekkülleri olmak 
itibariyle denetlenmesi bakımından 3460 sayılı 
Kanuna tâbidir. Fakat 3460 sayılı Kanun bu 
kabîl müesseseleri yalnız denetleyici bir mües
sese değil, aynı zamanda sevk ve idare edici 
bir kanundur. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Kanununda bir heyeti umumiye mevzuubahis-
tir. Bu heyeti umumiye Millet Meclisinin müte
nazır komisyonlarından ayrılmış olan ikişer 
âza, bu komisyonların kâtiperi, sözcüleri ve 
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başkanlarından teşekkül eder. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin müdüri umumileri bu heyeti 
umumiyede üyedirler. Emekli Sandığının or
ganlarından bahseden bu maddede en büyük 
organı. Yani sandığın bir (Genel Kurulu) ola
cağı zikrolunmamış oluyor. Sandığın bütün 
mukadderatının, sevk ve idaresi Genel Kuru
lun bu kanunun esasları dairesinde tâyin ede
ceği hükümlere tâbidir, onun için bendeniz di
yorum ki, kanunun organdan bahseden ikinci 
maddesinde; 

1 - Genel Kurul, 2 - Yönetim Kurulu, 3 -
Genel Müdür, 4 - Sağlık Kurulu vardır dedik
ten sonra; sandığın Genel Kurulu, 3460 sayılı 
Kanunda adı geçen Genel Kuruldur diye de teba-
rü ettirmek lâzımdır. Ak*?. takdirde bu müesse
senin başı nerede belli olmıyacaktır. Organdan 
bahsediyoruz. Organ bir müesseseyi idare eden 
anasır demektir. Bunun en kuvvetlisi, en bü
yük mercii Genel Kuruldur. Bu, kanunda zik-
redilmezse noksan olur. Bu noksanı ikmal için 
bir de takrir arzediyorum. 

BAŞKAN — İbrahim Tali öngören 
Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) 

— Bendeniz alâkası itibariyle 7 nci mad
dede konuşacağım. 7 nci maddede hekimler, 
mütehassıslar falan diyor. 

BAŞKAN — Demek bu madde hakkında 
konuşmıyacaksınız ? 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Evet. 

BAŞKAN — İhsan Olgun. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim, şim

di burada bir de sağlık kurulundan bahis var. 
7 nci maddede; sağlık kurulu; iki üniversite
den, iki Sağlık Bakanlığından, iki de ordu
dan, albaydan aşağı olmamak üzere, mütehas
sıs hekimlerden teşekkül ediyor. Yani münha
sıran Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
emrinde istihdam edilen bir şey değildir, bu 
sağlık kurulu. Vazifesi; maluliyet derecesini 
tesbitten ibarettir, başka bir vazifesi yoktur. 

Şimdi anlamadığım bir şey var; acaba 63 
vilâyette emekli olacak zevat bu teşkilâta mı 
gelecek, yani bunların maluliyet derecesini tes-
bit için böyle bir sağlık kuruluna neden ihti
yaç vardır? 

Memleketin her tarafında numune hastane
leri, «ağlık kurulları olduğu halde ayrıca (Sağ
lık Kurulu) diye böyle bir teşekküle lüzum var 
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mıdır, yok mudur? Bu cihetin aydınlatılmasını I 
rica edeceğim. j 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Benim 
soracağım hususlara ihsan Olgun arkadaşım 
temas etti. 

Sağlık Kurulunun, bir organ olarak tasarı
da bulunmasının mucip sebeplerini okudum. 
Bu husus beni tatmin etmedi. Bunun hakiki se
bebini öğrenmek istiyorum. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 
bu tasarının ikinci maddesinde, sandığın organ
larından bahsediliyor. Bu organlar muayyendir, | 
Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük, Sağlık Ku
rulu. Arkadaşımızın yerinde olarak müdafaa et
tiği bir husus vardır, bunların bir başı olması 
lâzımdır. Bu, başsız bir kuruldur. 

Yönetim kurulu, için Hükümetin teklifi ile 
Komisyonun teklifi arasında bir çok farklar 
mevcuttur. Bunları maddesi geldiği zaman ko
nuşacağız. Bunlar, birçok masraflar mukabili 
fuzuli "birtakım teşkilâta bağlanmıştır. Daha 
doğmadan, birçok masraflar yüzünden bu san
dığın altından kalkamıyacak kadar masrafı bü- I 
yük olacağını tahmin ediyorum. Hükümetin tek
lifini şüphesiz tetkik buyurmuşsunuzdur, Hü
kümetin teklifi daha mütevazıdır ve sandığın 
murakabesini milletin alıştığı şekilde kendi ida
resi altında bulundurması dolayısiyle daha esas- ı 
lı ve tatmin, edici bir vaziyettedir. Fakat Komis
yon 3659 sayılı Kanun hükümlerine göre dör- I 
düncü dereceden aşağı olmamak üzere bir kad
ro koymuş bulunmaktadır. Yani Hükümet yöne
tim kurulunun beher azasına 150 lira teklif etti
ği halde bunlar bunu 600 liraya çıkarıyorlar, j 
Sanki bu müessese bir kâr müessesesi imiş gibi j 
bir de prim tevzi ediyorlar. Bunlar nihayet bir j 
tekaüt muamelesini yapıp erbabına verecekler
dir. 

Yani arzettiğim masraflara tahammül ede
cek bir durumda değildir, bir Genel Müdür ola- j 
cak, Genel Müdür muavinleri olacak bir sürü de { 
kâtip ve memur sınıfı olacak. Siz isterseniz ha
yır deyin, fakat tabiî olarak bunlar olacaktır. 

Arkadaşlar, bizden sonra gelecek birçok emek- j 
leri sebkat etmiş arkadaşların haklarına taarruz ı 
etmiyelim. Bunları ne kadar korursak o kadar j 
faydalı olur. | 

Duygulanım açıkça söylemek zorundayım. ı 
Sağlık kuruluna gelince : Bu acaibi mahru

kattandır. Niçin bu sözü söyledim? Çünkü, I 
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vatanın en ücra bir köşesinde bir memur bir 
maluliyete veyahut herhangi bir derecede kazaya 
uğramış veya uğramamış yaşını doldurmuş fa
lan. Bu adamın bir isteği olmuş, bir muayeneye 
tâbi olmuş, vatanın en ücra köşesinde olmasma 
rağmen eldeki kanuna göre iki hekimin muaye
nesi şarttır. İki hekim muayene ettikten, sonra 
onun ahvalini heyeti sıhhiye tesbit etti mi, eğer 
vatandaş buna kani ise pekâlâ, lâzımgelen yol
dan yürür ve muamelesini yapar, bugün olduğu 
gibi vatandaş buna razi değilse, itiraz eder, bu, 
vatandaşın hakkıdır ve en kutsal bir hakkıdır. 
O zaman heyeti sıhhiyeye gider, ona da vatandaş 
kani oldu ise ne âlâ, olmadıysa hemen 3017 sav-
yılı kanunun 10 ncu maddesinin (g) fıkrası mu
cibince Sağlık Bakanlığına gelir. Sağlık Bakan
lığının mütalâası da öyle ise, nihayet vatandaş 
hakkını kullanır. Kazai mercie müracaatinı ya
par, orası ne karar vermişse mutmain olarak 
oturur. Ama bu kanunda acaip olarak gördüm 
ki, bu kurulun verdiği karar idari, kazai mah
kemelere uğramaz diyor. Aman arkadaşlar bu
nu nasıl tasvip buyuruyorsunuz? bir vatandaşın 
bütün haklarını bugünkü prensipler dâhilinde 
müdafaa hakkından mahrum etmeye kimsenjn 
hakkı yoktur. Arkadaşlar; bu komisyon bunu 
nasıl kabul etti? Bendeniz Komisyonda da arzı 
malûmat ettim. Lütfedip bir karar verdiler, de
diler ki, böyle bir hal vâki olduğu zaman aynı 
kurula müracaat etsin, nevama tashihi karar gi
bi bir şey isterim. Tashihi karar keyfiyetini hu
kukçular daha iyi bilirler ki mercileri başkadır. 

Hâkimler hata etmez değildir. Nihayet on
lar da bir kuldur. Her insan gibi onlar da hata 
edebilir, eder ama, vatandaş tatmin edilmedikçe, 
bütün ömrünün mahsulü olan tekaüt hakkının 
son hak ve müdafaasını umumi hükümlerin çer
çevesi içinde lâzımgelen yere olaştırıp tamamen 
kanunun çerçevesi dâhilinde matlûp olan sonu
cu almadıkça vatandaşı tatmin etmemize imkân 
yoktur. 

Ama burada şu bakımdan diyorlar ki ; efen
dim üniversiteden iki doktor getiriyoruz, Millî 
Savunmadan iki doktor getiriyoruz, ama evvelce 
binbaşı idi, şimdi albay yapmışlar, teşekkür 
ederim, yüzbaşı yapsalardı daha iyi olurdu. 
(Gülüşmeler) Sıhhat Vekâletinden de iki doktor 
gelir, iki tane de kurum tâyin eder, 8 doktor, 
sekiz doktor arkadaşlar. Size katî olarak söyliye-
yim ki ; bunların hiçbir vazifesi yoktur. Haftada 
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veya on beş günde bir gelirler 150 şer lirayı 
alırlar, başka hiçbir işleri yoktur. Fakat Yük
sek Meclisin bu maddeyi kabul etmiyeeeğine ka
niim, şayet kabul etseniz dahi 3017 sayılı Ka
nunun 10 neu maddesi yaşıyor. Ben bu kanunun 
mülga maddelerine baktım, hakikaten şükranla 
arzedebilirim ki, ilga etmemişler. Lütfedip 
daha evvelki arkadaşımız bundan ev
velki maddeyi o özel hukuk hükümlerine göre 
idare olunur kaydını çıkarttığı için. Bugün bu 
kanun kabul edilse dahi vatandaşın kaza mah
kemelerinde ve idari mahkemelerde dâva aç
mak hakkı tamamen mahfuzdur. Bu itibarla va
tandaş hakkının zail olmıyacağma kaani oldu
ğum için, bu maddenin kaldırılmasına sebep 
olan Kurutlu arkadaşıma burada teşekkür 
ederim. Sağlık kurulu hikâyesini arzettim. 
Bunlarda beyhude yere fuzuli masraflar yapı
lacaktır. Vatandaş hakkı muamelât ve mevzuat 
dâhilinde tekemmül edecektir. Bir tek hekim 
dahi olsa Yönetim Kurulunu tenvir ve irşat ede
bilir. Buna kaani değilse hakkını umumi hü
kümler dairesinde arıyacaktır. Elbette Yüksek 
Meclis bunu bu şekilde kabul etmiyecektir. 
Çünkü vatandaşın her türlü hakları mahfuzdur. 
Bu hususta mâruzâtta bulunarak Yüksek Heyeti 
aydmlatabildimse kendimi bahtiyar addederim. 

BAŞKAN — Saim Ali Dilenire. 
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar, bu maddede yazılı sıhhi kurul, 
konsun mu, konmasın mı? Bunu burada birden
bire kaldırmak kolay değildir. Bu kanunla 
emeklilerin işlerinin % 80 ini hekimler görecek
tir. Birçok iddialar olacak, bununla meşgul 
olacak bu müessesedir. Buradaki sıhhi kurul 
nihai kararını veriyor ve onun verdiği karar 
o kadar müessir oluyor ki. ondan sonra bir 
yerde hakkını müdafaa edemiyor. Böyle bir şey 
var mı"? (Var sesleri) Varsa fenadır. Böyle bir 
şey varsa, albaylar, yarbaylar da yanılıp bir ka
rar verirlerse ve bir vatandaşın da bu bapta 
hakkı yenir de o vatandaşın başka bir yere baş-
vuramıyacağı hakkında bu maddede bir şey 
varsa... Var mı? (Var sesleri) Varsa fena, çok 
fena. Bunun tasrihi lâzımdır. 

Şunu da söylemek zarureti vardır; biz Yük
sek Sıhhat Şûrasında muttasıl bu işle meşgulüz, 
mütekaitler; ve malûller mütemadiyen bitmez 
tükenmez iddialarda bulunurlar. Bu iştigalât 
diğer işlerimize mâni olur. ' Karşımızda daima 
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askerî sıhhiye başkanı general bulunur ve bi
zim Şûranın içinde Murat gibi asker ve hastane
lerde 30 - 40 sene gibi uzun zaman bu muame
lâtla iştigal etmiş arkadaşlar karşı karşıya otu
rurlar, talimat önlerinde, kimisi verilen kararın 
lehinde, kimisi aleyhinde bulunur ve mütemadi
yen «Bu talimatın değişmesi ieabeder» diye mü
nakaşalar olur ve bu işler günümüzün dörtte 
üçünü yer. 

Bu kurulu kaldıralım, böyle bir sağlık kuru
lu olmasın ama, haksızlıklar olur.... Bunları da 
birdenbire söylemeye dilim varmıyor. Çünkü, 
arkadaşım Hikmet'in dediği gibi, memleketin 
çok ücra köşelerinden gelen birtakım karar
lara bâzan su karışmış olur, bâzan hile.... ne ise, 
dilim varmıyor söylemeye. Bu raporların içeri
sinde bâzı hatalar olabilir. Lâzımdeğil midir ki, 
bu Sandığın bir odasının içerisinde seçilmiş 
doktorlar olsun, biz onlara işleri havale edelim 
ve orada,, röntgen muayenesi, kan muayenesi, 
elektro - kardiyogram muayenesi, şu ve bu mu
ayenesi yapılsın diye karar verilsin. 

Çünkü eğer biz korkuyorsak ki, bu kurul 
bu alât ve edevata malik olmadan böyle kara
kuşî kararlar verir diye; bendeniz de sizinle 
beraberim, kaldıralım. Çünkü bu teşkilâta bir 
lâboratuvar lâzımdır ve bu, kanunda yoktur. 
Bu kurul bu durumda ister istemez kendisine 
havale edilen işleri, muayeneleri şuraya buraya 
havale etmek mecburivetinde kalacaktır. Bunu 
Yüksek Şûra ve Adlî Tıp Meclisi de yapıyor. 
Zira bu organizasyonu bir araya toplayıp da 
muayene yanmak müşkül bir iştir. Bu bankada 
böyle bir saflık seksiyonu olursa ve mucibi tah
kik gördükleri hususları şuraya buraya hava
le edecekse, fonksiyonu bu olacaksa bu, çok lâ
zımdır. Bu, bankanın işlerini çok kolaylaştırır. 
Fakat kanun metninde bunu göremedim. Za 
ten Maluliyet Talimatnamesi eksiktir, bir ko
lun ne kadar yeri eksik, ne kadar yeri tamam, 
bu adam ne derece işe yarar, bilmem agortid 
iltihabı var mı. yokmu? Dalağı çıkmış bir ada
ma ne muamele yapacağız, bunları talimatna
mede görmedik. Kimisi bir şey lâzım gelmez der, 
kimisi aksini söyler. Bu söyliyenlerin hepsi de 
profesör. Bu hakları vermemeli ama bu kuru
lu da kabul etmeli. Bir talimatname yapmalı ve 

! tahdit etmeli. Bu şartla. O zaman faydalı olur 
i kanaatindeyim. Tabiî karar, konuşulduktan son-
! ra Yüksek Heyetindir. 
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Dr. AKİF ARKAN (Çankırı) — Efendim, 

bu Sağlık Kurulu yalnız başına iş görmüyor, ni
hayet Sağlık Bakanlığından, Askerî Etibba ve 
Fakülteden ikişer kişi alıyor, iki de kendisinden 
alıyor 8 kişilik bir heyet oluyor. Bugün bu işleri 
Sağlık Bakanlığı mükemmelen ifa etmektedir 
Askerlerin işlerini Sağlık dairesi ifa etmektedir. 
Bunlar içerisinde itiraz ve saire olursa ait oldu
ğu hastanelere gönderir, tetkik ettirir. Bu zevat 
buralardan gelecektir, bu gelecek kimse mü
tehassıs mıdır, değil midir, bu da belli değildir, 
İki oradan, iki buradan gelerek bir sağlık kurulu 
vücuda getiriliyor. Binaenaleyh ben bu kurulun 
teşekkülüne taraftar değilim. Onun için bir öner
ge takdim ediyorum. Yüksek tasvibinizi rica 
ederim. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Arka
daşlar; ben, bu ikinci maddedeki yönetim kurulu 
tâbirini görünce, İktisadi Devlet Teşekküllerin
de, Bankalarda - olduğu gibi, bir heyeti idare, 
şöyle, mütekaidini kayırmak için ihdas edilmiş 
bir yer gibi telâkki etmiştim. 

Sonra sahifeleri çevirdim, bu kurulun işlerini 
gösteren sekizinci maddeyi gördüm. Bu yönetim 
kuruluna o kadar iş verilmiş ki, âdeta bu san
dıkta bir demokrasi ilân edilmiş. Bütün tekaüt
lük muamelâtını bu yönetim kurulu yapacak. Bi
naenaleyh Müdiri Umuminin hiçbir işi, mesuli
yeti kalmıyor. Bu hususta 8 nci maddeye gelince 
tekrar nazarı dikkatinizi celbedeceğim, Yönetim 
Kuruluna o kadar iş verilmiştir ki tekaüt san
dığı veya emekli sandığının Müdiri umumisi 
âdeta eli kolu bağlı bir vaziyette kalmıştır. Ben
deniz bu tarzda bir yönetim kurulunu anlamı« 
yorum. 

Sağlık Kuruluna gelince : Arkadaşlar da bu
nun hakkında söylediler, bunun teşekkülüne ait 
hüküm yednci maddeye taallûk ediyor, bunu ye
dinci maddede konuşalım, şimdi şu kadarına işa
ret edeyim, bu yanlıştır, bir defa Tıp Fakültesini 
bunun içine katmak hiç yerinde değildir, bunu 
buraya koymanın mânası yoktur. 

Fakat bu yönetim kurulu hakkında tekrar 
nazarı dikkatinizi celbederim, böyle iş yürümez, 
idare edeceğini diye buraya gelecek Umum Mü
düre acırım. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim; bu maddedeki sağlık kurulu, organlar 
sebetiyle burada konuşulması lâzımgelen cihet bu-
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na lüzum olup olmadığı meselesine inhisar etmek 
lâzımgelir. Bunun kaç üyeden mürekkep olması 
lâzımgeldiği, bu kurul tarafından verilecek ka
rarlara karşı kazai mercilere baş vurulup vuru-
lamıyacağı, bu kurulun terekküp tarzı yedinci 
maddeyi ilgilendirir. Orada görüşülmesi lâzım
dır. Benim ricam usule mütaallik olmak üzere 
bu maddeyi ya yedinci madde ile birlikte görü
şelim. Veya konuşmamızı organlar arasında bir 
Sağlık Kurulunun kurulmasına lüzum var mıdır 
yok mudur, hedefine inhisar ettirelim. 

Sureti terekkübü yedinci maddeye bırakalım. 

Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Efen-
dim; bu sağlık kurulu hakkında Muhterem Hik
met Fırat arkadaşımın fikirlerine tamamiyle iş
tirak ediyorum. İşi bir an için tatbikata götü
relim. Kazalarda askerî muayeneleri yapan he
yetler çok kere bir teğmen veya üsteğmen dok
torla :, genç bir Hükümet tabibinden ibarettir. 
Bunların vereceği raporlar bir vatandaşın as
kerî kabiliyetini yönetmelik, talimatname hü
kümlerine göre tesbit etmektedir. İhtilâf vu
kuunda heyeti sıhhiyeye gidilir, katî netice 
alınır. 

Sonra yine Yol Vergisi tatbikatında buna 
benzer haller vardır, önümüzde bir talimatna
me vardır, Hükümet tabibinin masası üzerinde 
durur. Bedenî kabiliyetsizliğini iddia eden 
vatandaş kaymakama bir istida ile müracaat 
eder. Kaymakam da Hükümet tabibine havale 
eder tabip de yönetmelikte yazılı hastalıklardan 
faraza dalaksızlık varsa çalışamaz der. 

Sonra 52 nci maddede vazife malûllüğünü 
tesbit eder diyor. Zaten muayenelerde malûllük 
dereceleri tüzükte belirtilir. Tüzük tanzim 
edilecek. O tüzüğe göre bu heyetin bütün va
zifesi, o tüzükteki malûllük derecelerini tes
bit etmektir ve bu zaten bir teğmen veya Hükü
met tabibinin yapacağı birşeydir. Buraya ge
tirmekte mâna yoktur. Binaenaleyh bu teşkilât 
manasızdır. Kaldırılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Vehbi Kocagüney. 

Ö f VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Ankara'da tam teşekküllü hastaneler varken 
böyle bir kurula ayda 1 200 lira vermeye neden 
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lüzum görülmüştür ve ne vazifesi vardır ki, San
dığın sırtına bu masraf yükletiliyor? 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ 
FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaş
lar; bu maddede iki noktaya arkadaşlarımız 
tarafından itiraz edildi. 

Birisi, Sayın Vehbi Sandal arkadaşımızın, 
Sandığın genel heyeti hakkındaki itirazlarıdır. 

Ve organlar arasında Genel kurul, diye bir 
kurulun, bir organın ilâvesini arzu buyuruyor
lar. 

3460 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Ka
nununun 5 nci maddesi İktisadi Devlet Teşek
külleri Umumi Heyetinin Başkanının veya tev
kil edeceği bir bakanın riyaseti altında hangi 
bakanlardan Büyük Millet Meclisinin hangi 
Komisyonların başkan, sözcü ve kâtiplerile be
şer azaden terekküp edeceği ve buna diğer İkti
sadi Devlet Teşekkülleri müdür ve Yüksek Mu
rakabe Heyetinin iştirak edeceğini, ne yolda va
zife göreceğini tâyin eder. 

Kabul buyurduğunuz bundan evvelki mad
dede 3460 sayılı Kanunun bu Sandık hakkında 
da yürüyeceğine dair hükmü bulunduğuna göre, 
burada tekrar zikredilmemiştir. Eğer arzu bu-
yurulursa Komisyon bu tekrarı ilâve etmekte 
hiçbir mahzur görmez. Sayın Vehbi Sandal ar
kadaşımız noktai nazarlarında İsrar ederler ve 
Meclis de bunu kabul ederse tekrar da olsa ko
nulur. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Bir 
sual. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Bu nok

tada bir sual soracağım; hakiki şahıs olarak iş
tirakçi ve tevdiatçılar namı altında hakiki şahıs
lar ne olacaktır. Onların hakkı kelâmı yok mu, 
Heyeti umumiyede?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Yönetim Kuru
luna bâzı milletler 1 - 2 üye memurlardan bâzı 
milletler de emeklilerden almıştır. Biz de bu ta
sarıda bir kısım üyenin memurlardan veya açık
tan gelebileceğini tasrih ettik eğer emekli dernek
leri varsa onların da birer üye gönderebileceğini 
tasrih ettik. İştirakçilerin ne suretle, hangi me
kanizma ile bir araya getirileceği ve içlerinden 
kimi ve ne suretle seçeceği ve ne suretle göndere
ceği hususunu tanzim etmeye maddeten imkân 
yoktur 
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MİTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — İnti

hapla gelirler. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ

Mİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — Altmış üç vilâ
yetin bu kadar kazasının her birinden, günlerce 
ve aylarca uzak mesafelerinde bulunan memurla
rın bir araya gelip de iştirakçiler arasından âza 
seçip buraya göndermesi fiiliyatta maddeten 
mümkün olmıyacak bir temennidir. Düşünülme
mişti*.. 

İkinci mevzuubahis olan nokta da sağlık kuru
lu meselesi olmuştur. Sağlık kuruluna lüzum var 
mıdır.-. Yokmudurf. Lüzum varsa nasıl teşekkül 
etmelidir?. Vazifesi ne olmalıdır?. Kararları katî 
mi. olmalıdır . Bunu Sayın Muzaffer Akalın ar
kadaşım gayet güzel izah buyurdular, bendeniz 
de aynen kendilerine iştirak ediyorum. 

Şimdiye kadar cereyan eden muamele şudur : 
Bir malûl veya hasta memur mahallinde tam te
şekküllü hastane varsa orada muayene olunur. 
Yoksa/ bulunduğu yerin doktoru tarafından mua
yenesi yapılır, raporunu alır. Alman rapora iti
raz ederse sivil ise Sağlık Bakanlığına gelir, Sağ
lık Genel Müdürü emrinde bulunan bir doktor 
raporu tasdik veya reddeder. Asker olursa, Mil
lî Savunma Bakanlığı Sağlık dairesinden bir 
iki doktor bu işi tetkik eder, doğru veya de
ğildir diye tasdik ederler. Bu şekilde tasdik 
edilen bir raporun bundan sonra tadili imkânı 
kalmamaktadır, hazan bu yönden tahaddüs 
eden dâvalar için Danıştaya baş vurulmuştur. 
Fennî bir keyfiyettir, fen erbabına aittir, dok
tor rapor vermiştir, Millî Savunma Sağlık Da
iresi tasdik etmiştir veya Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Umum Müdürlüğü bunu tasdik etmiştir, 
bunun hakkında yapılacak muamele yoktur 
diye dâvalar reddedilmektedir. Bütün emek
liler ve bilhassa malûller arasında ıstırap 

i kaynağı olan hâdise budur. Birçok hasta
lıkla]' ihtisasa taallûk etmektedir bittabi ihti
sasla halledilmesi icabetmektedir. Bunun temi
natlı, müstakil hüviyetli tesirden azade bir ku
rul tarafından tetkik edilmesi ve icabında bu 
kurula malûlün bizzat müracaatı ve kendi ta
rafından göndereceği doktorun da rey sahibi 
olmak suretiyle iştiraki kabul edilmiştir. Çün-
ki malûl, vâki olan müracaatı iyi tetkik edilsin 
ve hakkında yapılan muamelenin doğru oldu
ğuna hakikaten inansın ve hakkında ya
pılan. tanzim edilen raporun doğru olduğu-
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na şüphesi kalmasın. Maddesi geldiği zaman \ 
bunları konuşur ve münakaşa ederiz. Bir sağlık 
kuruluna ihtiyaç olduğuna Hükümet de, komis
yonunuz da kani olmuştur. Sayın Hikmet Fırat 
arkadaşım komisyonda bulundular, şimdi yük
sek huzurunuzda arzettiği noktai nazarlarını 
daha geniş bir surette daha vazıh bir şekilde 
izah buyurdular. 

Sadi Konuk arkadaşımız da tamamen aksi, 
anti tezi daha geniş bir şekilde izah buyurdular. 
Ve nihayet böyle bir kurulun tatmin edici, em
niyet verici- ve tatbikatta çok faydalı olacağı 
neticesine vardık. Dediler ki yetimin hakkım; 
sağlık kuruluna mı, şuna buna mı yedireceğiz, 
bu doğru mudur? s 

Arkadaşlar bütün idare masraflarını, yöne
tim kurulu masrafflarını memurların mensup 
olduğu kurumlar ödedikleri maaşları nispetine 
göre kendileri ödiyecektir. Sandıktan bir şey 
çıkmıyacaktır yetim hakkının yenmesi nereden 
çıkıyor. 

Nihayet Genel Müdürün emri altında, mu
hasebe gibi, evrak kalemi gibi, onun emriyle 
hareket edecek bir kurul değildir, ona 
bağlı değildir. Müstakil ve serbesttir. 
Bu kurul icabında her nevi aletleri 
kullanacaktır, lâboratuvar tesis edecektir, gere
kirse muayene yapılacak, bütün fennî aletler 
bulunacaktır. Komisyonda Hükümet temsilcisi 
böyle izah etmiştir. 

Kararlarının kesin olup olmaması hususunu 
yedinci maddede görüşeceğiz. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

Sn tRI DAY (Trabzon) — Usul hakkında 
maruzatta bulunacağım. 

Efendim, idare Kurulu, Sağlık Kurulu, 
Umum Müdürlük, umumi heyet bunlar ayrı 
ayrı birer konudur.. 

Bendeniz istirham edeceğim, tasvip buyu
rursanız bu ikinci maddeyi bırakalım, üçüncü 
maddede İdare Heyeti konuşulacaktır ve ona 
bir şekil verilecektir, ya kabul veya reddedile
cektir, ondan sonra sağlık kurulu hakkında ge
niş izahatı ihtiva eden madde vardır, onu ko
nuşacağız. 

Binaenaleyh ikinci maddeyi şimdi tehir ede
lim, idare heyeti, sağlık kurulu işi kararlaştı
rıldıktan sonra ikinci maddeye rücu ederek ŞiU, 
şu teşekküller vardır diye karar verilir. 
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Şu hale göre tensip buyurursanız ikinci 

maddenin müzakeresini tehir edelim. 
Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Efen

dim ikinci defa rahatsız etmekten maksadım, 
sayın sözcü arkadaşımızın dolanbaçlı yoldan 
bir nokta söyledi, tamamiyle fikrime aykırı 
olduğu için söz almaya mecbur oldum. Sözcü 
arkadaşım diyor ki : Sıhhat Kurulunun vermiş 
olduğu kararlar şimdiye kadar zaten Danış-
taydan geçmiş değildir. Danıştay bunun hak
kında karar vermezdi. Fiiliyat böyle değildir. 
Sayın arkadaşım şüphesiz bu hayatta uzun za
man bulunmuştur ve Danıştay da yakından alâ
kadardır, bu işlerle.. Fakat Danıştayın vermiş 
olduğu kararlar, kendileri de itiraf ederlerse 
minnettar kalırım, son merci olarak Sağlık Ba
kanlığının cevabı nazarı itibara alınarak veril
miştir ve katı mahiyeti haizdir. Ayriyeten sıh
hat kurulu olmadığı için 3017 sayılı Kanunun 
ihtisas şubesi olarak 10 ncu maddesinin G fık
rasında buna dair hüküm vardır, müsaade bu
yurursanız okuyayım: 

«Malûllerin raporlarım..» Bitti, Efendim, 
bütün malûllerin iddia raporu. Ve sonra «Bir 
daireden tetkik için, mütalâa beyanı için Ve
kâlete gönderilen her nevi tıbbi ve sıhhi rapor
ları tetkik eder» diyor. Tetkik mercii orasıdır, 
ilmî son merci orasıdır. Daha son bir merci ol
madığı için Danıştay bu ilmî ve fennî merci-
den çıkan son söze hürmet ediyor. Ona hürme-
ten - arkadaşım Danıştay böyle şeye karışmaz 
diyor - Danıştay iltihak eder. Çünkü istinat 
noktasıdır. O kurul hakkında maddesi geldiği 
zaman uzun konuşacağım. Şimdi sizi bir kelime 
için rahatsız ediyorum. Diyor ki bu kurul, bu 
kanunun yürürlüğüne ait hükümlerinin tatbi
katında düşüncelerini bildirir. Sağlık kurulu
nun vereceği kararlara karşı idari ve kazai 
mercilere baş vurulamaz. 

Aman arkadaşlar ben buna itaat edenlerden 
değilim. 

Takdir sizindir. 
BAŞKAN — Mitat Sakaroğlu. 
Dr. MlTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Efen

dim, muhterem Sırrı Day'ın teklifi yerinde de
ğildir, Çünkü ikinci madde, bu kurulları vaz'e-
diyor. Gerek Yönetim kurulunun ve gerekse bu 
sağlık kurulunu, bu ikinci madde vaz'ediyor. 
İleri geçelim, vazifeleri konuşalım, ondan son
ra rücu edelim, diyorlar. Böyle şey olmaz, ya 
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kabul edeceğiz, ya reddedeceğiz ki; ondan sonra 
vazifelerini konuşalım veya konuşmayalım.. 

11 nci maddeye şöyle bir göz atarsak sağlık 
kurullarının vazifeleri arasında şunlar vardır: 
50 nci maddede yazılı malûllük raporlarını in
celemek ve bir karara bağlamak, muayene ve 
rapor tanzim edecek değildir. Bir de malûllük 
derecelerini belirtmek ve listelerini tanzim et
mek ve onun haricinde bir karar vermektir. 

Bir de tatbikatta düşüncelerini söylemek 
Bu bakımdan büyük bir kurul teşkil etmeye 
lüzum yoktur. Ayrıca hastaneler ilmî ve fennî 
kanaatlerini bildireceklerdir. Eğer Yönetim ku
rulunu aydınlatmak icabeder ye mütalâa beyan 
etmek lâzım gelirse, Yönetim kuruluna bir iki 
hekim verilir, onlar fikir ve mütalâalarını söy
lerler. Onun için bu madde ya kabul edilmeli 
veyahut reddederek bir karara varmak lâzım
dır. < 

BAŞKAN — Vehbi Kocagüney. 
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Aziz arkadaşlar, bu Sağlık Kurulunun ikinci 
maddede halledilmesi lâzımdır, sekizinci mad
deye bırakmak doğru değildir. Çünkü sekiz ta
ne hekim vardır. Bunlardan ikisi askerdir. Ordu
dan emekliye ayrılacak olan arkadaşların bu
nunla işi yoktur. Doğrudan doğruya Millî Sa
vunma Bakanlığı Sağlık Dairesinden çıkar alı
nır. Tam teşekküllü askerî hastanesinden alı
nır. Binaenalyeh bu Sağlık Kurulunun kanun
dan silinmesini rica ediyorum. Bunun için de 
bir takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 

Genelkurulun ilâvesini arzetmiştim. Sözcü ar- ' 
kadaşımız; biz buna aykırı değiliz dediler, 
ifadelerine teşekkür ederim. Şunu da ilâve ede
yim ki; bu müessesenin kuruluşunu ifade eden 
maddedeki, hüküm 3460 sayılı Kanunun madde
sinde zikredilmiş olduğu için burada tekrar 
zikredilmeye lüzum yoktur şüphesiz. Şu halde 
komisyon da iltihak ettiğine göre kıymetli ar
kadaşlarımın bu bahiste verdiğim önergemi ka
bul edeceklerini ümit ve rica etmekteyim. j 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — j 
Efendim, teşkilât bahsinde ikinci maddede zik- ; 
redilen sağlık kuruluna lüzum var mı, yok mu? 
Mebdeinden halledilmesi lâzımgelen bu meseleye 
arkadaşlar müntehadan başladılar ve geriye doğ- [ 
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ru gittiler. Yani şu kadar kişiden teşekkül etsin, 
hangi işlere baksın ve saire. Dâvaya buradan 
başlamaktansa bir sandık kuruluyor ve bu sandık 
tekaüt malûllerle vazife başında malûl olanların 
istifade edecekleri vaziyetler içn ayrı bir ücre
te, bağlamak mecburiyetinde olan bir müessese
nin kendi bünyesi içinde malûllüğün ayrı bir va
sıf arzettiğini ve bunun tesbit ve tetkikini, ma
lûllük derecelerinin tâyinini raporların hakikate 
uygunluğunu tetkik edecek bir müessese bulun
masın mı? Böyle bir teşekküle lüzum olmadığını 
söylemek Tekaüt Sandığının iç bünyesiyle ka
bili telif değildir. Muhakkak ki, böyle bir te
şekküle lüzum vardır. Ama buyurdukları gibi 
sureti teşekkülü, albay mı olsun, binbaşı mı? Bu 
tamamiyle kabili münakaşadır. Eğer 11 nci mad
de tetkik buyurulacak olursa, bu kurul neleri 
tetkik ediyor, 50 nci maddeye göre verilecek ma
lûllük raporlarını.. Nasıl teşekkül edecektir, onu 
da tasrih ediyor. Bir sürü şartlar koyuyor. Bu 
şartlar dairesinde üç kişilik bir heyet tarafından 
verilecek malûllük derecesi hakkındaki rapor bir 
süzgeçten geçecektir. İhtilâf olurmuş falan, bun
lar ayrı meselelerdir. Malûllük, bakımından, sıh
hi bakımdan gelen rapora bir göz atmak her
halde lâznndır. Ama kuruluş bakımından ayrıca 
münakaşalar yapılabilir, herhalde böyle bir mü
esseseye ihtiyaç vardır. 

Dr. SAÎM ALI DlLEMRE (Rize) — Arka
daşlarıma demin de arzettim, Sıhhat Şûrasında 
çok büyük müşkülâta mâruz kalıyoruz, muhte
rem arkadaşlarımın dedikleri makamdan geçtik
ten sonra dahi. Çünkü arkadaşlar hepsini bili
yorlar. Hastalık değişiyor. Rapor alındığı za
mandaki gibi değil. Tekrar geldiği zaman hasta
lıkta ya bir ilerleme veya bir gerileme vardır. 
Zaltürrie teşhisi konur, ikinci gelişinde keyiflidir, 
kavern vardır; tüberkülozdur. Yok ayağında ha
fif bir dumur var, fakat sonra bakıyoruz ki, ko
lu da başlamış; hasta miyopatittir. Bir miyopa-
tit arazı vardır. Bendeniz demiyorum ki, Sait 
Azmi Beyin dediği gibi, gayet mükemmel bir 
sıhhi heyet olsun, lâboratuvarı olsun falan, fa
lan diyor, iyi ama onu yapmazlar gibi geliyor 
bana. Raporu aldığından müracaat ettiği zamana 
kadar hastalık alıp yürüyor. Ufak bir yara diye 
söylüyorlar, geldiği zaman kanser şüphesi veri
yor hastalık, yani maluliyetin derecesi geriliyor, 
düşüyor veya ilerliyor. 

Bâzı hastalıklar tedaviden dolayı değişmiş 
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bir şekle giriyor, Onun için, çok büyük müşkülâ- ' 
ta mâruz kalıyoruz. Yoksa ben, ne kalsın di
yorum, ne de kalmasın diyorum. Böyle birşey 
zannetmiyorum. Herkesin kanaati vardır, kara- i 
rını verir. Yalnız mâruz kaddığımız müşkülâtı j 
arzediyorum. i 

Mütekait hasta geldiği zaman ahvali % 40 ! 
değişmiş oluyor, o zaman yeniden talimatı tet- ; 
kik etmek icabediyor. Meselâ, gözünde kurşun •' 
kalmış ilk zamanda hiç ehemmiyeti yok, fakat son- I 
radarı geldiği zaman, bir de görüyorsunuz ki, ' 
bir takım arızalar husule gelmiştir. [ 

Bu kurul kalsın mı, kalmasın mı? Bu başka, ; 
olan bu kurulun kalmasını gönlüm istiyor, 
Fakat bu kadar mütekaidinin işlerine bakacak 
yalnız ona bir şekil verelim. j 

Adnan Bey arkadaşım, fakültelerin buraya t 
karıştırılmasının aleyhinde bulundular. Prof e-
sörler buraya girmesin dediler. Doğru ama, ! 
aynı ihtisastan fakültede birkaç tane profesör 
var; çok kere bunların çatıştıklarını görüyoruz. 
Bu müşkül işi halletmek için bu kurala seçkin 
üyelerin alınması taraftarıyım. Bunların askerî 
muamelâta vâkıf kimselerden olması fikrinde ıs
rar, ediyorum. 

Hastalık raporlara uymuyor, hasta geldiği 
zaman hastalığın tahtı tesirinde bulun.uyor, bir 
hafta, sonra değişiyor. Yani hastalığın lehçesini 
değiştirmek için bir hafta kâfidir. Siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Başka söz almış daha üç arka
daş vardır, bir de yeterlik önergesi vardır. (Ko
nuşalım sesleri). 

önergeyi okutayım, yeterlik aleyhine söız is
tivan olursa söz vereceğim. 

i 
Yüksek Başkanlığa ! 

Mesele aydınlanmıştır. Görüşme kâfidir. ! 
Oya arzını rica ederim. 

IJrfa Milletvekili 
Vasfi Gerger i 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Leh ve 
aleyhte konuşan arkadaşları dinledim. Maalesef 
tenevvür edemedim. Daima lüzumsuz teşkilâttan 
bahseder dururuz. İçimdeki endişem budur. Bu
günkü mevzuatın içinde bu işler görülüp durur
ken ayrıca sağlık kurulu diye bir teşekküle ihti
yaç var mı, yok mu? 

Sait Azmi Beyi dinledik. Bütün arkadaş
ların sözlerini alıp ayrı ayrı şerhetmedi. Bir 
arkadaş, bugün mer'i olan hükümler başka tür-
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lüdür dedi. Hocamız çıktı, Sıhhat Şûrasmdan 
bahsetti. Orada dahi müşkülâtla karşılaşıyoruz 
dedi. 

Sait Azmi Bey dediler ki, bugibi işler Sağ
lık Bakanlığına gitmekte, oranın bir dairesine 
intikal etmekte ve bir doktor da o işe bakıver-
mekte ve bu da kusurlu olmaktadır, dedi. Bunu 
biraz düzenliydim. Bir müessese meydana ge
tirdik diye muhakkak surette yeni yeni, her gün 
şikâyet ettiğimiz teşkilâta boğmıyahm. Benim 
endişem budur. Bu bakımdan yeterlik önerge
si yerinde değildir. Bu önergenin reddedilme
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini yüksek 
oyunuza sunacağım ve ondan sonra da verilmiş 
olan önergeleri okutacağım. 

Komisyonun bu hususta bir söyliyeceği var 
mıdır? Yeterlik önergesi kabul edilirse söz ve
remem. 

GEMİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Muhterem ar
kadaşlar; kanunun içine girdiğimiz zaman göre
ceğiz ki, muayene şöyle olacaktır. 

Tam teşekküllü hastane olan yerlerde iddia 
sahipleri o hastanelerde muayene edileceklerdir. 
Tam teşekküllü hastane olmıyan yerlerde ku
rumlardan seçilmiş üç doktor tarafından mua
yene edileceklerdir. Askerî kıtalarda harb es 
nasmda şurada burada yaralama gibi bir hâdi
se olur da hastaneye sevkedilirse o hastanenin 
raporu esas olacaktır. Şimdiki cereyan eden 
muamele de aşağı yukarı buna benzemektedir. 

İtiraz edildiği zaman, itiraz dilekçesi, sivil-
se. Sağlık Bakanlığına gidiyor. İstihfaf etmek 
için söylemiyorum, baremin dördüncü beşinci 
derecesinde bulunan bir doktor tarafından tas
dik ediliyor. Vakıa budur. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Öyle de
ğil, öyle değil. 

PEYZULLAH USLU (Manisa) — Öyle de
ğil diyorlar. 

SAİT AZMİ FEYZlOĞLU (Devamla) — 
Takdir size aittir. Ne yapalım var yok diyenlere. 

Şimdi böyle bir itiraz olduğu zaman niha
yet, nihai bir merci olarak Yüksek Tıp Şûrasına 
kadar intikal etmektedir. İşte Saim Ali Dilemre 
üstadımız bize izah buyurdular. Bu Şûra sene
nin muayyen mevsimlerinde toplanır, birçok 
işleri vardır ve vazifeleri vardır, bunlar ara-
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sında münferit malûllük raporları üzerinde in
celemeler yapar, vakti de müsait değildir. 
Emekli muamelelerini senede böyle üç defa top
lanan ve bin bir türlü işleri olan bir heyetin ge
lip geçici işleri arasında bu sağlık işlerinin hal
ledileceğine inanırsanız, sağlık kurulunu kal
dıralım. Sağlık kurulunun tesisindeki maksat 
şudur; falan masada oturan bir doktor veya fi
lân masada oturan bir albayın şahsi görüşüne 
bırakmamak bu işleri. Memleketin en salahi
yetli teşekküllerinden seçilecek bir heyete bu 
emekli işlerini tevdi etmekdir. Bunu emek
liler için çok görmeyinz efendim. (Doğru ses
leri) . 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) — 
Şu halde bu sandığın bir de hastanesi olacak 
demek? 

BAŞKAN — Bu izahat üzerine soruyorsu
nuz değil mi? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Niçin olsun? 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Devamla) 
— Mademki bu kanun sekiz uzmanı kurul halin
de topluyor, ohalde müracaat edenin tedavi edil
mesi ve esaslı heyetten geçmesi için buna lüzum 
vardır. Bugün hekimlik 15 şubeye ayrılmıştır. 
Yoksa dört uzman bu işi göremez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ohalde maddesi 
geldiğinde sekiz üye yerine 11 üye teklif eder
siniz. Sekiz üyenin bulunması görüşü ile on bir 
üyenin lâzım olduğu görüşü ile böyle bir kurula 
lüzum olup olmadığı hastanesi olması görüşü 
arasında dünya kadar fark vardır. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) — 
Hastane lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — O madde gel-. 
diği zaman noktai nazarınız ehemmiyetle nazarı 
dikkate alırız. Muayene eder, ettirir, müte
hassısların reyini alır, mütalâasını alır, başkaca 
ilâve edilmesi lâzımgelen birşey varsa münakaşa 
ederiz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
(Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in yeterlik 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeleri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

İkinci maddenin şu suretle kabulünü 
teklif ederim : 

Sandık organları şunlardır : 
1. Genel kurul; 
2. Yönetim kurulu; 
o. Genel müdürlük; 
4. Sağlık kurulu. 
Sandığın genel kurulu 3460 sayılı Kanunda 

gösterilen İktisadi Devlet Teşekkülleri Genel 
Kuruludur. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin üçüncü fıkrasının kaldırıl

masını arz ve teklif ederim. 
Çankırı Milletvekili 

Dr. Akif Arkant 

Başkanlığa 
İkinci maddedeki sağlık kurulu lüzumsuz

dur. Bu kurulun kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Muğla Milletvekili 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara'da tam teşekküllü hastaneler mev

cuttur sağlık kuruluna lüzum yoktur. Üçüncü 
maddedeki sağlık kurulunun kaldırılmasının 
oya konmasını teklf ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Vehbi Koeagüney 

BAŞKAN — Efendim; şimdi evvelâ sağlık 
kurulu bu teşkilâtta kalsın mı, kalksın mı nok
tasını halledeceğiz, ondan sonra Vehl5ı San
dal'in teklifini oya sunacağım, önce sağlık ku
rulunun kaldırılması hakkındaki önregeleri tek
rar okutuyorum. 

(Çankırı Milletvekili Akif Arkan'in önergesi 
tekrar okundu). 

(Muğla Milletvekili Dr. Mitat Sakaroğlu'-
nun önergesi tekrar okundu). 

(Erzurum Milletvekili GJ. Vehbi Koeagü
ney'in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu önergeleri reyinize arzedi-
yorum. Sağlık kurulunun kaldırılmasını kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi
yenler... Müsaade buyurun ayağa kalkmak su
retiyle halledeceğiz. 
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önergeleri kabul edenler, yani sağlık kuru

lunun kaldırılmasını kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul etmiyenler... önergeler kabul 
olunmamıştır. 

Şimdi Vehbi Sandal ' in önergesini tekrar 
okutuyorum: 

(Vehbi Sandal ' in Önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza su

nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul olunmuştur. 

Komisyonun sözü var mı? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ

Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın Sandal 
son fıkranın tayyını kabul buyururlarsa kâfi 
gelir. Yani genel kurul kaydının konmasını ka
bul ediyoruz. Fakat bu heyet, 3460 sayılı Ka
nundaki umumi heyettir demeye lüzum yoktur, 
kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sait Azmi Bey Heyeti Umumî
ye-, önergeyi olduğu gibi nazarı itibara almıştır. 
Değiştirmek istiyorsanız alırsınız. Yoksa filhal 
kabul edersiniz. 

Bu hale göre komisyon maddeyi istiyor mu?. 
Yoksa kabul mü ediyor?. 

GEÇİCİ K. BAŞKANI NAZİF ERGİN (Si
vas) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi yeni şekilde tekrar oku
tuyorum 

İKİNCİ MADDE — Sandığın organları şun
lardır 

1 Genel Kurul. 
2. Yönetim Kurulu. 
3. Genel Müdürlük. 
4. Sağlık Kurulu. 
Sandığın Genel Kurulu 3460 sayılı Kanunda 

gösterilen «İktisadi Devlet Teşekkülleri Genel 
Kurıüuduı.s 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadil veçhile oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmişin. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Yönetim kurulunda 
bir başkan ile 9 üye bulunur.. Başkan ile 2 üye 
Maliye Bakanlığı, birer üye Millî Savunma, İç
işleri, Ekonomi ve Ticaret, Ulaştırma ve Çalışma 
Bakanlıkları ve ikisi de varsa Askerî ve Sivil 
Genel Emekli derneklerinin genel kurulları tara
fından teklif ve Bakanlar Kurulunca tâyin olu
nur. 

Maliye Bakanlığınca teklif edilecek başkan ile 
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iki üyeden birisi bakanlık memurlarından olabi
lir. Ve bu takdirde kendilerine 7 nci maddede ya
zılı ücret verilebilir. 

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

Başkan ve üyelerin vazife müddetleri 3 yıl
dır. Müddeti bitenler yeniden teklif ve tâyin edi
lebilirler. Müddetlerinin bitiminden evvel ayrı
lanların yerine gelenler, ayrılanların müddetle
rini tamamlarlaı. 

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

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon) — Efendim, 
netice itibariyle aylık vermiş; masrafa dayanan 
bir teşkilât kurmuş olacaksınız. Bu itibarla son 
zamanlarda bilhassa moda haline gelmiş olan me
murları tensik etmek fikri mevzuubahis olurken 
kadroları yüksek miktarda tesbit etmenin âtiyen 
mahzurlarını görmüş olacaksınız. Bu itibarla yö
netim kurulu teşkil edilirken öne sürülmüş olan 
rakamların aded itibariyle fazla olduğunu iddia 
ediyorum. 

Yönetim kurulu: Bir başkan, 9 üyeden te
şekkül ediyor. Arkadaşlar hiçbir zaman bir h#yet 
çift olarak kurulmaz tek olarak teşekkül eder bu 
şekilde ekseriyeti tesbit etmek bakımından mah
zurludur. Bu itibarla bendeniz 10 kişiden terek
küp etmesi için öne sürülen miktarın beşe indiril
mesini ve bunlardan Başkan ile bir üyenin Ma
liye Bakanlığı tarafından, bir üyenin Millî Sa
vunma Bakanlığı tarafından, bir üyenin İçişleri 
Bakanlığı tarafından, son üyenin de Adalet Ba
kanlığı tarafından ayrılarak, Bakanlar Kurulu
nun karariyle tâyin olunmasını arzediyorum. Bâzı 
arkadaşların dedikleri gibi, vadedilmiş, müstak
bel sandalyalara yer ve yol açmıyalım. 

BAŞKAN — Feyzullah Uslu. 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efen

dim; bir kere dokuz üye adedini çok buluyo
rum. (Çok sesleri) 

İkincisi; bir temennide bulunacağım. Anayasa
da kabul ettiğimiz terimler vardır; vazifeye gö
rev, müddete süre dedik. Onun için maddede
ki terimlerin buna göre düzeltilmesini teklif 
ediyorum. Esasen böyle bir kararımız da var
dır. Anayasada «Vazife» «Görev», «Müddet» 
süredir. Bu ahenk lâzımdır, her kelimeyi aynı 
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şekilde kullanmakta fayda umarım hukuk te- 1 
rimi bakımından. 

ikinci olarak arzetmek istediğim nokta esasa 
ait değil yazılışa ait bir husustur. Burada kü
çük bir tuhaflık var, deniliyor ki ; yönetim 
kurulunda bir başkan ve 9 üye bulunur. Ve ilâ
ve ediliyor, bu 9 üyeden ikisi varsa askerî ve 
sivil genel emekli derneğinden seçilecek tem
silciler teşkil eder. 

Şimdi bu askerî ve sivil emekli derneği te
şekkül ederse mesele yok, etmezse veya tefes
süh ederse? 

Bendenizce' şöyle demek gerekir ki bu bir 
defa yedi kişiden teşekkül etmelidir ki yönetim I 
kurulu bir başkanla yediyi bulur ama askerî | 
ve sivil genel emekli dernekleri varsa bunların | 
genel kurulu tarafından seçilecek iki üye yö
netim kuruluna katılır. Ozaman 9 kişiden te- j 
rekküp eder demek doğrudur. Şimdi her za- j 
man böyle olacak değildir. Bu genel kurul ta- ı 
vazzuh ederse bu genel kurul dışında olarak 
tesbit ve kabul edeceğimiz üyelerden terekküp 
edecektir. Sayın komisyon kabul ederse daha I 
iyi ifadelendirilmiş ve şarta bağlı hüküm sev- i 
kedilmemiş olur. 

BAŞKAN — Muzaffer Akalın. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa- ! 

ym arkadaşlar, bu madde idare heyetini 9 üye 
ile bir başkandan mürekkep olmak üzere teş- j 
kil etmektedir. Fazla gördüğünüz takdirde bir- | 
kaç kişi azaltılabilir. Benim maruzatım başka | 
bir noktaya taallûk edecektir. Bir başkanla ! 
dokuz üyeden mürekkep olmak üzere kurula- j 
cağı ifade edilen idare heyetinden 9 üyenin iki- I 
si Maliye Bakanlığından, Başkan da [Maliye
den teklif ediliyor, ikisi emekli dernekleri var- ; 
sa onlardan, geri kalan beşi de madde metnin
de sayılmış olan Bakanlıklar tarafından teklif 
ediliyor. I 

Burada Maliyeden maada Bakanlıklardan 
teklif edilen üyelerin memur bulunmaması şart ı 
ittihaz edilmiştir, istisnai olarak Maliye Bakan- j 
lığı tarafından teklif edilecek Başkanla üyeler- | 
den birisinin memurlardan olması tecviz edil- i 
miş. Şimdi Maliye Bakanlığından maada diğer 
Bakanlıklardan teklif edilecek üyelerin memur j 
olmaması için gerekçede izah edilen mucip se
bep şudur: 

Deniyor ki, kanun idare heyetine çok çeşitli İ 
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ve ehemmiyetli işler vermiştir, bunlar asli bir 
vazifeye ek görev olarak tahmil edilirse ya ek 
görev iyi görülmez yahut da asli vazife bundan 
müteessir olur, bunu nazarı dikkate alarak ida
re heyeti üyeliklerine getirilecek memurların 
iki görevli olmasını tecviz etmemekteyiz, böyle 
diyor komisyon. 

Peki Maliye Vekâleti tarafından teklif edi
lecek temsilciler için bu esbabı mucibe varit 
değil midir? Haydi bir üye için kabul elelim, 
maliyenin bu işlerle meşgul olan Umum Müdü
rü veya mütehassısı, bu idare heyetinde, memu
riyeti asliyesine zamimeten bulunsun. Fakat 
Başkan, arkadaşlar bilirsiniz, bir idare heyeti
nin en ağır işi başkanın üzerindedir. Üyeler 
için dahi kabul ve tecviz edemediğimiz bu ek 
görev vazifesini, vazifesi bu kadar ağır olan 
başkan için nasıl tecviz edebiliriz? Tekrar edi-
yoru n, idare heyetinin işlerinin en ağır kısmı
nı başkan takabbül edecektir, bu zaruridir. 
Şimdi idare heyeti üyeleri için dahi mahzurlu 
gördüğümüz bir vaziyeti başkan için nasıl tecviz 
ederiz? Bu, hakikaten mahzurludur. Bu madde
nin, ek görev olarak tecviz eden tâyin şeklini 
münhasıran maliyenin teklif edeceği üyelerden 
birine inhisar ettiren ve başkanı bunun dışına 
çıkartan bir teklifimi takdim ediyorum, kabulü
nü rica ediyorum. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Yönetim Kurulunun, bir başkanla 8 üyeden te
şekkül etmesini, Başkanın maliyeden, dört üye
sinin emekli derneklerinin genel kurullarından, 
geriye kalan dördünün de münavebeten Bakan
lıklardan tâyininin faydalı olacağını sanıyorum. 
Takririmin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sedad Pek. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Sayın arkadaşlar, 

ben de söz aldım, Emekli Kanunundan bahset-
miyeceğ:.m. Biraz evvel konuşan Demokrat Par
tili Kemal özçoban konuşurken, memurlarda 
tensikat mevzuubahis olduğu şu sıralarda, dedi 
ve söz almama sebep budur. Biz biliyoruz ki ve 
ben buradan alenen arzediyorum ki, biz memur
ların terfihini düşünmekteyiz, memurlar* için 
tensikat bahis mevzuu olmadığı bize temin edil
miştir. Böyle birşey yoktur. Memurlar müsterih 
olsunlar. Memur tensikatı diye birşey yoktur. 

BAŞKAN — Salim Altuğ. 
SALIM ALTUĞ (Erzurum) — Efendim, bir

az evvel konuşan arkadaşım Muzaffer Akalın'in 
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noktai nazarını teyit etmek isterim, bunun için 
söz aldım. Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek 
başkan, ek görevle tavzif ediliyor. Yönetim kuru 
lunun vazifesinin ehemmiyeti göz önünde bulun
durulursa bu vazifenin ek görev olarak verilme
sinin doğru olmadığı anlaşılır, ikinci üye için 
belki böyle bir vazife tahmil edilebilir fakat 
başkan ek görevle yönetim kuruluna tâyini kati
yen doğru değildir. 

Muzaffer Akalın arkadaşımız bu mesele üze
rinde uzun boylu konuştuğu için ben de onı 
teyiden maruzatıma son veriyorum. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendim. 
benden evvel konuşan iki arkadaşın çok sarih ola
rak izah edip de değiştirilmesini talebettikleri 
üçüncü maddede de Maliye Bakanlığının teklif 
edeceği başkan ile iki üyeden birisinin memur 
olması imkânını sağlamak... Bir defa prensip iti
bariyle munzam vazife olmıyacağı kabul edilmiş
ti, bu, prensip içinde bir istisna yapmak olacak. 
Ama Maliye Bakanlığı söyliyebilir ki bu işler 
yeni kuruluyor, bu işleri bilen bir memurun bu
lunması lâzımdır, çok yardımı olur, mevzuatın 
tekniği noktasından da, buna takaddüm eden 
mevzuatı bilmesi itibariyle de buna ihtiyaç vardır. 

Tekaüt Sandığı idaresinin memurları, bütün 
memurların hukukunu haiz olduktan sonra nakli 
memuriyetle getirsinler oraya. Böyle prensipin 
istisnasını yaparak diğer vekâlette, diğer üyele 
rin hepsi böyle memur olmıyacağı esasını kabul 
edip koyduktan sonra, Maliye Vekâleti böyle bir 
zaruretle, ki bu olabilir, hukukundan birşey kay
bedecek değildir, nakli memuriyetle buraya gel
sin. Munzam vazife ne demektir? Biz işin sela
metini düşüneceğiz, iki yerden maaş alması me
selesini değil. Esasen o alır almaz üzerinde dur
mamız caiz değildir. Mademki bu işi çok iyi ya 
pacağma kaani bulunulan bir arkadaş Maliyeden 
buraya getirilecektir, nakli memuriyetle gelsin 
Memuriyetinden, hukukundan hiç birşey kay
betmiş olmuyor ki. Aynı şeydir. Orada» oraya 
nakli memuriyetle gelir. Munzam vazife esasını 
kabul etmemek lâzımdır, prensipi zedeler. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) — 
Efendim, burada meslektaşlarımın lehine söyli-
yeeeğim. Bu Yönetim Kurulunda tecrübeli bir 
hekimin bulunması faydalı olur. Bu hususta bir 
de takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN -•--• önergeleri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen üçüncü 
maddesinin (1) ve (2) nci fıkralarının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim: 

Madde 3. — Yönetim Kurulunda bir başkan 
ile (4) üye bulunur. Başkan ile bir üye Maliye, 
birer üye Millî Savunma, İçişleri ve Adalet Ba
kan b klan tarafından teklif ve Bakanlar Kuru
lunca tâyin olunur. 

Afyon Milletvekili 
K. özçoban 

Yüksek Başkanlığa 
• Üçüncü maddenin (2) nci fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Maliye akanlığmca teklif edilecek iki üye

den birisi Bakanlık memurlarından olabilir, ve 
bu takdirde kendisine (7) nci maddede yazılı 
ücret verilir. 

Kastamonu Milletvekili 
M. Akalın 

Yüksek Başkanlığa 
Yönetim Kurulunda bir hekim bulunmasını 

arz ve teklif ederim. 
Elâzığ Milletvekili 
Dr. t. T. öngören 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü maddenin şu suretle değiştirilmesini 

arz ve teklif ederim: 
Yönetim Kurulunda bir başkanla (8) üye 

bulunur. 
Başkan Maliye Bakanlığından, (4) üye sıra 

ile Bakanlıklar, (4) üye de genel emekli der
neklerinin genel kurulları tarafından teklif ve 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. 

Erzurum Milletvekili 
V. Kocagüney 

K. S. SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar; bu maddenin komisyonda 
müzakeresi sırasında Yönetim Kurulu üyeleri
nin adedini çok gören arkadaşlar olduğu gibi, 
her Bakanlıktan bir üyenin bulundurulması lü
zumunu ileri süren arkadaşlarımız da olmuştur. 
Ve üzerinde uzun münakaşalar yapılmıştır. 
Maliye Bakanlığından bir başkan ile iki üye 
gönderilmesi, Maliye Bakanlığının bütün mesu
liyet ve kontrolü kendi üzerine almış olması 
itibariyle lüzum ve zaruret görüldü ve kabul 
edildi. 
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Millî Savunmanın bir üye göndermesi teklifi 

kabul edilmişti. Çünkü Millî Savunma teşkilâtı
nın vüsati meydandadır. Kara, deniz ve hava 
kuvvetleri vardır. Teşkilâtı geniştir, memuru 
çoktur; bunun için lüzum ve ihtiyaç vardır. Bu 
bahiste Millî Savunmanın, kara, deniz ve hava 
kuvvetleri için ayrı ayrı birer üye bulundurul
ması teklifi ile karşı karşıya kaldık. 

içişleri Bakanlığından bir üyenin bulunması; 
belediye ve özel idarelerin bu bakanlığın şümu
lü içinde olmasındandır. 

Ekonomi Bakanlığından bir üyenin girmesi 
teklifi, bu bakanlığın İktisadi Devlet Teşekkül
lerini sevk ve idare sebebiyledir. İhtisas Bakan
lığı olması dolayısiyle bu bakanlıktan bir üyenin 
bulunması kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığının teknik işleri, kara, 
deniz ve havayolları ve bunlara ait halen mev
cut iki sandığın ilga edilerek bu sandığa katıl
makta bulunması gibi sebepler dolayısiyle bir 
üye de Ulaştırma Bakanlığından alınmıştır. 

Çalışma Bakanlığından bir üye teklif edilme
si, işçi sigortasiyle ilgili bir bakanlık olması ve 
sigorta işlerini tanzim etmesi dolayısiyle bu ba
kanlıktan alınmıştır.. 

Diğer bakanlıklardan temsilci alınması düşü
nülmemiştir, aksi takdirde Bakanlararası bir ko
mite olur, asıl hüviyetini değiştirmiş olurdu. 

Emekli Derneğinden iki üye alınması komis
yonumuzda uzun münakaşaları mucip oldu ve 
reddedildi. Fakat sonradan bâzı arkadaşlar tek
riri müzakere teklif etti. Ondan sonra iki üye
nin bulunması kabul edildi. Bunu da sırf pisiko-
lojik bakımdan emeklileri tatmin eder diye ka
bul ettik. Hakikati halde emeklilerden değil, fi
ilen memur olanlardan alınması iktiza ederdi. 
Daha yakından alâkadar olan memurlardır. 

Sayın Vehbi Kocagüney'in dediği gibi dört 
tane devamlı olarak emekli derneklerinden, ol
sun. Bu ihtiyacın fevkında bir talep gibi geliyor. 
Müsaade buyurulursa bunu kabul etmiyelim. 

Sayın Muzaffer Akalın arkadaşımızın bir tek
lifleri vardır; başkan, ek görev almasın, vazife
si mühimdir, buyurdular. Esasen Hikmet Fırat 
arkadaşımızın izah buyurduğu gibi, burada ek gö
rev olarak Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine bir 
vazife verilmemesini komisyonumuz kabul etmiş
ti. Tasarının müzakeresi bittikten sonra bâzı 
maddeler üzerinde tekriri müzakere yapılmış, bu 
şekil kabul edilmiştir. Muzaffer Akalın arkadagı-
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| mızm teklifine komisyonumuz da iştirak ediyor. 

Hattâ Yüksek Meclis takdir buyurursa iki üye-
I den birinin memur olması ve ek görev alabilmesi 

noktai nazarmdan da komisyonumuz vazgeçebilir; 
bunda da musir değiliz (Güzel gÜ2el sesleri) . 

Fakat burada bâzı mülâhazalar hâkim olmuş
tur. Malî işler vardır, muhasebe işleri vardır. 
Emekli işleri vardır. İhtisası olan bir arkadaşın 
ek görev olarak vazife almasında fayda vardır. 
Takdir size aittir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, oradan 
çıkar oraya girerr. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın İbrahim Tali öngören arkadaşımızın noktai 
nazarına taraftar olmadığımızı izah ettim. 

Diğer Bakanlıklardan alıp almamak mesele
mi de arzettim. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bir sual so
racağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RASİH KAPLAN (Antalya) — Efendim, 

bu üyeler emeklilerden de olabilecek mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ 

FEYZİOĞLU (Kayseri) — İki tanesi emekliden 
olabilecektir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Emekliler iş 
i kabiliyetini bitirmiş emekli olmuştur, burada 

üye olabilecekler midir? Bu sandığın kurulu
şunda çok dikkatli davranmamız lâzımdır. Bu 
sandık müstakilen kendisini bu kurul ile idare 
edecektir. Onun için emeklilerin buraya getiril
mesinin biraz düşünülmesi lâzımdır. 

Bu noktanın biraz izah edilmesini rica edi
yorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ 
FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, bu husus
taki cevabımı da arzedeyim; 12 nci maddede 
emekli hakkı tanınanlar mevzuubahis idi, o mad-

I dede yönetim kurullarının başkan ve üyeleri 
için emeklilik hakkı tanınmakta idi. madde gel
diği zaman görüşürüz. Komisyon bunu çoğun
lukla çıkarmıştır. Şu halde sandığa yönetim 
kurulu azaları Ye Başkanına emeklilik hakkı 
tanımamaktadır. Emeklilik hakkının tanınma
dığına göre emekli de gelebilir, olmıyan da 
gelebilir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Daha doğ
madan ölecek demektir ki, doğru değildir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen-
I dim, burada yönetim kuruluna seçilecek üyeie-
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Hn birer tanesinin Bakanlıklardan seçileceğini 
zikrediyor. Fakat Ekonomi, Ticaret Bakanlı
ğından bir üye seçileceğini söylüyor. Hangi 
Bakanlık olduğunu söylemiyor. Bugün fiilen 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı birleşmiştir ama, 
günün birinde ayrılabilir. Yarın ayrılırsa va
ziyet ne olacak? Bir göstermişler burada. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — ikisi bir faa
liyet halindedir, bir gösterdik. 1 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Bu
gün için birdir. Yarın ayrılır, iki Bakanlık 
olur. O zaman hangisini koyacağız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Yarın Ulaştır
ma Bakanlığı mevzuubahis olabilir. Bir Genel 
Müdürlük halinde idare edilsin diye düşünü
lebilir, Tekel Bakanlığının kaldırılması ve Ma
liye Bakanlığına devredilmesi ileri sürülebilir 
ki böyle bir noktai nazar vardır. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bakanlık
ların temsili mevzuubahis değildir. Bu, malî 
bir müessesedir, şahsiyeti olması lâzımdır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Kal
karsa, ayrı bir mevzuudur, bugün kalkmamıştır, 
fiiliyata Ticaret Bakanlığı yaşamaktadır. Her 
İki Bakanlık yönetim kuruluna bir âza gönde
recektir, bunu hangisi seçecek, Ekonomi Ba
kanlığı mı, Ticaret Bakanlığı mı? (Maddeyi 
komisyona yerelim sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Maddeyi ko
misyona almıya lüzum görmüyoruz. 

Bugün için Ticaret ve Ekonomi Bakanlık
ları birleşmiştir eğer bir tereddüt varsa «Eko
nomi Bakanlığı» diyelim. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim, kur
duğumuz sandık takriben 300 bin kişinin işiy
le meşgul olacak bir tesistir. Bu azametli işi, 
ek görevli idare kurulu üyelerinin yapmasını 
münasip görmemekteyim. Maliye Bakanlığının 
seçeceği iki üyenin de ek görevli olmamasını 
teklif ediyorum ve bu husus için bir önerge 
takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efen
dim; Rasih Kaplan arkadaşımızın suali üzeri
ne bir mesele hatırımıza geldi: Şimdi bu yöne
tim kuruluna emekliye ayrılmış olan arkadaş
lar da seçilebilecek midir? Bu nokta üzerinde 
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durmakta fayda vardır. 12 nci madde de bun
dan bahseder, önümüzdeki birtakım örnekler 
var. Bilhassa İktisadi Devlet Teşekküllerinde-
ki bu örneklerden ibret alarak şu yeni kurdu
ğumuz müessesede emekliye ayrılmış arkadaş
ların yönetim kuruluna seçilememeleri için hü
küm koymalıyız. Enerjisini kaybetmemiş arka
daşların bu işi tedvir edemiyecekleri aşikârdır. 
Mesele bu maddeyi ilgilendiriyorsa burada ko
nuşulan 12 nci maddeyi alâkalandırıyorsa ora
da konuşalım. 

G. K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU 
(Kayseri) — Efendim, tekrar arzedeyim. Sa
yın Feyzullah Uslu sözlerine göre bir az daha 
tenvir zarureti hâsıl oldu. 

12 nci maddede yönetim kurulu başkan ve 
üyelikleri için emeklilik hakkı tanırsanız, 
emeklilerden bu sandığın yönetim kurulu baş
kan veya üyeliğine kimse gelmez. Eğer Yük
sek Meclisçe kabul edilmezse şimdiden söyliye-
yim ki hepsi emekliden olur. Emeklilik hakkı 
tanınmadığı için meselâ Maliyeden emekliye 
tâbi birisini gönderemezsiniz. 12 nci maddeye 
vereceğiniz şekle göre bu madde mâna alacak
tır. O zaman tahdidi sin hükmü yürüyeceğin
den, yönetim kurulu kabul edildiği takdirde, 
buraya emekli gelmez. Bu maksadı burada te
min edemeyiz, 12 nci maddede mevzuu müna
kaşa olur ve orada halledilir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Sağlık Bakanlığından birisinin hekim olma
sına lüzum olmadığını söylediniz. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — İtiraz 
etmeyiz dedi, karışmam dedi. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ (De
vamla) — Hangi bakanlıklardan ve niçin ala
cağımızı tafsilen söyledim. Yüksek Meclis na
sıl takdir ederse, dokuz olacağına on olur. Fa
kat bizce lüzumsuzdur. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efenlini; 
komisyonda üye olmamakla beraber komisyon 
mesaisini dikkatle takip etmiştim. Evvelâ ko
misyon, Yönetim Kurulu üye ve başkanlarına 
emeklilik hakkı tanımıştır, fakat sonradan bu 
hakkı kaldırmıştır. Tahmin ederim ki bugün 
yönetim kurulunda bulunan üyelerin yaş had
di dolayısiyle tasfiye edilmemesini temin için
dir, nazarı dikkatinizi celbederim. 
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BAŞKAN — Şimdi Kemal özçobanın öner

gesini okutacağım. Kemal özçoban önergesiyle 
bu 10 kişinin beş kişiye indirilmesini teklif edi
yor. Evvelâ bunu oyunuza sunacağım. 

(Kemal özçobanın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et-

miyenler... önerge nazarı itibare alınmamıştır. 
(Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'-

in önergesi tekrar okundu). 

Yüksek Başkanlığa 
Üyelerin de ek görev almamalarını arz ve 

teklif ederim. 
Kocaeli Milletvekili 

Sedad Pek 

BAŞKAN — Muzaffer Akalın buna iltihak 
ediyor. Komisyonda da kabul ediyor. 

(Elazığ Milletvekili Dr. İbrahim Tali Öngö
ren'in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

(Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagü-
ney'in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN önergeyi nazarı itibare alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeden beşinci fıkrası kaldırılmıştır, o 
suretle maddeyi tekrar okutup reyinize suna
cağım. 

KEMAL 'TURAN (İsparta) — Yedi olarak 
yazılsın, fakat diğerleri hitiyari olarak katıl
sınlar diye bir teklif vardı. 

BAŞKAN — Böyle bir teklif yoktur, mad
deyi tekrar okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Yönetim kurulunda 
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bir başkan ile 9 üye bulunur. Başkan ile 2 üye 
Maliye Bakanlığı, birer üye Millî Savunma, 
İçişleri, Ekonomi ve Ticaret, Ulaştırma ve Ça
lışma Bakanlıkları ve ikisi de varsa Aâkerî ve 
Sivil Genel Emekli derneklerinin genel kurulla
rı tarafından teklif ve Bakanlar Kurulunca tâ
yin olunur. 

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

Başkan ve üyelerin vazife müddetleri 3 yıl
dır. Müddeti bitenler yeniden teklif ve tâyin 
edilebilirler. Müddetlerinin bitiminden evvel 
ayrılanların yerine gelenler, ayrılanların müd
detlerini tamamlarlar. 

Genel Emekli dernekleri teşekkül ve bunla
rın üyeleri taayyün edinceye kadar Yönetim 
Kunılu mevcut üyeleriyle tam olarak teşekkül 
etmiş sayılır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Ko
misyon Ticaret Bakanlığının ilâvesine komisyon 
muvafakat ediyor mu? 

BAŞKAN — Sait Azmi. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-

Mî FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ticaret Bakan
lığı. diye bir Bakanlık yoktur.? Ticaret Bakan
lığı İktisat Bakanlığı ile birleşmiştir. 

Maddenin aynen kabulünü rica ederim 
BAŞKAN — Başka önerge yoktur, maddeyi 

bu şekilde oyunuza sunuyorum. Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Üçüncü madde 
kabul edilmiştir. 

Yarın tatildir. Cuma günü 14,5 de toplan
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 
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5. — SORULAI 

1. — Manisa Milletvekili Kâmil Co§kunoğlu'-
nun, bağ mahsullerimizin ihracat durumu hak
kındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Cemil Said Barlas'tn yazılı cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

Ziraat erbabının ve bilhassa ihracat mahsulü 
yetiştiren bağcılarımızın dış piyasalara karşı mu
kavemetini artırmak maksadı ile vücuda getir
mek istedikleri teşekküller hakkında aşağıda ya
zılı sorumuza ilgili Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığının İçtüzüğün 151 nci maddesi uyarınca 
yazılı olarak cevap vermesini saygılarımızla is
tirham ederim. 

25 . IV . 1949 
Manisa Milletvekili 
Kâmil Coşkunoglu 

Soru : 
Ziraat erbabının ve bilhassa ihraç maddesi 

olup Hükümetçe muayyen fiyat tesbit edilmiyen 
Ege bölgesi çiftçisinin başlıca iştigal mev
zuu olan bağcılık gibi ziraat işleriyle 
uğraşan müstahsilin mahsullerini gerek is
tihsal ve gerekse bundan daha mühim olan dış 
pazarlarda değerlendirmek safhasında birçok 
müşküllerle karşılaştıkları görülmektedir. 

Zaman zaman kendini gösteren bu zorlukla
rın en had şekli bu sene dünya pazarlarında ne
fasetçe mahsullerimizden daha aşağı olan Yunan 
ve hâsseten Kaliforniya üzümlerine Amerika Hü
kümetinin bahşettiği % 25 primden sonra baki
ye kalan % 75 seviyesinde bile bir fiyat temin 
edilememek suretinde tecelli etmiş olduğunu öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Bağcılarımız, üzücü ve memleket içinde za
rar iras eden bu hali teşkilâtsız olmalarına ve bu 
sebeple mukavemet gösterecek kabiliyette mah
rum bulunmalarına atfetmektedirler. Bu zaafla
rını izale etmek ve mahsullerimizn hakiki değe
rini bulmak çarelerini de yer yer meslekî teşek
küller kurarak ayrıca bunlar arasında bir (bir
lik) vücuda getirmek suretiyle tek bir cephe ha
linde taazzuv etmek yolunda bulmaktadırlar. Çev
remizde bu fikrin tatbik sahasına geçmek üzere 
teşebbüsler belirmekte ve ilerlemekte bulunduğu 
bildirilmektedir. Ekonomi Bakanlığı bu gibi ha-

VE CEVAPLAR 

I rketleri desteklemek ve bunlara yardım yapmak 
ikmânmı aramakta mıdır? 

I Ankara : 14 . V . 1949 
j Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3 . IV . 1949 gün ve 5062 - 6/327/2924 sayılı 
yazılarına : 

Yazılı olarak cevaplandırılması dileği ile Ma-
| nisa Milletvekili Kâmil Coşkunoglu tarafından 

verilen soru önergesine karşı hazırlanan cevabın 
ilişik olarak takdim kılındığını derin saygılarım
la .erzederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Cemil Said Barlas 

Manisa Milletvekili Sayın Kâmil Coşkunog
lu'nun bağcılığımızın dış piyasalara karşı muka
vemetini artırmak hususundaki yazılı sorusu aşa
ğıdaki paragraflarda hulâsa edilerek ayrı ayrı 
cevaplandırılmıştır. 

Sualin hulâsası : 
a) Hükümetçe fiyatları tesbit edilmiyen 

Ege bölgesi bağ mahsullerini değerlendirmek 
safhasında müşküllerle karşılaşmaktadır. 

b) Kaliforniya üzümlerine Amerikan Hükü
metinin bahşettiği primlerden sonra dahi geriye 
kalan % 75 seviyesinde bile üzümlerimiz için fi
yat temin edilememekte ve Yunan üzümleri 
Türkiye üzümlerinden daha yüksek fiyatla satıl
maktadır. 

c) Bu vaziyet, bağcılarımızın teşkilâtsız ol
malarından ileri gelmektedir. Yer yer meslekî 
teşekküller kurarak ayrıca bunlar arasında bir 
birlik vücuda getirilmesine çalışılmaktadır. Eko
nomi ve Tcaret Bakanlığı bu gibi hareketleri 
desteklemek ve bunlara yardım yapmak imkânı
nı aramakta mıdır? 

Sualin cevabı : 
1. — Her-sene ihraç mevsimine takaddüm 

eden aylarda üzüm, incir ve fındık gibi başlıca 
kuru meyvalarımızın asgari ihraç fiyatları alâ
kadar birliklerce tesbit edilmektedir. Üzümün 
1948 - 1949 mevsiminde de 70 bin tonluk rekol
tenin satış durumu ve alıcıların mubayaa imkân
ları göz önünde tutulmak suretiyle Türkiye Ku
ru Meyva İhracatçıları Birliği tarafından kalite
lere göre ihraç fiyatları tesbit (9. No. 70 kuruş 
ve alâkadarlara usulü veçhile tebliğ olunmuştur. 
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2. — Dı§ kollarımızdan verilen malûmata gö

re Amerikan Tarım Nezaretine bağlı bir teşekkül 
olan Compdity Credit Corparation vasıtasiyle 
ingiltere'ye 20 bin ton üzüm fob kilosu Türk pa-
rasiyle hesap edilmek suretiyle 44 kuruştan 
satılmıştır. Buna mukabil memleketimizden İn
giltere' ye satılan 2*1 bin ton üzümden 9 numara
nın fob fiyatı 64 kuruştur. Diğer taraftan yine 
Amerika'da Choice tipi üzümün kilosunun fob ih
raç fiyatı bizim paramızla 54 - 55 kuruştur. Buna 
mukabil Türkiye üzümlerinin 9 numarasının fi
yatı halen kilosu fob 73 - 75 kuruş arasındadır. 
Mevsim başından itibaren dış pazarlara ihraç edi
len üzümlerin-vasati ihraç fiyatı ise 67 - 87 ku
ruştur. Netice itibariyle 1948/49 mevsiminde Tür
kiye üzümleri Amerikan üzümlerine kıyasen da
ha yüksek fiyatla satılmış bulunmaktadır. 

Yunan üzümlerine gelince ; Yunan'lüarın iç 
harb dolayısiyle 1948 yılı çekirdeksiz kuru üzüm 
rekoltesi 22 000 ton gibi cüz'i bir miktardan iba
rettir. Bu üzümler iyi bir şekilde ve temiz olarak 
hazırlandığı için bilhassa tn^ltere piyasasında 
müsait fiyatla satılmıştır. Yunanlı'ların çekir
deksiz kuru üzüm ihraç miktarları mahduttur. 

< Londra Ticaret Müşavirliğimizden verilen ma
lûmata göre, İngiltere İaşe Nezaretinin 1948/49 
mevsiminde muhtelif memleket üzümlerinde ver
diği fiyatlar şu şekilde tesbit edilmiştir: 

Amerika, B. D. Cwt. si 40 şilin kilosu 44,40 
kuruş. ı 

Avusturalya Cwt. si 52 şilin kilosu 57,72 ku> 
ruş. 

İran Cwt. si 59 şilin kilosu 65,49 kuruş, 
Türkiye Cwt. si 59/6 şilin kilosu 68,31 ku

ruş, 
Yunanistan Cwt. si 75 şilin kilosu 83,25 ku

ruş. 
Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere memleke

timiz üzümleri Yunan üzümlerinden sonra ikinci 
derecede yüksek fiyatla satılmıştır. 

3. Bakanlığın dosyalarında mevcut maluma
ta göre Ege bölgesinde 17 üzüm kooperatifi mev
cuttur. Bunlar İzmir'deki İncir ve Üzüm Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğine bağlıdır. 8663 orta
ğın bu seneki 70 000,tonluk rekolteden kooperatif* 
terine teslim ettiği kuru üzüm miktarı takriben 
13 000 ton ve bunların bedeli 7,5 milyon liradır, 
Kooperatif birliği 1948/49 mevsimi içinde dış 
pazarlara 7 milyon lira değerinde 10 000 ton üzüm 
ihraç etmiştir. 

Kooperatifler, sergi kâğıdında kuru üzüm ha-
zırlıyan ortaklara barem fiyatı olarak 54 kuruş, 
toprakta kurutulan üzümlere ise 52 kuruş üzerin
den avans vermiştir. 

İzmir'de Tarişten verilen malûmata göre, 
son beş yıl içinde ortak adedinde % 25 nispetin
de bir artış kaydedilmiştir. 

Kooperatif haricinde bağcılar arasındş, ayrıca 
teşekküller ve birlikler vücuda getirilmek isten
diği takdirde; bu hususta yapılacak müracaatlar 
Bakanlığımca ehemiyetle tetkik edilecektir. 
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S. Sayısı: 194 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanun tasarısı ve Geçici Ko

misyon raporu (1 /462) 

T. C. 
Ba§bakanhk 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1232 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 20 . 12 . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının' gerek
çesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu tasarısının gerekçesi 

Teklifin gayesi 

1. — Genel Bütçeden aylık alan memur, subay ve askerî memurlarla gediklilerin' emekliye ayrıl 
malarında, âdi ve görev sakatlıklarında, kendilerine ve ölümlerinde dul ve yetimlerine bütçeden ay
lık bağlanmasını ve muayyen hizmet süresini dol durmaksızın bu durumlara girenlerle bunların dul 
ve yetimlerine de görev aylıkları üzerinden toptan ödeme yapılmasını kabul etmiş bulunan 1683 sa 
yılı Kanun, 1 . VI . 1930 tarihinde yürürlüğe girmiş ve o tarihten sonra geçinme şartlarında vukua-
gelen değişmeler sebebiyle hayat pahalılaştıkça bu aylıklara çeşitli kanunlarla ve muhtelif ad ve 
şekillerle zamlar yapılagelmiştir. 

Ancak gerek bağlanan aylıklara gerek toptan yapılan ödemelere, görev aylıklarının asılları esas 
tutulduğu ve yapılan zamlar da bütçelerin imkânları ile mukayyet kaldığı cihetle bunlar, bu zam
larla dahi, hayat şartlarının gerektirdiği icaplar dolayısiyle görev aylıklarının tutarlarında yapılan 
artırmalarla mütenasip ve muvazi bir şekil alamamıştır. Bu hal ise görev aylığı ile geçimini ancak 
temin edebilmekte olan bir memuru, emekliye ayrılmasını mütaakıp, görev aylığından çok az bir 
para ile geçinmek mecburiyeti karşısında bırakmaktadır. 

Bütün enerjisini görevinde iken harcamış ve ömrünün büyük kısmını Devlet hizmetinde geçir
miş bir kimsenin emekliye ayrıldıktan sonra çalışarak değil, iktisap ettiği görev aylığı tutarı üze
rinden ve hizmet süresine göre alacağı mâkul ve uygun bir emekli aylığı ile rahatça yaşayabilmesi 
kadar tabiî ve haklı bir şey olamaz iken, bu aylıkların bütçeden ödenmesi ve bütçenin ise daha faz
lasını vermeye müsait olmaması hasabiyle bu gayenin tahakkukuna, maalesef şimdiye kadar, imkân 
bulunamamıştır. 

Diğer taraftan 1683 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1930 yılından itibaren Genel Bütçenin zat 
maaşları tertiplerine konulmakta olan ödenekler, yıldan yıla artarak 1949 yılı bütçesiyle (55 050 000) 
lirayı bulmuştur. Bunun, bir taarftan Teşkilât kanunları ile kabul edilen memuriyet aded ve derece
lerinin zaman zaman artırılması cihetine gidilmesinden ileri geldiği muhakkak olmakla beraber, yapı
lan zamların da bu artışlarda büyük tesirleri olduğu ifade edilebilir. Bu seyrin bundan sonra da ay-
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m suretle devam ederek bütçeler üzerine ağır bir malî yük teşkil eyliyeceğini kabul etmek zaTuri-
dir. 

Emekli aylıkları karşılığı olarak Genel Bütçeye konulan ödeneklerin, 1683 sayılı Askerî ve Mülki 
Tekaüt Kanununun yürürlüğe girdiği 1930 yılından itibaren miktarları aşağıda gösterilmiştir: 

Yü 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Bütçedeki ödenek 
miktarı (lira) 

14 400 000 
16 750 000 
16 800 000 
17 450 000 
17 800 000 
18 700 000 
19 500 000 
18 350 000 
18 309 000 
18 539 000 

Yılı 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Bütçedeki ödenek 
miktarı (lira) 

19 823 320 
20 393 466 
23 755 612 
28 374 016 
27 415 791 
16 489 356 
29 000 000 
51 826 093 
53 301 222 
55 050 000 

2. — 1683 sayılı Kanun yalnız Genel Bütçeden aylık alan memurlarla Katma Bütçeli dairelerden 
Hudut ve Sahiller Sağlık ve Vakıflar Genel Müdürlükleri memurlarına bağlanacak emekli aylıkları
na ait esaslarla, bağlanacak aylıkların ilgili bütçelerden ödenmesi ve diğer Katma Bütçeli daire
lerle özel İdare ve Belediyelerin memurlarının emekli işleri için, yeni bir kanun yapılıncaya kadar, 
eski hükümlerin uygulanması hükümlerini ihtiva etmekte idi. 

Her özel İdarenin münhasıran o ilin, her belediyenin de yalnız o şehir veya kasabanın gelirle
riyle giderlerini karşılaması gerektiği, halbuki bu idarelerde çalışarak emekli veya sakat durumu
na girmiş veyahut ölmüş bir memurun kendisine veya dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların, o 
idarenin geliri müsait ise hemen ödenmeye başlanması, değilse müsait oluncaya kadar ödemenin, ge
ri bırakılması doğru olmıyacağı için ve bu işlerin bir elden idaresindeki faydalar da göz önüne alı
narak, 1933 yılında 2097 sayılı Kanunla özel idarelerden aylık alan memur ve öğretmenlerin emek
lilik işlerini görmek ve haklarını 1683 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak üzere İçişleri Bakan
lığında (Vilâyetler Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı) adlı bir Sandık kurulmuştur. Sonradan 2264 
sayılı kanunla Ankara Merkez Belediyesi ile İstanbul Birleşik idaresinin aylıklı memurları da bu 
sandığa bağlanmıştır. 

Sandıkça bağlanacak aylıklarla yapılacak ödemelerin, bu idare ve belediyelerin bütçelerinin ay
lık tertiplerine konan ödenekler esas tutularak bunlara mütenasiben tesbit edilip alınacak paralar
la karşılanması yoluna gidilmiştir. 

Sonradan katma bütçeli bir idare halini alan P. T. T. ve daha sonra Orman, Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüklerinin aylıklı memurları hakkında, kendi teşkilât kanunlarındaki hükümlere da
yanılarak yine 1683 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya başlanmış ise de, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü ile üniversitelerin teşkilât kanunlarında böyle bir hüküm yer almadığı cihetle bu idare
lerin aylıklı memurlarının emeklilik işleri halen açıkta bulunmaktadır. 

3. —- 1934 yılında 2454 sayılı Kanunla Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme İdaresinin dai
mî kadrolarındaki müseccel memur, hizmetli ve işçilere mehsus olmak üzere, ilk defa, prim esasına 
müstenit bir Emekli Sandığı kurulduktan sonra, 

1936 yılında 2921 sayılı Kanunla İnhisarlar İdaresi, 
1937 yılında 3137 sayılı Kanunla Devlet Denizyolları ve Limanları İdaresi, 
Aynı yılda 3202 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
1938 yılında 3492 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 
1939 yılında 3575 sayılı Kanunla Askerî Fabrikalar, 
1941 yılında 4085 sayılı Kanunla Belediyelerle Belediyeler Bankası, 
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1942 yılmda 4222 sayılı Kanunla Devlet Ekonomi Kurumları; 
1947 yılında 5129 sayılı Kanunla Köy öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları, 
Ve nihayet statüsüne göre Emlâk Kredi Bankası Memur ve Hizmetlileri, 
İçin aynı esaslara dayanan birer Emekli Sandığı kurularak emekli sandıklarının adedi on bire 

çıkarılmıştır. 
Bundan sonra 1944 yılında 4644 sayılı Kanunla Genel Bütçeye dâhil dairelerin hizmetlileriyU-

Devlet tarafından verilen sermaye ile işliyen idare ve müesseselerin memur ve hizmetlilerine 422*2 
sayılı Kanun esasları dairesinde emeklilik hakkı tanınarak bunlar da Devlet Ekonomi Kurumları 
memurları Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiş, 1946 yılında 4010 sayılı Kanunla Maliye Kefalet San 
dığı, yine aynı yıl, 4913 sayılı Kanunla, Belediye Başkanları, 4923 sayılı Kanunla da özel İda
relerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul birleşik idaresiyle bunlara bağlı idare ve müessese
lerin ve özel İdareler Kefalet Emekli sandıkları ücretli memur ve hizmetlilerinin emeklilik işleri 

% 4085 sayılı Kanunla kurulu Sandığa verilmiştir. 
özel sandıkları bulunmıyan Katma bütçeli idarelerin ücretli memurları ile hizmetlilerine ist 

bugüne kadar emeklilik hakkı tanınmamış bulunmaktadır. 
Görülüyor ki: muhtelif daireler, zaman zaman yalnız kendi memur ve hizmetlilerinin emeklilik 

işlerini görmek üzere ayrı ayrı sandıklar tesis etmişlerdir. Bunların heyeti umumiyesi aynı 
maksatla kurulmuş olmalarına rağmen, kanunlarında veya kanuna dayanan statülerinde, kâh me
mur ve hizmetlilerin, kâh dairelerin leh ve aleyhinde bâzı farklı hükümler yer almış ve bu hüküm
ler bâzı dairelerde tahsis veya ödemelerin şekil ve miktarları üzerinde oldukça müessir olmuştur. 

Gerek 1683 sayılı Kanuna, gerek mevcut sandıkları tesis eden kanunlara yeni hükümler akli
yen veya bunların bâzı hükümlerini değiştiren veya kaldıran, halen yürürlükteki kanunların adedi 
74 ü, emekliliğe ait çeşitli hükümleri de ihtiva eden diğer kanunların adedi 84 ü bulmuştur. Bun
lara ait tefsir ve Büyük Millet Meclisi kararları ise bu rakamların çok üstündedir. 

Memur ve hizmetlilerin bulundukları dairelerden başka dairelere nakilleri halinde emeklilik 
haklarının da naklolunması, 

1. — Sandıklarda ise birikmiş paralarının %4 mürekkep faiz ile, 
2. — 1683 sayılı Kanuna tâbi dairelerde ise aylık asıllarına ve hizmet sürelerine göre hesapla

nacak muayyen paraların, 
Devri suretiyle yapılan çok fazla ve karışık muameleleri getirmektedir. 
İşte bütün bu sebepler, prim esasına dayanan, müstakil hüviyeti herkes hakkında aynı esas

ları uygulıyacak tek sandık kurulmasını ve 1683 sayılı Kanuna tâbi memurlar ile mevcut sandık
ların kâffesinin, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte süratle buraya devrolunmasını, bihakkın ge
rektirecek, kâfi sebepler olarak mütalâa edilmişti. 

1683 sayılı Kanuna tâbi dairelerde çalışan aylıklı, memur, subay askerî memur ve gediklilerin 
emeklilik işlemleri, prim esasına dayanmamakta ve bağlanan aylıkları bütçelerden ödenmekte ise 
de 4805, 4806 ve 4807 sayılı kanunlarla, bunların aylıklarından 1 . I . 1945 tarihinden itibaren 
%5 emekli keseneği kesilerek, ilerde prim esasına müstenit tesis edilecek emekli sandığına 
devrolunmak üzere, emanet hesaplarında saklanması kabul edilmiş, bu suretle de bunların da teş
kil edilecek böyle bir sandığa ithal edilmeleri için o zaman zemin ve imkân hazırlanmıştır. 

4. — Emekli sandıkları prim esasına istinat etmekte olmaları itibariyle buralardan bağlana
cak aylıkların da primi ödenen ücretlerin tutarları üzerinden hesaplanması tabiî ve esasen bu ci
het kanunlarında da yazılı bulunmakta ise de tahsislerde, hizmet süreleri aynı olan bir aşağı de
rece aylıklı Devlet memuruna 1683 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylık miktarının üstüne çıkıl-
maması esasına gidilerek ödemelerde eşitlik sağlamak istenmiş, bu yüzden prim esasına dayanan 
sandıklarda alman primlere göre bağlanması gereken aylık miktarları tenezzül etmiştir; 

Hizmetlilerle işçilerin emeklilik ve daha fazla bunlarla subay ve memurların sağlık sigortası 
işlerini gören (Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) ile özel idarelerin memur ve öğ
retmenlerinden emekliye ayrılanlara veya ölenlerin dul ve yetimlerine ödiyeceği aylıkları, bu ida
reler bütçelerinden pay almak suretiyle karşüıyan (özel İdareler Emekli Sandığı) ve kuruluş 
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ve mahiyeti diğer sandıklara uymıyan (Köy öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Emekli San
dığı) hariç olmak üzere, ge-i kalan sekiz sandığın bugünkü durumları hakkında toplu bir fikir edi
nilmek üzere, bunlara ait ve Haziran 1948 sonu itibariyle bâzı malûmat, kısaca aşağıya konulmuş
tur : 

1. — Sermayeleri : 
Lira 

34 405 754 Mevduat sermayeleri 
47 495 364 Yardım » 
9 299 597 Sermayelere intikal edecek paralar 

91 200 655 
16 000 000 Demiryolları işçilerine ait kısım (Takribi olup henüz tam miktarı tesbit edile

memiştir.) 

75 200 655 
300 000 Askerî Fabrikaların hizmetlilere ait kısmı 

75 500 655 Haziran 1948 sonunda sermaye yekûnu 

2. — Mevcudun nevileri : 
Lira 

1 190 691 Kasa ve bankalardaki para mevcutları 
87 347 332 Bono ve tahvilleri 

48 791 Sabit kıymetleri 

88 856 814 

3- — Bir yıllık gelirleri 
Lira 

20 600 000 (Haziran 1948 sonu hesabına göre) 

4. — Sandık memur ve hizmetlilerinin adedleriyle bir yıllık aylık ve ücretleri : 
Bir yıllık ücret tutan 

Adedi Lira 

196 585 360 

5. — Bir yıllık yönetim giderleri : 
Lira 

689 202 

6. — Sandıklarmdaki iştirakçi sayısı : 
112 278 

9 600 Demiryollarının işçileri (takribi olarak) 
l — 

102 678 
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7. — Bir yılda ödenen aylık miktarı: 
Lira 

4 143 68 görev sakatının bir aylık maa.şı 
139 330 1942 emeklinin bir aylık maaşı 
93 744 2978 dul ve yetimin bir aylık maaşı 

4538 
7 075 Emeklilerin çocuk zamları 

244 292 Bir aylığı 

2 931 504 Bir yıllığı 

— 1948 yılı ilk 6 ayı içinde ödenen tazminatve ikramiyeler: 
Lira 

199 392 Sakatlık ve yaş haddi sebebiyle 
16 777 Ölüm sebebiyle 
3 829 Evlenmekten dolayı dullara ödenen 2,5 yıllık ikramiye 

264 998 

9. — 1948 yılı altı ayı içinde ödenen emekli ikramiyeleri: 
Lira 

135 568 

10. — 1948 yılı ilk 6 arı içinde yapılan geri vermeler: 
Lira 

89 425 Yaş haddi ve sakatlık sebepleriyle 
43 204 Ölüm sebebiyle 

370 312 Diğer sebeplerde 

502 941 

Farklı mahiyeti yukarda izah edilen Özel İdareler Emekli Sandığınca 5143 emekli, dul ve yetime 
yılda (3 304 356) lira aylık ve (110 280) lira çocuk zammı ödenmektedir. Bu sandığın (15) memur 
ve hizmetlerinin yıllık ücretleriyle diğer yönetim £>iderleri (40 884) liradır. 

Emekliye ayrılanlarla ölenlerin dul ve yetimlerine ve evlenen kızlara toptan yapılan ödeme 
1948 yılının birinci altı ayında (45 727) lirayı bulmuştur. 

4805, 4806 ve 4807 sayılı Kanunlar gereğince emekli keseneği olarak aylıklardan yapılan kesin
tilerle karşılıklarından, yalnız Genel Bütçeye ait olarak emanet hesabında biriken paraların toplam», 
Haziran 1948 sonuna kadar (55 270 140,36) lirayı bulmuştur. Emekli keseneği olarak 1948 yılı 
Bütçesine konulan ödenek (19 257 341) lira olduğuna göre, aynı miktarm aylıklardan da kesileceği 
nazara alınacak olursa, cari yılın ikinci yansımla, tahminen (19) milyon lira daha tahsil edilerek 
emanet hesabma alınabilecektir. 

• 1949 yılı Bütçesiyle, ceman (19 520 549) lira emekli keseneği ödeneği teklif edilmiş ve bunun 
bir mislinin aylıklardan kesileceği de tabiî bulunmuş olduğundan, 1949 yılı içinde yine yalnız bu 
membadan toplanacak para miktarı 39 milyon lirayı bulacaktır. 
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Yukarıki izahattan anlaşılacağı üzere 1949 yılı sonunda sandık sermayesi: 

75 200 655 
55 727 014 
19 000 000 
39 000 000 

188 927 669 
lirayı bulacaktır. 

Sandığın teşekkülü tarihine kadar Katma Bütçeli idarelerle özel idarelerce tahsil edilerek emanet 
hesaplarına kaydedilmiş ve edilecek paralarla, sandığa dâhil edilecek geri kalan mevcut ve sandık
larla ilgili bulunan bütün idare ve kurumların gerek 1948 yılının ikinci altı ayı gerek 1949 yıh 
içinde tahsil edecekleri paralar bu miktarın haricindedir. 

Sandığın teşekkülünde, iştirakçi sayısının, mevcut sandıklardan devredileceklerle birlikte, 
(250 000) i geçeceğinin belirtilmesi, iş hacminin genişliği ve ehemmiyeti hakkında bir fikir ver
mesi bakımından faydalı görülmüştür. 

Tasarının ihtiva ettiği genel esaslar 

Tasarının ihtiva ettiği genel esasların izahına geçilmeden önce; şu cihetin bilhassa belirtilmesi 
yerinde olur ki, bu teklif ile şimdiye kadar çeşitli kanunlarla iktisap edilmiş hakların kâffesi 
olduğu gibi muhafaza edilmiş ve sandığın malî kudreti ve esas prensiplerin müsaadesi nispetinde 
geniş hak ve menfaatler tanınmış, aynı zamanda sgorta sisteminin zaruri kıldığı emniyet tedbir
leri de göz önünde tutulmuştur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen eylemli ve itibarî hizmet süreleri, bağlanmış olan 
aylıklar ve bunları alanlar hakkındaki gerekli hükümler, tasarının geçici maddelerinde yer almış 
olmakla beraber, yürürlüğe girdiği tarihte görev başında bulunanların, yürürlüğe girmesinden 
sonra esas maddelerdeki hükümlere tâbi olacaklarını ve haklarında artık yeni hükümlerin cereyan 
edeceğini ifade etmek; kanunun tetkikmda herhangi bir tereddüde yer vermemek bakımından ge
rekli görülmüştür. 

Teklifin ana prensipleri halen mevcut mütaaddit sandıklar tarafından uygulanmakta olan ve 
memleketimizde ilk defa 2904 sayılı Kanunla kurulan Devlet Demiryolları ve Limanları Tekaüt 
Sandığının dayandığı esaslardan mülhem olarak hazırlanmıştır. 

Bu prensipler mütehassıslarca yapılan uzun tetkiklerden sonra tesbit edilmiş olduğuna ve tat
bikatta alman neticeler de müsait bulunduğuna göre, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nın 
sağlıyacağı gelirlerin; teklif edilen tahsis formüllerinin tatbikma müsait bir malî imkân sağlıyaca-
ğmda şüphemiz yoktur. 

Bâzı hükümlerde yapılan değişiklikler için ise gerekli munzam gelir ve karşılıklar ayrıca derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, bunun dışında munzam bir ihtiyat tedbiri olarak, 3 yıl içinde, 
Sandığın malî durumunun genel bakımdan sigorta uzmanlarına başkaca tetkik ettirilmesi de ayrıca 
düşünülmüş ve teklif olunmuştur. 

Tasarıdaki hükümler muhtelif bölümlere ayrılmış ve mahiyetleri itibariyle birbiriyle ilgisi olan 
maddeler bu bölümlerde toplanmıştır. Bu sekilin tatbikatta kolaylık sağlıyacağı şüphesizdir. 

Bu hükümler bellibaşlı aşağıdaki esaslara mütedair bulunmaktadır: 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının kuruluş ve görevleri. 
Tasarının 1 -12 nci maddeleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) adiyle İktisadi Devlet 

Teşekkülleri bünyesinde ve aynı esaslara tâbi, tüzel kişiliği haiz bir idare kurulduğunu ve bu ku
ruluşun organlarının, bu konularla ilgili Bakanlıklardan seçilen sekiz kişilik bir yönetim kurulu 
ile Genel Müdürlük ve Sağlık Kurulu bulunduğunu bu kurulların Başkan ve Üyelerinin ne şekilde 
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seçileceklerini görev ve yetkilerini belirtmekte olup halen, kurulu Emekli Sandıkları için kabul edil 
miş hüküm ve esaslara mütenazırdırlar. 

2. — Sandıktan faydalanacaklar : 
Tasarının 13 ncü maddesinde, sandıktan hangi daire ve müesseselerin faydalanacakları gösteril

mekte olup halen çeşitli kanunlarla emeklilik haklımdan faydalananların hepsi sandıkla ilgilendiril
dikten sonra aşağıda yazılı olanların da bu sandıktan faydalandırılmaları teklif olunmaktadır. 

Bunlar : 
a) Banka ve müesseselerin özel kanunlarına göre mevcut yönetim kurullarının başkan ve üyeleri; 
b) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsaların, tâyinleri Ticaret Bakanlığınca yapılan memurları; 
c) Emekli sandıkları olmıyan katma bütçeli dairelerin ücretli memur ve hizmetlileri; 
ç) Üniversitelerle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün maaşlı ve ücretli memur ve hiz

metlileri; 
d) Bütçe Kanununa bağlı (N) işaretli cetvele dâhil memur ve hizmetlilerdir. 
3 — Tanınan haklar : 

Tasarının 14 ncü maddesinde bu kanunla tanınan haklar sayılmakta olup halen yürürlükte bulu 
nan kanunda âdi veya görev sakatlığına uğranma halindo bağlanan aylıklara (Emekli aylığı) adı 
verilmekte iken tasarıda, bu aylıklara, bunu gerektiren hali de ifade etmek ve hakkındaki işlemin 
ayrı olacağını belirtmek noktasından, ayrı isim verilmiştir. 

Harb devresinde ve harbde sakat olanlara halen: verilmekte olan (Terfih zamları) yerine daha 
yüksek miktarda, fakat münhasıran harbde sakat olanlara veya şehit düşenlerin dul ve yetimlerine 
(Savaş sakatlığı zammı) verilmesi yerinde olacağı düşünülmüş ve yaş haddine geldiği veya âdi sakat 
olduğu halde hizmet süreleri muayyen hadlerden aşağı olanlarla bu gibilerden ölenlerin dul ve 
yetimlerine aylık bağlanması yerine kesenek ve karşılığının % 4 mürekkep faiz ile iadesi (Toptan 
ödeme) adiyle adlandırılmış ve yeni statü priın esasına dayandığı için ölüm ve sakatlıktan baş
ka sebeplerle ayrılanlara, halen yürürlükte bulunan emekli sandıkları kanunlarında olduğu gibi, 
keseneklerinin geri verilmesi esası muhafaza edilmiştir. 

4. — Sandığın gelirleri ve bunların tahsil ve işletilme şekilleri: 
Tasarının 15 - 30 ncu maddelerinde Sandığın gelirleri ile ilgili hükümler yer almıştır. 
Mevcut emekli sandıklarının gelirleri sırasında bulunmıyan; 
a) Emeklilik hakkı tanınan görevlere ilk defa alınanların aylık veya ücret tutarlarının %25i 

ile aylık veya ücretleri artanların ilk aya ait artış farktan için kurumlarca da aynı nispette kar
şılık ödenmesi, 

b) Görev sakatlığına uğramaktan veya bu sebepten ölmekten dolayı Sandığın katlanacağı ris
ki karşılamak maksadiyle kurumlar bütçelerinin memur aylık ve ücretleri bölümlerine konulan 
ödeneklerin halen % yarımı nispetinde yapılan yardımın % 1 e çıkarılması, 

c) Emeklilik hakkı tanınan görevlere ilk de* a, alınırken yaşları 35-40 arasında bulunanlar
dan Sandık aleyhine dışarda geçirilmiş yaşların tazminatı olarak, ayrıca tamamlayıcı kesenek 
alınması, 

ç) Bâzı görev ve hizmetlerde geçen sürelerden dolayı normal hizmet sürelerine eklenmesi tek
lif olunan (Eylemli) ve (İtibari) süreler için ilgili dairelerden ayrıca %10 kesenek alınması, 

d) Sandığın her yıla ait yönetim giderlerinin, ödedikleri keseneklerle mütenasip olarak kurum
lardan alınması, 

Gibi yeni gelirlerle Sandığın bünyesi sağlamlaştırılmıştır. 
Sandığa, prim verilmeksizin bir külfet tahmil olunmaması, sigortanın esas prensiplerinden oldu

ğu için görev sakatlığına uğrıyan erlerle yine bu sebeplerle ölen erlerin dul ve yetimlerine bağ
lanan aylıkların ve savaş sakatlığı zamları ile savaş sakatlarına yapılacak çeşitli yardımların Sandık
ça ödenmesini mütaakıp Hazineden ve emekli ikramiyelerinin de kurumlarından alınması uygun gö
rülmüştü!. 

Millî Savunma Bakanlığı Harb Okulu öğrencilerinin emeklilik hakları bu okula girdikleri tarih
ten başladığı cihetle bunların öğrenci aylıklarından % 5 kesenek alnması ve fakat bu aylıkla asteğ-
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men aylıkları arasındaki farka ait kesenek ve kargılığın dairelerince ödenmesi esası kabul edilmiş
tir. 

Ceza olmamak şartiyle kazanılmış hak derecesinden daha aşağı bir dereceye nakil suretiyle veya 
açıkta iken tâyin edilenlerin, bâzı kayıt ve şartlarla, aylığını aldığı derecenin bir üst derecesi aylık 
veya ücret üzerinden kesenek ödemelerine ve dairesince de bu esas üzerinden karşılık verilmesine im
kân bırakılmıştır. 

Sandığın, gelirlerinin işletilmesinden sağlıyacağı menfaatler göz önüne alınarak, bunların tesbit 
olunan süreler içinde ödenmesi için gerekli müeyyidelere ehemmiyet verilmiş ve bu gelirlerin emni
yetli ve müsmir şekilde nemalandırılmalarmı sağljyacak hükümler, yabancı devletlerin benzeri san
dıklarının sermayelerinin işletilmesi hususunda tsrcilı ettikleri şekiller göz önüne almarak, tesbit edil
miştir. 

5. — Emekli aylıkları : 
31 - 43 ncü maddeler emeklilik işleri ile ve bağlanacak emekli aylıkları ile ilgili hükümleri ihtiva 

etmektedir. 
Tahsil ve staj için yabancı memleketlere gönderilen memurların orada geçirdikleri sürelerin ey

lemli hizmet olarak sayılması, 448ü sayılı Kanunda da yazılı olduğu üzere, ancak başarı göstererek 
dönmelerine bağlı tutulmuş, Harb Okulu öğrencilerinin sınıf geçmemesi halinde fazla geçen öğrenim 
yıllarının eylemli sürelerinden indirilmesi yoluna gidilmiş, Bakanlık emrinde kadro dolayısiyle açık
ta, eli işten çektirilmiş, açığa alınmış veya teklif edilmiş olanların görevde bulunmıyarak geçen sü
relerinin, yürürlükteki hükümlerin bu mevzuda iîıtiva ettiği çeşitli ve karışık hükümlerin tevhit edi
lerek sadeleştirilmesi maksadiyle yarım olarak sayılması ve bu süreler için kesenek ve karşılıklarının 
da yarım alınması muvafık görülmüştür. 

Bâzı ağır ve yıpratıcı görev ve hizmetlerde geçirilen sürelerin her yılı için üç ay m ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü kuruluşundaki polis, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserliklerde geçen sü
relerin her yılı için iki ayın (Eylemli süre zammı) adiyle ve ayrıca harbi doğuran genel veya kıs
mi seferberliğe veyahut seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine katılanların veya harb halin
de düşmana esir düşen veya düşman tarafından enterne edilen iştirakçi veya tevdiatçılarm bu suret
le geçen sürelerinin bir katının ve pilot olan ve olmıyan ordu uçucuları ile Devlet Havayolları uçucu 
personelinin uçucu olarak, denizaltı subayı ve askerî memurları ile gediklilerinin denizaltıcılık gö
revlerinde geçirdikleri eylemli sürelerinin her yılı için de altı ayın, bağlanacak aylıkların ve yapı
lacak toptan ödemelerin hesabında sayılmak üzere (itibari süre) adiyle eylemli sürelerine eklen
mesi uygun görülmüş ve bu süreler için kurumlarından karşılık alınması, ancak bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra bu suretle geçecek olan sürelerden dolayı yapılacak eklemelerde (Eylem
li süre zamları) toplamının altı yılı ve (İtibari süre zamları) toplamının ise beş yılı geçmemesi şartı 
konulmuş, yalnız uçucularla denizaltıcılarm süre zamlarının hiç bir tahdide tâbi tutulmaması ciheti 
iltizam olunmuştur. 

Yabancı devletlerdeki emekli sandıklarınca emeklilik sigortası, yalnız ölüme ve sakatlığa karşı 
yapılan bir sigorta sayılmakta ve 65 yaşın doldurulması da bir nevi sakatlık addedilmekte binae
naleyh 35 yıl hizmetten ve 65 yaşından önce emekliye ayrılma, hiç bir veçhile derpiş olunmamakta-
dır. 

1683 sayılı kanun, prim esasına dayanmamakta olduğundan dolayı eylemli süresi 25 yılı doldu
ranlara, emekliye ayrılmayı istemek hakkını vermiş bulunduğu ve yeni sandığa intikal edecek me
murların büyük bir yekûn tutacağı göz önüne almarak emekliye ayrılma isteğinde bulunabilmek 
için hiç olmazsa 30 yıl hizmet ile birlikte 55 yaşın doldurulmuş olması, sandığın malî bünyesinin 
şimdiden geniş ölçüde bir risk ile karşı karşıya bırakılmaması endişesi ile şart konulmuştur. Ancak 
bu durumda olanların emekliye sevkedilebilmesi hususunda dairelerine de yetki verilmesi Devlet ve 
Ekonomi Kurumları hizmetlilerinin, randımanlı çalışma ile mümkün olacağı tabiî olduğundan ge
rektiğinde kurumlara bu imkânı sağlamış olmak noktasından, faydalı görülmüştür. Bununla bera
ber kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eylemli süreleri 25 yılı doldurmuş ve 1683 sayılı Kanuna 
göre emekliye ayrılma durumunu iktisap etmiş bulunanların 30 yıl ve 55 yaş kaydından istisna 
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edilmesi, müktesep hakkın ihlâl olunmaması bakımından zaruri olacağı düşünülerek geçici 25 aci 
maddede bu ciheti sağlıyacak gerekli hüküm konulmuştur. 

55 yaşını doldurmaksızın emekliye ayrılma halinde Sandığa yüklenecek riskin ne kadar ağır ola
cağı aşağıdaki misalden bariz bir surette anlaşılacaktır. Şöyleki : 

30 yıl hizmeti bulunan 400 lira ücretli ve 50 yaşındaki bir iştirakçıya, emekliliğini istemek hak
kının verilmesi halinde bağlanacak aylık 200 lira olup 55 yaşma kadar geçecek 60 ayda Sandık 
12 000 lira ödeyecek, ayrıca bu memurdan ve dairesinden (20) şer lira olmak üzere ayda 40 liradan 
60 ayda 2 400 lira kesenek ve karşılık alamıyacaktır. Bunun Sandığa yükliyeeeği külfet (14 400) 
liradır. Aynı memur 55 yaşında emekliye ayrılmışolsa hizmet süresindeki 5 aylık artış sebebiyle San
dığın her ay ilâveten ödeyeceği emekli aylığı, 20 liradan ibaret bulunacaktır. Emeklilik sigortası 
sisteminde yaş mevzuu ön plânda tutulması gereken ehemmiyetli bir faktör olduğundan tasa
rıda da bu noktaya, zaruri olarak ehemmiyet verilmiş bulunmaktadır. Ancak ağırlığı ve yıpratıcılığı 
nazara alınarak (Eylemli süre zammı) yapılan hizmetlerde geçirilen sürelerin, hayatı da kısaltacağı 
kabul olunduğundan, bu gibilerin eylemli süreleri bu zamlarla birlikte 30 yılı doldurduğunda 
yaşlarına altı yıla kadar olan eylemli süre zamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak yaş sayısı '-55 
yaşı doldurmuş ise emekliliklerini istiyebilmeleri imkânının verilmesi hak ve madelete uygun ola
cağı düşünülmüştür. 

Emekliliklerini istiyenlerin ceza bakımından kovuşturmaları veya yargılanmaları yapılıyorsa bu 
mm neticesi belli olmadan emeklilik işlemlerinin yapılması uygun olmıyacağı ve ayrıca subay ve as
kerî memurlarla gediklilerin harbe hazırlık devresinde emekliye ayrılma isteklerinin, durumun ay
dınlanmasına ve tehlikenin geçmesine kadar geri bırakılması gerektiği göz önüne alınarak 39 ncu mad
deye buna göre hükümler konulmuştur. 

Çeşitli kanunlardaki yaş hadleri ve bunlarla ilgili hükümler bu kanuna alınarak eski hükümler 
kaldırılmış ve bu arada bâzı görev ve hizmetler için bu hadler, bunların özelliği göz önüne alınmak su
retiyle tesbit ve yine bunlardan bâzılarının ne gibi hallerde uzatılabileceği ayrıca derpiş olunmuştur. 

Müktesep hakkından fazla aylık veya ücret alanların müktesep hak derecelerinin bir terfi devresi 
geçtikten sonra yükseltilmesi, keseneklerde esas olduğuna göre emekli aylığına esas tutulacak aylık 
veya ücretin de keseneği üç tam yıl ödenmiş aylık veya ücret olması gerekmekte bulunmuş, ancak bu 
hükmün çeşitli sebeplerle kurumlar tarafından emekliye ayrılanlar için aranılmaması uygun görül
müştür. 

Bağlanacak emekli aylıkları, keseneğe esas aylık veya ücret tutarının, 20 yıl hizmet süresi için bunu 
%; 40 ı üzerinden ve bundan fazla her hizmet yılı için de ayni1 aylık veya ücret tutarının % 1 inin ek
lenmesi suretiyle tesbit edilmiş, ancak 50 yıldan fazla hizmetlerde aylık veya ücret tutarının % 70 
inin son had sayılması. Sandığın bünyesi ve yabancı Devletlerdeki benzeri sandıklardan bağlanan aylık 
nispetleri bakımından zaruri görülmüştür. Bu esas üzerinden bağlanacak aylıklar kaldırılan hüküm
lere göre bağlanan ve çeşitli kanunlarla zamlar yapılan aylıkların bugünkü baliğlerinin mühim mik
tarda üstünde olacaktır. 

6. — Âdi ve görev sakatlığı aylıkları : 
Tasarının 44 - 63 ncü maddelerinde âdi ve görev sakatlıkları ve bu sakatlıklardan dolayı bağ

lanacak aylıklarla ilgili hükümler yer almıştır. 
Görevini yapmıyacak derecede âdi sakatlığa uğrıyanlar hariç olmak üzere hastalıkları ne ka

dar sürenler hakkında âdi sakat işlemi yapılacağı, yürürlükte bulunan hükümler tevhit olunmak, 
ve bu arada Devlet Ekonomi Kurumları hizmetlerinin aksamasına mahal bırakılmamak, aynı za
manda da bu yüzden Sandığa yüklenecek külfet nazara alınmak suretiyle, teklif edilmiştir. 

Gerek 1683 sayılı Kanunda, gerek emekli sandıkları kanunlarında âdi sakat durumuna giren
lerin hizmet süreleri 20 yılı doldurmuşsa kendilerine emekli aylığı bağlanmakta, aksi takdirde her 
hizmet yılı için son aylık veya ücret tutarının, 3656 sayılı Kanundaki tutarları üzerinden bir aylık 
tazminat verilmekte ve emekli sandıklarında ayrıca kesenekler de iade olunmakta iken, tasarıda 
15 yılı dolduranlara da âdi sakatlık aylığı bağlanması dolduran yanlara da toptan ödeme yapılması, 
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yani kesenek ve karşılıkların % 4 mürekkep faiz ile ödenmesi gibi ilgililerin lehine bir hüküm tek
lif olunmuştur. 

Görev sakatlıklarının, doğuş tarihinden itibaren muayyen bir süre içinde ihbar edilmemesi, bu 
halin görevden mütevellit ve görev esnasında hâdiş olduğunu tesbit ve tevsik edebilmek bakuniu-
dan müşkülâtı mucip olduğu ve görev sakatlığına uğramış bir iştirakçinin görev sakatlığı aylığma 
müstahak iken çalışmaya devam etmek zorunda kalması gibi bir vaziyet de ihdas edeceği göz gnüne 
alınarak bunların ihbarı için bir süre tesbiti zaruri görülmüştür. 

Görev sakatlığına uğrıyanlara bağlanacak aylıklarla sakatlık derecelerine göre bunlara yapıla 
cak zamlar toplamının, keseneğe esas aylık veya ücret tutarının % 90 ı aşmaması esası, benzeri 
emeklilik sigortalarında bu gibilere bağlaaan aylıklar ve Sandığın malî bünyesinin korunması ve ha 
len bağlanmakta olan aylık miktarları nazara alınarak konulmuş bulunmaktadır. 

Görev sakatlığına uğrıyan erlere, sakatlık dereceleri üzerinden bağlanacak aylıklar, halen bağ
lanmakta olanlardan yüksek olmakla beraber, gerek bunlar gerek subay, askerî memur ve gedikli
ler bu sakatlığa harbde uğramışlarsa kendilerine \eya ölümlerinde dul ve yetimlerine bugünkü ter
fih zammı yerine, daha yüksek miktarda ve (Savaş sakatlığı zammı) adiyle ayrıca bir öd«me yapıl 
ması esası teklif edilmiştir. 

7. — Dul ve yetim aylıkları: 
Tasarının dul ve yetim aylıklarına ait bulunan (64 - 79) ncu maddelerinde dul ve yetim aylık

ları ile ilgili başlıca esaslar görevde iken ölenler için hesaplanacak emekli, âdi sakatlık ve görev 
sakatlığı aylıkları ve müstahak ise savaş sakatlığı zammı üzerinden ve bu aylıkları almakta iken 
ölenler için de aldıkları aylıklar üzerinden dul karı veya koca için % 50, çocukların her biri ile ba
ba ve ana için % 25 nispetinde aylık bağlanması ve dul ve yetimlerin birinden boşalan aylığın bağ
lama sırasında toplamının, bağlamaya esas aylıktan olması dolayısiyle indirme yapılmış olan
ların aylıklarına eklenmesidir. 

8. — Emekli ve evlenme ikramiyeleri : 
Emekli ikramiyesinin, keseneğe esas aylık veya ücret tutarı üzerinden ödenmesi ve evlenen ka

rılarla evlenen veya 25 yaşını dolduran kız çocuklara aylıklarının iki yıllığının (Evlenme ikramiye
si) adı ile verilmesi uygun görülmüştür. Emekli ikramiyeleri halen aylık ve ürcetlerin eski tutarları 
üzerinden ödenmekte olduğundan tasarının kabulü halinde memur ve hizmealiler için büyük bir is
tifade sağlanmış olacaktır. 

9. — Biriktirme sandığı-
Halen memur koca ve karı, ayrı ayrı emekli aylığına müstahak tanınmakta ise de, prim esasına 

gidilince aynı aile için iki taraftan prim ödenmesi muvaıkf görülmiyerek bu gibi hallerde yalnız koca 
iştirakçi bırakılıp kadın tevdiatçı sayılmış ve biriktirme sandığına alınmıştır. Kadın emekliye 
ayrılma veya âdi veya görev sakatı durumuna girince kendisinden o tarihe kadar alman kese
neklerle karşılıklarının % 4 mürekkep faizle toptan ödenip kocasının ölümü halinde çocukları 
ile birlikte ondan ayrıca aylığa müstahak duruma geçmesi sağlanmıştır. Bu suretle bugünkü 
vaziyete nazaran daha doğru ve elverişli ve yabancı memleketlerde tatbik edilmekte olan yeni 
bir sistem ihdas ve teklif olunmuştur. Bundan başka emeklilik hakkı tanınan bir göreve ilk defa 
alınırken 40 yaşını doldurmuş bulunanların emekli sandığı ile ilgilendirilmiyerek tevdiatçı sayıl
maları suretiyle biriktirme sandığı ile ilgilendirilmeleri sandık sisteminin zaruri bir neticesi 
olarak mütalâa edilmiştir. Bunların da yukarda söylenenler gibi emekli, âdi sakatlık veya görev 
sakatlığı aylığı bağlanmasını gerektiren bir duruma girmelerinde bu paralar kendilerine ve ölüm
lerinde dul ve yetimlerine toptan ödenmek suretiyle terfihleri ihmal edilmemiş hulıınmaktadır. 

10. — Çeşitli konular: 
tki cihetten aylık veya toptan ödemeye hak kazanılması halinde ne gibi işlem yapılacağı, emek

li âdi sakatlık, görev sakatlığı, dul ve yetim aylığı alanların veya kesenekleri geri verilenlerle 
toptan ödeme yapılanların emeklilik hakkı tanınan veya tanınmıyan bir göreve tâyinleri veya 
ücretli gündelikli bir hizmete girmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümler tasarının 
(92 - 105) nci yaş, muhtaçlık, avans aylık veya toptan ödeme, zamanaşımı sandığın yapacağı 

( S, Sayısı : 194 ) 



- 1 1 -
ödeme ve yoklama ve benzeri konularla ilgili hükümler de (106 - 135) nci maddelerinde iltibas ve 
teredüde mahal bırakmıyarak açık şekilde yazılmış ve tamamı veya bâzı hükümleri kaldırılacak 
kanunlar ise (136 - 138) nci maddelerde gösterilmiştir. 

11. Geçici hükümler : 
Geçici hükümler bölümünde yer alan geçici maddeler de esas maddelerde yapıldığı gibi mahi

yetlerine ve birbirleriyle olan ilgilerine göre aşağıda gösterilen dokuz kısımda toplanmıştır. 
a) Devir işlemleri : 
Demiryolları ile Askerî Fabrikalar ve Özel İdareler Tekaüt sandıklarından başka bütün sandık

ların tamamen, Demiryollar Sandığı ile Askerî Fabrikalar sandıklarının da, memur ve hizmetli
lere ait kısımlarının, her eeşit mevcut, borç ve alacaklariyle birlikte, yeni sandığa devir şekil
leri, özel İdareler Sandığının, bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar bağlanmış emekli ay-
lıklariyle dul ve yetim aylıklarını ödemek üzere ve yapacağı hizmetle mütenasip bir isim altında 
geçici olarak çalışmasına devam etmesi, Köy öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Emekli San
dığının tasfiye ve devir işleri, yeni sandığa intikal edecek sandıklarca bağlanmış aylıkların yeni 
sandıkça ödenmeye başlanması, emanet hesaplarında kayıtlı kesenek ve karşılıkların sandığa dev
ri, kanunun yürürlüğe girmesinden önce emekliyeayrılmış veya ölmüş bulunanların aylıklarından 
kesilmiş emekli keseneklerinin kendilerine ve ölmüş iseler dul ve yetimlerine geri verilmesi, 

Gibi hükümler, bu kısımda yer almıştır. 
b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emklilik hakkı tanınan görevlerde bulunanlar veya 

sonradan bu duruma girenler : . %•& •: • 
Bu kısımda kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan görevlerde bulunanlarla 

sonradan bu duruma gireceklerin, kaldırılan çeşitli hükümlerle iktisap etmiş oldukları eylemli ve 
itibari hizmet sürelerinin kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçecek sürelerine ekleneceği su
bay ve askerî memurlardan emekliye ayrılanların 33 ncü maddede yazılı eylemli süre zamları 3 yıl
dan az olduğu takdirde 3 yıla çıkarılacağı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile üniversitele
rin maaşlı memurluklarında geçen hizmet sürelerinin emeklilik hakkı tanınmış sürelerden sayılaca
ğı, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emekli dul ve yetim aylıkları, sandıkça tahsis ve tediye 
olunmaya başlanacağından, aylıklı memurların 4805 sayılı Kanundan önceki zamana ait ve eylem
li sürelerine eklenen ve mukabilinde sandıkça prim alınmamış olan hizmetlerine karşılık durumla
rından sandığa ödenecek toplu paralarla bunların hesap ve ödeme şekilleri, evvelce aldıkları kese
nekleri geri verenler hakkında yapılacak işlemler, kocaları iştirakçi olan iştirakçi karıların tevdi-
atçılığa geçirilecekleri, 

Gösterilmiştir. 
Yukarda da izah olunduğu üzere, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren maaşlı memurla

rın heyeti umumiyesi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına alınacak ve o tarihten sonra emekli, 
dul ve yetim aylıklarının kâffesi de sandıkça bağlanacaktır. Bu memurların 4805 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylıklarından emekli keseneği alınmamış olduğu ve halbuki prim 
esasına dayanan ve tediyelerini ancak evvelden alacağı primlere istinat ettirmesi tabiî ve zaruri 
bulunan sandığın bunlara, primlerim almadığı hizmet sürelerini de hesaba katarak aylık tahsis 
ve tediye etmesi caiz ve mümkün olamayacağından, prim ödenmeksizin geçmiş bu gibi hizmetler 
için, ilgili dairelerin yapılacak bir hesapla, toptan sandığa bir para.ödemeleri icabetmektedir. Yap
tırılan hesaplara göre Genel Bütçeye dâhil daireler memurları için Hazinece ödenmesi gereken 
miktarın 260 - 270 milyon lira civarında olacağı tesbit ettirilmiştir. 

Bu paranın ödenmesi şekline gelince: 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra emekli, dul ve yetim aylıklarının yeni sandıktan bağla

nacağı ve Devlet Borçları Bütçesindeki kişi aylıkları bölümünden yalnız evvelce bağlanmış aylık
larının ödenmesine devam olunacağı cihetle, her yıl muhtelif sebeplerle tasarruf edilecek aylıkla
rın karşılıkları yine tertibinde bırakılarak yıl sonlarında bu borçların itfasına tahsis edilecek 
bu suretle bütçeye bundan dolayı munzam bir külfet tahmil edilmiş olacaktır. 

İlk yıllarda itfa edilecek miktar ehemmiyetsiz olacak ise de ileriki yıllrda bu miktar, yapılacak 
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tasarrufların da yıldan yıla artacağı tabiî olduğundan, fazlalaşmış olacaktır. 

c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekli aylığı alanların ölümlerinde dul ve yetimlerine 
bağlanacak aylıklar : 

Bu kısımda sözü geçen dul ve yetim aylıklarının ilgisine göre, evvelce emekli aylıklarını bağla
mış dairelerle Özel İdareler Sandığınca veya yeni Sandıkça bağlanıp ödenmesi teklif olunmuştur. 

ç) Emekli dul ve yetimlerden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan 
görevlerde bulunanlar veya sonradan bu görevlere girenler hakkında uygulanacak esaslar bu kı
sımda yer almıştır. 

d) Kaldırılan'hükümlere göre bağlanan emtkli, dul ve yetim aylıklarının tasarıya göre bağla
nacak aylık miktarlarına yükseltilmesi prensip olarak kabul edildiğinden evvelemirde 1683 sayıh 
Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . V I . 1930 tarihinden sonra bağlanmış bütün aylıkların zamları ile 
birlikte baliğ olduğu bugünkü miktarları, aylık asılları ile hizmet süreleri aynı olan iştirakçılara bu 
kanun gereğince bağlanacak aylık miktarlarına çıkarılmıştır. Bunların tahsis evrakının dairelerin
de ve Sayıştayda mahfuz bulunması, mukayesenin kolaylıkla yapılarak zammın tatbikini mümkün 
kılacaktır. 

Ancak o tarihten önce bağlanmış aylıkların, tahsis evrakının elde olmaması ve ilgililerin hizmet 
süreleri ile, aylık asıllarını başka yollardan tesbitine de maddeten imkân bulunmaması dolayısiyle, 
aynı esasın bunlar hakkında da uygulanması cihetine zaruri olarak gidilmemiş buna mukabil yapılan 
bütün zamları ile birlikte bugünkü baliğlerinin seyyanen % 50 nispetinde artırılması uygun görül
müştür. Bu artımalar sonunda bunlardan bâzılarının yukarıki esasa göre yapılacak zamlardan daha 
fazla artırılmış olacağı da ayrıca anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yapılan hesaplara göre bu zamların yıllık tutarı 20 milyon lira raddesinde olacaktır. 
Kanunun yürürlüğe girmesi, teklife göre yayımından altı ay <onra olacağı cihetle 1949 yılı 

Bütçesine bu yüzden tahmil edilecek yeni külfet 10 milyon lirayı aşmıyaeak ve muhtelif sebeplerle 
tasarruf edilecek aylıklardan dolayı bunun bir miktar daha az olması mümkün olacaktır. 

e) Doğumları 8 Şubat 1332 veya daha evvelki tarihli olanların yaşları ile ilgili hükümler tatbi
katta karşılaşılan zorluklar nazara alınarak tesbit olunmuştur. 

f) Milletvekilleri ile Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanların emeklilikleri : 
Emeklilik hakkı tanınan görevlerde bulunduktan sonra milletvekilliğine seçilenlerin burada ge

çecek sürelerinin eylemli süreden sayılması hükmü ile milletvekili iken Büyük Millet Meclisi Başka
nı, Başbakan ve Bakan seçilenler hakkındaki cari hükümler kaldırılarak hâlen bu yerlerde bulunan
ların müktesep haklarının devamı kabul edilmiş olduğundan, bu kısımda ona göre gerekli esaslar 
tesbit ve teklif edilmiştir. 

g) Borçlanma hükümleri : 
Ücretli görevlerde geçen sürelerin borçlanma yoliyle eylemli hizmet sürelerine eklenmesi hakkın

da çeşitli kanunlardaki hükümler devam ettirilmiş, bâzı hizmetlerden dolayı ilgililere yeniden borç
lanma imkânları sağlanmış ve borçlanma isteğinin yapılması için son defa olmak üzere altı aylık ye
ni bir müracaat süresi daha kabul edilmiştir. 

h) Emekli Sandığı Kanunu esaslarının tesbiti kadar işlerinin selâmetle yürütülebilmesi için or
ganizasyonu da mühim olduğundan, ilk tesisinde emeklilik ve bilhassa sigorta işlerinde uzun müd
det çalışmış ve bilgi ve ihtısasiyle tanınmış yabancı bir uzmanın en çok beş yıl süre ile genel müdür 
olarak çalıştırılması ve teşkilâtın kurulması için zaman ve imkân bırakılması maksadiyle de tasarı
nın esas hükümlerinin yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmesi muvafık ve zaruri görülmüştür. 
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HÜKÜMET TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanan 
tasarısı 

— I — 

Kuruluş 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığına bağlı ol
mak ve bu kanunda yazılı emeklilik işlerini 
görmek üzere Ankara'da (Türkiye Cumhuriyeti 
Emeklilik Sandığı) kurulmuştur. 

Sandığın Tüzel kişiliği vardır. Özel hukuk 
hükümlerine göre yönetilir. 26 . VI . 1938 tarih
li ve 3460 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı ol-
mıyan hükümleriyle 3 . VII . 1939 tarihli ve 
3659 sayılı Kanun hükümleri bu Sandık hakkın
da da uygulanır. 

Sandığın, gerekli görülen yerlerde şube ve 
ajanları bulunur. 

MADDE 2. — Sandığın organları: 
1. Yönetim kurulu, 
2. Genel Müdürlük kuruluşu, 
3. Sağlık kurulu, 

dur. 

MADDE 3. —~ Yönetim Kurulunda bir baş
kan ile 7 üye bulunur. Başkan ile iki üye Ma
liye Bakanlığı, birer üye Millî Savunma, içiş
leri, Ekonomi, Ulaştırma ve Çalışma Bakan
lıkları tarafından teklif ve Bakanlar Kurulunca 
tâyin olunur. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî üye
sidir. Bulunmadığı zaman kurum toplantılarına 
yardımcılarından biri katılır. 

Başkan ve üyelerin görev süreleri 3 yıldır. 
Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Sürelerinin 
bitiminden evvel ayrılanların yerine seçilenler, 
ayrılanların sürelerini tamamlarlar. 

MADDE 4. — Yönetim Kuruluna, gerek 13 
neü maddede yazılı kanunların asıl görevleri 
Ankara'da bulunan memurlarından, gerek açık
tan başkan ve üye seçilebilir. Bunların 30 . VI . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna göre enaz 
dördüncü derece aylığını veya karşılığı ücreti 
kazanılmış hak olarak alabilmeleri ve yüksek 
tahsil yapmış olmaları ve açıktan seçileceklerin 
maliye, ekonomi, bankacılık, sigrtacılık ve 
emeklilik işlerinden birinde bilgi ve uzmanlık
ları ile tanınmış olmaları şarttır. 

MADDE 5. — Yönetim Kurulu ayda en az 
dört defa toplanır. Başkanın bulunmadığı, top
lantılara, yönetim kurulu üyelerinin, Genel Mü
dürden başka, aralarında seçecekleri biri baş
kanlık eder. 

Karar verilebilmesi için 3 neü maddede gos 
terilenlerden en az yedisinin toplantıda bulunma
sı şarttır. 

Kararlar, toplantıda bulunanların çoğunlu
ğu ile verilir. Oylarda eşitlik olursa, başkanın bu
lunduğu taraf üstün tutulur. 

MADDE 6. — Yönetim Kuruluna, 13 neü 
maddede yazılı kurumların memurlarından se
çileceklere, üzerlerinde 26 . V I . 1938 tarihli ve 
3460 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin son fık 
rasında yazılı görevlerden biri bulunmamak 
şartiyle kadroları karadıklarından ayda (150) 
lirayı geçmemek üzere ücret verilebilir. 

Bunların ceza ile olmamak şartiyle, asıl gö
revlerinden ayrılmalarında (Ankara dışında bir 
göreve atananlar hariç) yönetim kurulu başkan 
ve üyelikleri, sürelerinin bitimine kadar devam 
eder. 

MADDE 7. — Sandığın bir gonel müdürü ve 
iki genel müdür yardımcısı bulunur. 26.VI.1938 
tarihli ve 3460 sayılı Kanunun 18 nci maddesi 
hükmü saklı kalmak üzere, 6 nci ve daha yukarı 
derecedeki memurlar, Genel Müdürlüğün teklifi 
üzerine. Yönetim Kurulu, bunların dışında ka
lan memurlarla çeşitli hizmetliler Genel Müdür 
tarafından tâyin edilir. 

MADDE 8. — Sağlık Kurulunda : 
a) Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Ku

rulunca kendi öğretim üyeleri arasından seçile,; 
cek iki doçent veya profesör; 

b) Millî Savunma Bakanlığınca ordu kad
rosundan seçilecek en az binbaşı rütbesinde iki 
uzman subay hekim; 

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
seçilecek iki uzman hekim; 

ç) Genel Müdürlükçe tâyin edilecek iki uz
man hekim olmak üzere sekiz üye bulunur. 

(a, b, c) fıkralarında yazılı olanlara 6 nci 
maddede gösterilen miktarda ücret verilir, (a); 
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i\krasmdakilere verilecek ücretler bunların 4936 
sayılı Kanunun (32) nci maddesi gereğince ala
cakları tazminatın ödenmesine engel olmaz. 

İlgili yazı ile isterse göstereceği bir hekim 
yalnız kendisi hakkında verilecek kararın gö
rüşülmesinde kurula üye olarak iştirak et
tirilir. 

Kurul her yıl aralarından birini gizli oy ile 
başkan seçer. 

Üyelerinin en az beşi ile ve ihtiyaca göre top
lantı yapar. Gereken hallerde dışardan uzman 
hekimlerin oy ve düşüncelerini de alır. Karar
larını Genel Müdürlükten evrakın kendilerine 
verilmesi tarihinden başlıyarak en çok bir av 
idinde çoğunlukla verir. Oylarda eşitlik halinde 
başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

MADDE 9. — Sandığı Yönetim Kurulu yö
netir ve Genel Müdürlüğün işlerini sürekli gö
zetimi altında bulundurur. Kurulun görevleri 
şunlardır : 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık 
bütçe ve kadroları inceleyip tesbit ederek Ma
liye Bakanlığının onamasına sunmak, 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilan
ço, kâr ve zarar hesaplarını i n c e l i p uygun gö
rürse onadıktan sonra yapılan işler raporu ile 
birlikte Genel Denetleme Kuruluna vermek, 

e). Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin 
bölümleri içinde aktarma yapmak; bölümler 
arasındaki aktarma teklifleriyle ek ve olağan
üstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini 
Maliye Bakanlığının onamına sunmak, 

ç) Aylık, toptan ödeme, keseneklerin geri 
verilmesi, savaş sakatlığı zammı, ikramiye gibi 
bu kanun gereğince yapılacak çeşitli ödenek
lere iMşkin olarak Genel Müdürlükçe hazırlana
cak tahakkuk ve bağlama kâğıtlarını ve bağlama
larda bu kanun gereğince yapılacak düzeltme. 
kaldırma, azaltmalarla bu kanunun (75) nci 
maddesinin a, b, c, ç, ve d fıkralarında yazılı 
haller için Genel Müdürlükçe yapılacak teklif
leri inceliyerek karara bağlamak, 

d) Sandığın malî durumunu aralıksız de 
netliyerek gelirleriyle yürürlükteki bağlama ve 
ödeme hükümlerinin yeni -tedbirleri alınmasını 
gerektirdiğini görürse bunu düşüncesiyle birlik
te Maliye Bakanlığına bildirmek, 

e) Sandığın leh ve aleyhindeki dâvaları, 
fayda görürse, sulh ve tahkim yeliyle sonuçlan 

dırmak, dâva açmak, dâva veya icra kovuştur
masından vazgeçmek için karar vermek, 

f) îmza yetkisi verileceklerle bunların yet
kilerinin derecesini belli etmek, 

g) Sandık sermayesinin işletilmesi şekilleri
ni 23 ncü maddede yazılı esaslara göre belirtmek; 

h) 3 . V I I . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Ka
nunun 17 . V I I . 1944 tarihli ve 4621 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 13 ncü mad
desi gereğince olağanüstü çalışmalardan ötürü 
kâr ile kayıtlı olmaksızın verilecek ikramiyeler 
hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak teklifleri 
inceleyip onamak ve sözü geçen madde ile 
26.VI.1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunun (42) 
nci maddesi gereğince verilecek ikramiyeler için 
Genel Kurula tklifte bulunmak; 

i) Yabancı uzman çalıştırılmasına karar 
vermek ve bunlara ait bağıt projelerini inceleyip 
onamak; 

j) Gerekli görülen yerlerde şube ve ajanlık 
açılması ve açılanların kapatılması ve bunların 
görev ve yetkileri hakkında karar vermek; 

k) Gene Müdürlükçe hazırlanacak her çeşit 
yönetmelikleri inceliyerek onamak; 

1) Kanun ve tüzüklerle yukarda yazılanlar 
dışında verilecek görevleri yapmak ve yetkileri 
kullanmak; 

MADDE 10. — Yönetim Kurulu kararlarının 
bu kanun gereğince bağlanacak aylıklara ve 
yapılacak ödemelere ilişkin olmıyanlarımn birer 
örneği 15 gün içinde Maliye Bakanlığına gönde
rilir. Bakanlıkça kanun veya tüzük hükümlerine 
uygun görülmiyen kararlar gerekçesiyle bildiril
mesi üzerine Yönetim Kurulunca düzeltilir. 

Kararların bu kanun geerğince bağlanacak 
aylıklara ve yapılacak ödemelere ilişkin olanları 
aynı süre içinde Maliye Bakanlığı ile birlikte ay
rıca ve yazı ile ilgililere de bildirilir. Bunlar 
aleyhine bildirim tarihinden başlıyarak 30 gün 
içinde Maliye Bakanlığına yazı ile itiraz olunabi
lir. Bakanlık alacağı kararı itiraz tarihinden 
başlıyrak 30 gün içinde sandığa ve genel hüküm
lere göre yazı ile ilgililere bildirir. Bakanlık ilgi
linin itirazını yerinde görür ve Yönetim Kurulu 
da bu karara uyarsa işlem ona göre düzeltilir. 
Uymaz veya Bakanlık ilgilinin itirazını yerinde 
bulmazsa bu kararlar aleyhine 3546 sayılı Kanun 
hükümlerine göre Danıştayda dâva açılabilir. 

Baknlığm bildirimi üzerine Yönetim Kuru* 
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lunca değiştirilip ilgililere yazı ile bildirilen ka
rarlar hakkında da ilgililere yukarıki esaslara 
göre itiraz edebilir ve dâva açılabilir. 

Bakanlığın bildirimi üzerine yönetim kuru
lunca düzeltilmiyen kararlar aleyhine Bakanlık 
Danıştayda dâva açabilir. 

MADDE 11. — Genel Müdür sandığın işleri
ni kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yönetim ku
rulu kararlarına göre yürütür. 

Mahkemelerle idare makamlarına, gerçek ve 
tüzel kişilere karşı sandığı genel müdür temsil 

- eder. Temsil görevini doğrudan doğruya kendi
si yapabileceği gibi yardımcılarından biri veya 
tevkil edeceği kimse ile de yaptırabilir. 

MADDE 12. — Sağlık Kurulu : 
a) 51 nci maddede yazılı sakatlık raporları

nı inceliyerek karara bağlar. 
b) İlgililerin 53 ncü maddede gösterilen 

sakatlık derecelerini belirtir. 
c) Bu kanunun sakatlığa ilişkin hükümleri

nin uygulanmasında düşüncelerini bildirir. 
Sağlık Kurulunun vereceği kararlara karşı 

idare ve kaza mercilerine baş vurulamaz. 

— II — 

Sandıktan faydalanacaklar 

MADDE 13. — Bu kanunla tanınan haklar
dan, aşağıda (I) işaretli fıkrada yazılı daire, ku
rum ve ortaklıklarda çalışanlardan, Türk uyru
ğunda olmak ve 19 yaşma girmiş bulunmak şar-
tiyle, (II) işaretli fıkrada gösterilenler faydala
nırlar. 

I - Daire, kurum ve ortaklıklar: 
a) Genel Bütçeye giren daireler; 
b) Katma Bütçeli daireler; 
c) özel İdareler; 
ç) Belediyeler; 
d) 26 . VI . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Ka

nunda yazılı Genel Denetleme Kurulu ile yöne
tim, kuruluş ve denetlenmesi aynı kanun hüküm
lerine tâbi Devlet Ekonomi Kurumları ve bunla
ra bağlı müesseseler; 

e) özel Kanunlarla kurulmuş ve kurulacak 
tüzel kişiliği bulunan Devlet kurumları, (Kefa
let sandıkları dâhil), 

f) 10 . IX . 1337 tarihli ve 151 sayılı Kanuna 
göre kurulan Ereğli Kömür Bölgesi Amele Bir
liği, 

15 — 
g) Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak 

bankalar, 
h) Genel Bütçeye giren veya katma bütçeli 

d ürelerle Özel İdare ve belediyelere bağlı idare 
ve müesseseler, 

i) (h) bendinde yazılı dairelerin döner ser
mayeli iş ve teşekkülleri, 

j) Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası 
yukarda sayılan daire, idare, banka ve kurumlar 
dan birine veya bir kaçma ait ortaklıklarla bun
ların kendi sermayeleriyle kuracakları diğer or
taklıklar, 

k) Ticaret ve Sanayi Odalariyle ticaret ve 
zahire borsaları, 

I) Bu kanunla kurulan Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı,. 

Yukarda yazılı daire, kurum, teşekkül ve or
taklıkların hepsine bu kanunda (kurum) denil
miştir. 

II) Faydalanacaklar: 
a) Cumhurbaşkanları, 
b) Özel Teadül ve Kuruluş Kanunlarına gö

re derece esası üzerinden aylık veya ücret alan
lar, 

c) Sürekli kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetliler, (İş yerlerindeki kapıcı 
bekçi, odacı ve benzeri hizmetliler dâhil, Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetveldeki hizmetlileriyle 
aynı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı olan
lardan işçi vasfını haiz olan amele, çavuş, mü-
tahassıs amele, hamal, hamalbaşı, tayfa, gemici 
bahçıvan, lâmbacı, lâvajcı, drezinöder ve kurum
ların serbest ve sözleşmeli avukatları hariç) 

ç) Genel Bütçe Kanunlarına bağlı (K) ve 
(N) işaretli cetvellerde gösterilen kadrolarda 
çalışan memur ve hizmetliler, 

d) Amele birliği sürekli memur ve hizmetli
leri, 

o) Kurumların özel Kanunlarına göre mev
cut yönetim kurullarının Başkan ve üyeleri 
ile seçilmiş veya atanmış Belediye Başkanları , 
(Emeklilik hakkı tanınan bir görevde evvelce 
bulunmuş olmaları kaydiyle,) 

I f) Kuruluş kanunları gereğince aylıklı kad-
| rolarda ücretle çalıştırılanlar, 
i 

J g) Ticaret ve Sanayi Odaları ile ticaret ve 
i zahire borsalarının tâyinleri Ticaret Bakanlığm-
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ca yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan ücret
li memurları, 

h) Gedikli subaylar, 
i) llatbakıcı, hat başbakıcı, dağıtıcı ve bns-

dağıtıeılarla vaiz ve dersiamlar, 
j) Millî Savunma Bakanlığı Harlı okulları 

öğrencileri, 
k) Erler, (Görev sakatlıkları ile görevden 

doğma ölümleri halinde) 
Yukarda gösterilenlere, ((Cumhurbaşkanla

rı ile erler hariç) bu kanunda «iştirakçi» ve bun
lardan 127 nci maddede yazılı durumlarda bulu
nanlara «Tevdiatçı» denilmiştir. İştirakçi olan
lar Türkiye Cumhuriyeti Kmekli Sandığı ile ve 
tevdiatçı bulunanlar da Biriktirme Sandığı ile, 
isteklerine bakılmaksızın ilgilendirilirler ve hak
larında ayrıca İş ve İşei Sigortaları kanunlarının 
hükümleri uygulanmaz. 

Mahiyetleri sürekli olan hizmetler için ge
çici kadro alınamaz. 

— III — 

Bu kanunla tanınan nallar 

MADDE 14. - Bu kanunla tanınan haklar 
şunlardır: 

. a) Emekli aylığı, 
b) Âdi sakatlık aylığı, 
e) Görev sakatlığı aylığı, 
e) Dul ve yetim aylığı, 
d) Savaş .sakatlığı zam mı, 
e) Toptan ödeme, 
f) Emekli keseneklerinin geri verilmesi, 
g) Biriktirme Sandığında biriken paraların 

geri verilmesi, 
h) 63 neü maddede yazılı yardımların ya

pılması, 
i) İkramiyeler, 

— IV — 

. Sandığın (j elifleri ve tahsil şekilleri 

MADDE 15. — Sandığın gelirleri şunlardır: 
a) îştirakeılarm 16 neı maddede gösterilen 

keseneğe esas tam aylık veya ücretleri üzerin
den her ay kesilecek c/( 5 emekli kesenekleri, 

Ay başlarından sonra göreve girenlerin o 
aya ait eksik hak edişlerinden kesenek alınmaz. 
Aybaşlarında n sonra görevden ayrılanların ek
sik hakedişlerinden tam kesenek alınır. 

16 — 
b) Emeklilik hakkı tanınan bir göreve ilk 

defa girenlerin (bu görevlerde, emeklilik hakkı 
tanınmadan çalışmakta olanlar dâhil) emeklili
ğe esas ilk tam aylık veya ücretlerinden kesile
cek %25 giriş kesenekleri, 

Bu gibilerden o ay ayrıca (a) fıkrasında ya
zılı %5 kesilmez. 

c) Emekliliğe esas aylık veya ücretleri 
yükselme suretiyle artanların ilk aya ait artış 
farkları, (Emekliliğe esas aylık veya ücretin
den daha aşağı aylık veya ücretli bir göreve 
geçmiş olanların sonradan evvelki aylık dere
cesine yükselmeleri halinde artış farkı kesil
mez.) 

Aylık veya ücret tutarlarında kanunlarla 
yapılacak artırmalarla 16 neı maddenin (b) fık
rasında gösterildiği üzere ücretleri ilk derece 
ücretleri tutarından az olanların bu ücretlerine 
yapılacak zamlar yükselme sayılır. 

ç) Subay ve askerî memurlardan mahkeme 
kararı ile nasıp ve rütbeleri düzeltilenlere öde
nen aylık farklarından dolayı (a) ve (c) fıkra
larına göre alınacak kesenek ve artış farkları, 

d) a, b, c, ve ç fıkralarında yazılı parala
ra eşit olarak kurumlarca verilecek karşılık
lar, 

e) Emeklilik hakkı tanınan bir göreve ilk 
defa girdiklerinde 35 yaşını bitirmiş 40 yaşını 
tamamlamamış olanlardan 35 yaşını bitirdikleri 
tarih ile göreve girdikleri tarih arasındaki sü
renin her ayı için emekliliğe esas ilk aylıkları 
üzerinden haseplanacak %10 tamamlayıcı emek
li kesenekleri, 

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

f) 54 ncü maddeye göre bağlanacak görev 
sakatlığı aylıkları ile 64 ncü maddenin (ç) fık
rasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları 
için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret 
bölümlerindeki ödeneklerin %1 i nispetinde ve
rilecek ek karşılıklar;, 

g) İştirakçi veya tevdiatçılarm aylık veya 
ücretlerinden kurumlarınca kesilen inzibati pa
ra cezaları; 

h) 18 nci madde gereğince alınacak %10 
gecikme zamları; 

i) Kurumlarda harç pulları dışında her çe
şit pul, bilet ve yardım alındıları satışlarından 
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-alınan"sataş keseneklerinin yarısı; 

j) 16 ncı maddenin (e) fıkrası ile 29, 36, 38, 
•42, 55,'62, 63, 7t< ve 87 nci maddelere göıe öde
necek paralar; 

k) Sandık gelirlerinin işletilmesinden elde 
edilecek her çeşit kârlar; 

1) Bağışlar ve başka-çeşitli gelirler. 

V 

Emeklilik keseneğine esas tuiulaGak aylık, ücret 
ve ödenekler 

'MADDE 16.—'Emeklilik keseneği,-aşağıda 
yazılı aylık ve ücret tutarları ile ödeneklerden 
fthnır. 

a) öael, iTeadül ve Kuruluş kanunlarına 
göre kazanılmış lıak< olarak alman derece aylık 
ve ücret1 tutarları; 

istisna ve uzmanlık yerlerinde çalışanların 
aynı kanunlara göre belirtilecek kazanılmış hak 
dereceleri aylık ve ücret tutarları; 

' Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin başka 
kurumlara geçmelerinde esas tutulan derece ay-
I ık ve ücretleri tutarl arı; 

b) Sürekli kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetlilerin 3 . VII . 1939 tarihli ve 
365,9 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi ile 
28 . X I I . 1946 tarihli ve 4988 sayılı Kanunun 
dördüncü maddesi hükümlerine ve tahsil durum-
lariyle hizmet sürelerine göre bulunmaları gere
ken derecelerin ücret tutarları; 

Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme sü
relerini doldurdukça kesenekleri hak kazanacak
ları üst derece ücretlerinin tutarlarından alınır. 
Ancak bu işlem kendilerine bu kanun hükümleri 
dışırida bir hak vermez. 

Yukardaki esasa göre bulunack derece ücret
leri tutarlarından daha az ücret alanların kese
neklerine bu ücretler mevcut derecelerden birisi
ne uymıyorsa en yakın derece ücreti tutarı; iki 
derecenin tam ortasında ise üst derece ücreti 
tutarı, en aşağı derece ücreti tutarı olan 150 lira
dan az ise aldıkları ücretler esas tutulur. 

Evvelce özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına 
tâbi bir ' görevde bulunduktan sonra hizmetli 
kadrolarına geçenlerin keseneğe esas ücretleri 

•kazanılmış -hak dereceleri ücretleri olup bu üc
retler: hizmetli kadrolarında yükselme sürelerini 

doldurdukça yukardaki fıkra gereğince yüksel
tilir. 

Bu gibilerden özel ve Teadül ve Kuruluş ka
nunlarına tâbi görevlerde evvelce bir yükselme 
süresi bulunmuş olanların hizmetli kadrolarına 
alınmalarında bir üst 4ereee aylakları kesenek
lerine esas tutulur. Ancak her iki şekilde de 
hizmetli kadroları ücretlerin müsait-bulunması 
şarttır. 

c) Bütçe Kanunlarına bağlı (-K) ve (N) 
işaretli cetvellerdeki kadrolarda çalışan memur 
ve hizmetlilerin (b)^ fıkrasına göre tesbit edile
cek ücretleri; 

ç) Emeklilik hakkı tanınan görevlerde bu
lunduktan sonra kurumların özel kanunlarına 
göre mevcut yönetim kurallarına başkan ve 
üye seçilenlerle belediye başkanlığına seçilen 
veya atananların kadro ödeneklerini geçmemek 
şartiyle son kazanılmış hak derecelerinin aylık 
veya ücret tutarları; 

Bu aylık veya ücret tutarları kadro ödenek
lerinden fazla bulunur ve kadro ödenekleri de 
30 . VI .1939 tarihli ve'3656 sayılı Kanunun 
28 . XII . 1946 tarihli ve 4888 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci maddesinde yazılı aylık tutar
larından birine uymazsa en yakın üst derece ay
lık veya ücret tutarları; 

Bunlar. sözü geçen kanuna göre yükselme sü
relerini doldurdukça kesenekleri kadro ödenek
lerinin müsait olması şartiyle, hak kazanacak
ları üst derece aylık veya ücretlerinin tutarla
rından alınır. Ancak bu işlem, kendilerine bu 
kanun dışında bir hak vermez. 

d) Vaiz ve dersiamların ve başdağıtıcı ve 
hat başbakanlarla dağıtıcı ve hat bakıcıların 
Bütçe Kanunları ile kabul edilen aylıkları tu
tarları ; 

e) Millî Savunma Bakanlığı harbokulları 
öğrencilerinin almakta oldukları öğrenci aylık
ları; 

öğrenci aylıkları ile asteğmen aylıkları tu
tarları arasındaki farkın keseneği aynı esasla
ra göre i öğrenciler adına dairelerince ödenir. 

Bunlardan 32 nci madde gereğince emeklilik 
sürelerinden indirilen yılları i kovalıyan yıla ait 
aylıklarından kesenek alınmaz. 

f) Açıktan tâyin edilen vekillerin kanunla
rına göre aldıkları vekillik aylık veya ücretleri 
tutarları; 

Emeklilik hakkı tanınan görevlerde önce-
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den bulunanların vekil tâyin edildikleri görev
lerin aylık veya ücretlerini geçmemek şartiyle 
kazanılmış hak dereceleri ve evvelki görevler
de geçmiş süre ile vekillik ettikleri görevlerde 
geçecek sürelere göre yükselme sürelerini dol
durdukça bu kanun hükümleri dışnda bir h&k 
vermemek şartiyle bir üst dereceye aylk yeya 
ücretleri tutarları ; 

g) Bakanlık emrinde, kadro dolayısiyle 
açıkta, eli işten çektirilmiş, açığa alınmış veya 
tevkif edilmiş olanlardan kanunları gereğince 
tam veya eksik aylığa müstahak bulunanların 
(a) fıkrasında yazılı aylık veya ücretlerinin 
yarısı; 

Kanunlarına göre bu süreler için sonradan 
aylığa müstahak duruma girenler hakkında da 
bu hüküm uygulanır. 

h) Ceza olmamak şartiyle kazanılmış hak 
derecesinden daha aşağı bir dereceye nakil su
retiyle veya açıkta iken tâyin edilenlerin tâyin
leri tarihinden başlıyarak bir ay içinde yazı ile 
sandığa baş vurmaları şartiyle ve bir defaya 
mahsus olmak üzere tâyin edildikleri derecenin 
en çok bir üst derecesi aylık veya ücretleri tu
tarları ; 

Kurumların yönetim kurulları başkan ve 
üyeliklerine ve belediye başkanlığına seçilen
lerden kazanılmış hak dereceleri aylık veya üc
retleri tutarları bu yerlerin kadro ödeneklerin
den fazla olanlar veya bu yerlerden ayrıldıktan 
sonra emeklilik hakkı tanınan aşağı dereceden 
bir göreve tâyin edilenler hakkında da aynı hü
küm uygulanır, ve bu suretle yapılacak baş
vurmadan geri dönülemez. 
. \ Cumhurbaşkanlarının bu makama ait öde
neklerinden kesenek alınmaz. 

VI 

Emekli keseneklerinin kesilme ve Sandığa gönde
rilme şekli 

MADDE 17. — Emeklilik kesenekleri kurum
larınca aylık, ücret veya ödeneklerin bordrola
rında gösterilir ve bunların hak sahiplerine 
ödenmesi sırasında kesilir. 

Aylık, ücret veya ödeneklerin emanet hesap
larına alınması hak sahiplerine ödeme sayılır. 
Bunların 16 ncı maddenin (h) fıkrası ile 32 nci 
maddenin son fıkrasında yazılı haller dışında ka
nun veya hüküm ile veyahut idari, inzibati sebep-

; lerle eksik verilmesi emekli keseneğinin eksik he
saplanmasını gerektirmez. 

TaJim ve manevra için rütbe ile silâh altına 
alman iştirakçi ve tevdiatçılardan rütbeleri aylık
ları, jförev aylık veya ücretlerinden fazla olanla
rın LVıediş farklarına ait emekli kesenekleri gö
rev aylık veya ücretlerinden kurumlarınca, ye se
ferberlik ve harb için silâh altına alınanlardan 
görev aylık veya ücretleri rütbeleri aylıkların
dan fazla olanların hakediş farklarına ait emekli 
kesen ekleri de, rütbeleri aylıklarını ödiyen ku
rumlarca kesilerek Sandığa gönderilir. 

MADDE 18. — Kurumlar, 15 nci maddede 
yazılı Sandık gelirlerinden ; . - . . . 

a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı olan
ları aylık, ücret ve ödeneklerin ödenmeleri gü
nünden başlıyarak bir ay içinde; 

b) (f) fıkrasında yazılı % 1 lerin tamamını 
bütçelerinin yetkili makamlarca onandığı tarih
leri kovalıyan ay başlarından başlıyarak en çok 
altı ay içinde ve aylık altı eşit taksitte ve yıl 
içinde alman ek ödeneklere ait % 1 lerin tamamı
nı da o yılın son gününü geçmemek üzere bunla
rın alındığı tarihleri kovalıyan 2 ay içinde; 

c) (g, h ve i) fıkralarında yazılı olanları, 
tahsi.leri gününü kovalıyan bir ay içinde; 

ç) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili mad
delerinde gösterilen süreler içinde; 

Sandığa veya Sandık adına postaya veya ban
kaya yatmmaya ve bunların müfredatlı bordrola
rını da aynı zamanda Sandığa göndermeye mec
burdurlar. 

Kurumların, bu ödevi yerine getirmiyen, San
dık gelirlerini eksik kesen veya hiç kesmiyen tar 
hakkuk ve ödeme ile ilgili memur, sorumlu say
manlardan bu paralar % 10 f azlasiyle ve Sandı
ğın teklifi üzerine, Tahsili Emval Kanununa gö
re, Maliye Bakanlığınca tahsil olunur. Kesilen 
paraların Sandığa gönderilmesine engel olan veya 
bütçeden ödenecek kısmı ödetmiyen ita âmirleri 
hakkında da bu hüküm uygulanır. 

Kurumlara bu ödemeler için yeter miktarda 
ödenek gönderilmemesi veya yetki verilmemesi hal
lerinde yukarıki hüküm; buna sebebiyet veren
ler hakkında, gelirlerin kısmen gönderilmesi ha
linde de gönderilmiyen kısımlar hakkında uygu
lanır. 

Ancak yukarıki hükümlerin ilgililer hakkında 
I uygulanmasına imkân görülemiyen hallerde San-
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dik gelirlerinin asılları kurumlarca Sandığa 
ödenir. 

MADDE 19. — Ay başlarından sonra başka 
bir kurumda emeklilik hakkı tanınan bir göreve 
geçen iştirakçi veya tevdiatçılardan aylık, ücret 
veya ödeneklerini peşin alanların emekli kese
nekleri, ödemeyi yapan kurumlarca aylık veya 
ücretlerini ay sonlarında alanların kesenekleri de 
geçtikleri kurumlarca tam olarak kesilip kargılık
ları ile birlikte 18 nci maddede yazılı'esaslara gö
re Sandığa ödenir. 

MADDE 20. — Sandık gelirlerinin kurumlar
ca ödenecek kısımları için gerekli Ödenekle: her 
yıl bütçelerine tamam olarak konur. Tamam ve
ya hiç konulmamış ödenekleri bütçeleri onıyan 
makamlar tamamlatmaya mecburdurlar. 

vn 
Sandığın mevcutları 

MADDE 21. — Sandığın her çeşit menkul ve 
gayrimenkul malları, gelir v-3 alacakları Devlet 
mallarının hak ve üstünlüklerini taşırlar. Bunlara 
karşı suç işliyenler hakkında Devlet mallarına 
karşı suç işliyenler gibi kovuşturma yapılır. 

Bunlar, emanet, hesaplarında kayıtlı olanlar 
hariç olmak üzere, hiçbir veçhile haciz ve temlik 
edilemezler. 

MADDE 22. — Sandığın her çeşit menkul 
ve gayrimenkul malları ile hak, gelir ve alacak
ları ve işlemleri ve bunların tahakkuk, tahsil ve 
ödemelerine ilişkin kâğıt alındı ve ilânlar her 
çeşit yergi, resim ve harçlardan muaftır. 

MADDE 23. — Sandığın sermayesi : 
a) Devlet bono ve tahvillerine ( % 35 ten 

eksik olmamak üzere); 
b) Devlet sermayesi ile kurulmuş veya ser

mayesinin yarısından fazlasına Devletin iştirak 
ettiği bankaların çıkaracakları aksiyon veya ob-
ligasyonlara, ( % 25 ten fazla olmamak üzere); 

c). Vadeli veya vadesiz cari hesap şeklinde 
millî bankalara; 

ç) Yönetim Kurulunun kararı ve Maliye 
Bakanlığının onamı ile nüfusu 100 binden yu
karı büyük şehir ve kasabaların Belediye hudut
ları içinde konut olmamak şartiyle akarlara (% 
20 sini geçmemek üzere); 

Yatırılmak suretiyle işletilir. 

19 — 
i Yukanki nispetlerin uygulanmasında normal 
i ve belli ihtiyaçlar için serbest bulundurulması 

gerekli miktar indirilir. 

MADDE 24. — Sandık sermayesinden en çok 
(3) milyon lira, Yönetim Kurulunca % 5 şi geç-

| r.ıemek üzere belirtilecek faiz ve esaslara göre en 
çok 3 aylık veya ücret tutarlarını veya ödenek
lerini geçmemek ve yine en çok 2 yıl içinde geri 

I alınmak ve iştirakçi veya tevdiatçılardan 2 kefil 
gösterilmek şartiyle ihtiyacı olan iştirakçi veya 
tevdiatçılara borç vermek için döner sermaye ola
rak kullanılabilir. 

i MADDE 25. — Bu kanun gereğince bağlana-
cak aylıklarla bundan evvel çeşitli kanunlarla 
bağlanmış aynı mahiyetteki aylıkların iskonto 
işlemleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığm-

I ca yapılır. 
I 
I • 

| MADDE 26. — Sandığın çalışması için ge-
! rekli gayrimenkul mallar Yönetim Kurulu ka-
i rarı ve Maliye Bakanlığının onamı ile satmalı-
J nabilir veya yaptırılabilir. 

— VIII — 

Hesap işleri 

MADDE 27. — Sandık sermayelerinin çeşit
leri, gelirlerinin, bunların hangilerine kaydedi
leceği, ödemelerin hangilerinden yapılacağı ve 
sandığın iş ve ihtiyacına uygun bilanço şekli 
Genel Denetleme Kurulunun da düşüncesi alı
narak tüzükle belirtilir. 

MADDE 28. — Genel Kurul tarafından ona
nan bilanço ile kâr ve zarar hesabına göre be
lirtilecek safi kârın % 5 ini geçmemek üzere 
memur ve hizmetlilere 3 . VII . 1939 tarihli ve 
3G59 sayılı Kanunun 17 . VII . 1944 tarihli ve 
4621 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değiş
tirilen 13 ncü maddesi gereğince, bir aylık nis
petinde verilecek ikramiyeler karşılığı olarak 
ayrılacak miktardan artanı, sermaye hesapları
na geçirilir. 

MADDE 29. — Sandığın her yıl kesin miza
nına göre belirecek yönetim giderleri, o yıl için
de 15 nci maddenin (D) fıkrası gereğince, öde-

I dikleri karşılıklar nispetinde kurumlar adına 
I borç kaydedilir ve bu borçlar kurumlarca en geç 
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mütaakıp yılın Haziran ayı sonuna kadar .san
dığa ödenir. 

MADDE 30. — Maliye Bakanı en az 5 yılda 
bir defa ve harb halinde harbin sona erdiği ta
rihten başlıyarak en çok 6 ay içinde ve kanun
larla aylık ve ücret tutarlarından-genel mahiyet
te değişiklikler yapılırsa bu değişikliklerin yü
rürlüğe girdiği tarihleri kovalıyan bir yıl içinde 
sandığın malî durumunu ve bu kanunla kabul 
edilen çeşitli ödemeleri her yönden biri sigorta 
uzmanı olmak üzere teknik uzmanlara incelet
meye mecburdur. İncelemeler sonunda sandığın.. 
malî durumunun sağlamlaştırılması ve geleceği
nin zarardan korunması için bu kanun hüküm
lerinde değişiklik yapılması gerekli görülürse 
Maliye Bakanının teklifi üzerine Hükümetçe 
kararlaştırılarak bir Kanun tasarısı ile Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

i lk inceleme 3 yıl içinde yaptırılır. 

— IX — 

Bu konunla tanınan hakların başlangıcı 

MADDE 31. —• İştirakçilerle tevdiatçılara 
hu kanunun 14 ncü maddesiyle tanınan haklar, 
durumlarına göre 15 nci maddenin (A) veya 
(B) fıkraları gereğince ilk alman keseneklerin 
ilgili bulunduğu ay başından başlar. 

Ancak bu haklar-
a) Harb okulları öğrencileri için bu okul

lara girişleri, 
b) Gedikliler için gedikli çavuşluğa atan

dıkları, 
Tarihleri kovalıyan ay başlarından başlar. 

— X — 

Eylemli süre 

MADDE 32. — Eylemli süre, iştirakçi veya 
tevdiatçının 31 nci madde gereğince bu kanunla 
tanınan haklardan faydalanmaya başladığı ta
rihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle 
geçirdiği süredir. 

Ay başlarından sonra görevden ayrılanlar 
için ayrıldıkları ayın tamamı eylemli süre sa
yılıp. 

13 . IX . 1943 tarihli ve 4489 sayılı Kanun ge
reğince aylıksız geçen izin sürelerinin eylemli 
süre sayılması, bunlar için san aylık veya ücret, 

20 -
•; yükselme yapılmış ise, yükselen aylık veya' üc

ret üzerinden îf) nci maddenin (a) ve (c) fıkra
ları gereğince her aya ait keseneğin ilgililer ta
rafından 18 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı 
süre içinde sandığa gönderilmesine bağlıdır. 

Bu takdirde bunların karşılıkları, sandığın 
bildirimi üzerine, kurumlarca ödenir. 

Ancak sözü geçen 'Kanr.nun 2 nci maddesi
nin (a) fıkrası gereğince bunlardan başarı ile 
uönemiyenlerin bu süreleri eylemli süre sayıl
maz. 

Harb .Okullarında her ne sebeple olursa ol
sun sınıf geçemiyen Millî Savunma Bakanlığı öğ
rencilerinin fazla öğrenim yılları eylemli süre
lerinden indirilir. 

Bu okulları tamamlıyamıyarak ayrılanların 
buralarda geçen öğrenim süreleri eylemli süre 
sayılmaz. 

Silâh altına alınan iştirakçi veya tevdiatçıla-
rın, eksik aylık veya ücret almak suretiyle ge
çen süreleri, bunların tamamı üzerinden kesenek 
ve karşılıkları alınmak suretiyle, eylemli süre 
sayılır. 16 nci maddenin (g) fıkrasında yazılı 
olanların eylemli süreleri yarım hesaplanır. 

MADDE 33. — İştirakçi veya tevdiatçıların 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşa
ğıda yazılı görevlerde geçen eylemli sürelerinin 
her yılı için üç ay eklenir. 

a) Muvazzaf subay ve askerî memurlarla 
gedikli subay ve gedikli erbaşların Cumhuriyet 
Ordusu kadrolarında; 

b) Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin, 
lokomotif üzerinde; 

c) Oemi ateşçi ve kömürcüleri ile dalgıçla
rın denizde; 

e) Atelye, fabrika ve havuz ve depolarda; 
I - Üelik, demir ve pirinç döküm. işlerinde, 

II - Zehirli, boğucu gaz, asit ve boya işleri 
ile gaz maskesiyle çalışmayı gerektiren başka 
işlerde; 

I I I - Patlayıcı maddeler yapılmasında, 
i IV - Lokomotif ve gemi kazanlarının ona

rılması ve temizlenmesi işlerinde, • 
V - Gemilerin, (Sintiner) 1 erinde ve (I.)a-

bibotum) gibi kapalı sahrınçlar içindeki raspa 
ve boya işlerinde, 

VI - Oksijen, elektrik kaynağı, keski, ta
banca ile perçin, takım sertleştirilmesi ve kum 
püskürtme suretiyle raspa işlerinde, 
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d) Toprak altında maden çıkartma işlerin* 

de, 
(b, e, ç, d,) fıkralarında gösterilen görev

lerde bir yıl içindeki çalışma saatlerinin sekiz 
saati bir gün hesaplanır. Yıllık çalışma saatleri 
toplamının ay kesirleri tam ay sayılır. 

MADDE 34. — iştirakçi ve tevdiatçılarm bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Em
niyet Genel Müdürlüğü kuruluşundaki polis, 
komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlikle-
rinde geçen eylemli sürelrinin her yılı için 2 
ay eklenir. 

MADDE 35. — 33 ve 34 ncü maddelerde gös
terilen görevlere yıl başından sonra girenlerin 
eylemli süre zamanları girdikleri ay hariç olmak 
üzere o yılm geri kalan ayları için ve yıl sonun
dan önce ayrılanların eylemli süre zamları da 
ayrıldıkları ay da dâhil olmak üzere yılın geç
miş ayları için hesaplanır. Hüküm ile veya ah
lâk bakımından sicilleri üzerine emekliye ayrı
lanların eylemli sürelerine ve (78) nci madde 
gereğince dul ve yetimlere bağlanacak aylıkla
rın hesabında, bu eklemeler yapılmaz. 

Eklenecek sürelerin toplamı 6 yılı geçemez. 

MADDE 36. — Kurumlar, iştirakçi veya tev
diatçılarm eklemeyi gerektiren görevlerdeki 
yıllık çalışma sürelerini ve yapılacak eklemeleri 
gösteren izahlı cetvelleri, yıl bitimlerinden baş-
lıyarak üç ay içinde sandığa göndermeye mec
burdurlar. 

Bunlar için ilgililerden ayrıca kesenek alın
mayıp o yıldaki son aylık veya ücretleri üzerin
den, eklenecek süreye ait istihkakları toplamı
nın % 10 u, yarısı kesenek ve yarısı karşılık 
sayılmak üzere, kurumlar tarafından yukarda 
yazılı cetvellerle birlikte sandığa gönderilir. 

— XI — 

İtibari Süre 

MADDE 37. — İtibari süre, bu kanun gere
ğince bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan 
ödemelerle tevdiatçılara yapılacak ödemelerin 
hesabında eylemli sürelere eklenen süredir. 

MADDE 38. —• iştirakçi veya tevdiatçılarm 
aşağıda' yazılı görevlerde geçen eylmli süreleri
nin her yılı için fıkralarında gösterilen itibari 
süreler eklenir, 

a) Muvazzaf veya yedek subay, askerî me* 
mur ve gediklilerden harbi doğuran genel veya 
kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilânından 
seferberliğin sonuna ve seferberliği gerektiren 
iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde 
görevli olanların çarpışmanın başlangıcından 
seferberliğin sonuna ve seferberliğin bitiminden 
önce terhis edilmişlerse terhis tarihlerine kadar 
geçen eylemli sürelerinin (Esirlik dâhil) bir katı, 

b) Kanunları gereğince aylık, veya ücret
leri tam veya eksik ödemek suretiyle kurumları 
ile ilgileri kesilmiyerek yukarda yazılı hareket
lere er olarak katılanların bu durumda geçen 
eylemli sürelerinin (Esirlik dâhil) bir katı, 

Ancak bunlardan aylık veya ücretleri eksik 
ödenenlerden tam kesenek alınır. 

c) Harb halinde düşmana esir düşen veya 
düşman tarafından enterne edilen iştirakçi ve 
tevdiatçılardan kanunları gereğince, aylık veya 
ücretleri tam veya eksik ödenmek suretiyle, ku
rumları ile ilgileri kesilmiyenlerin, bu durum
larda geçen eylemli sürelerinin bir katı, 

Ancak aylık veya ücretleri eksik ödenenler
den tam kesenek alınır. 

ç) Pilot olan ve olmıyan ordu uçucuları ile 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü uçucu 
personelinin, uçucu olarak, denizaltı subayı ve 
askerî memurları ile gediklilerinin denizaltıcı-
lık, görevlerinde geçirdikleri eylemli sürelerinin 
her yılı için 6 ay, 

(a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı süreler 
toplamı 5 yılı geçemez. 

Süre tahdidine ait hükümler hariç olmak 
üzere 35 ve 36 ncı maddeler hükümleri, bu mad
dede yazılı itibari süreler hakkında da uygula
nır. 

— XII — 

Emekli aylığı bağlanacak haller 

MADDE 39. — Emekli aylığı aşağıdaki hal
lerde bağlanır : 

a) Cumhurbaşkanlığında bulunanların bu 
yerlerden ayrılışlarında istekleri üzerine, 

b.) Eylemli süreleri 30 yılı ve yaşları 55 i 
doldurmuş olanların, istekleri üzerine veya ku
rumlarınca re'sen, . 

Ancak (33) ve (34) ncü maddeler gereğince 
eylemli sürelerine ekleme yapılanların yaş had-
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dinden* gereğine göre eklenilen süre kadar in
dirilir. 

Ceza bakımından kovuşturma veya mahke
meleri yapılmakta olanlardan bu durumda bu
lunanların istekleri kovuşturma veya mahkeme
leri sonuna bırakılır. 

Subay ve askerî memurlarla gediklilerin har
be hazırlık devresinde istekleri ile emekliye ay
rılma işlemleri, durumun aydınlanmasına ve 
tehlikenin geçmesine kadar geri bırakılabilirler. 
Bu devrenin başlangıç ve bitim tarihleri Bakan
lar Kurulunca belirtilir. 

, c) 40 ncı maddede yazılı görevler için kar
şılarında gösterilen yaşları doldurmaları üzeri
ne kurumlarınca re'sen, 

ç) 85 nci maddenin (a, b, c, ç, d, e, f, g, 
h, i, j , k, ve n) fıkralarında gösterilenlerden, 
yaşları müstahak iseler yukarıki (b) fıkrası
nın ikinci bendi hükmü uygulanmak suretiyle 
55 i ve eylemli süreleri 30 yılı doldurmuş bulu
nanlar istekleri üzerine, 

d) 86 nçı madde gereğince emekli kesenek
leri geri verilmemiş olanların 60 yaşını doldur
malarında istekleri üzerine ve (b) fıkrasındaki 
durumda iseler re'sen; 

e) Subay ve askerî memurlarla gediklilerin 
ahlâk noktasından hüküm ile veya yetersizlik 
veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üze
rine veyahut Askerî mahkemelerce verilecek ka
rarlar üzerine kurumlarınca re'sen; 

f) (e) fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler 
için ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı tü
züğüne göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen; 

. g) Belediye Başkanları ile kurumların Yö
netim Kurulu Başkan ve üyelerinin bu yerlerde 
iken (b) fıkrasında yazılı duruma girmelerinde 
istekleri üzerine; 

(c) fıkrasında yazılı halde ilgililerin eylem
li sürelerinin 20 yılı, (ç), (e) ve (f) fıkralarında 
yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş bulunması 
şarttır. 

— XIII — 

Yaş hadleri 

MADDE 40. — iştirakçi veya tevdiatçılarm 
görevleri ile ilgilerinin kesilmesini gerektiren 
yaş hadleri, aşağıda gösterilmiştir : 

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan 
ve üyeleri. Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanın söz

cüsü ve Sayıştay savcısı 65 yaşını doldurmala
rında; 

b) Üniversite profesörleri 65 yaşını doldur
malarında; 

c) Diyanet İşleri Başkam: (60 yaşını dol
durduktan sonra görevini yapmaya yetersizliği 
Bakanlar Kurulunca belirtilinceye kadar) . 

ç) Müftüler, vaizler; (60) yaşını doldur
duktan sonra görevlerini yapmaya yetersizlik
leri Diyanet İşleri Başkanlığınca belirtilinceye 
kadar) . 

d) Dersiamlar hayat kaydiyle. 
e) Subay, askerî mmur ve gedikliler: 
1. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler (41 

yaşım doldurmalarında) 
2. Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşı-

lar (46 yaşını doldurmalarında) 
3. Binbaşılar (52 yaşını doldurmalarında) 
4. Yarbaylar (55 yaşını doldurmalarında) 
5. Albaylar (58 yaşım doldurmalarında) 
6. Tuğ ve Tümgeneraller ve Amiralller (6Q 

yaşım doldurmalarında) 
7. Kor ve Orgeneraller ve Amiraller (65 

yaşım doldurmalarında) 
8. Mareşal ve büyük amiraller (68 yaşını 

doldurmalarında) 
9. 6, 7 ve sekizinci sınıf askerî memurlarla 

memur yardımcıları ve askerî hastabakıcı hem-
şirler (C5 yaşını doldurmalarında) 

10. Daha yukarı sınıflardaki askerî me
murlar (60 yaşını doldurmalarında) 

11. Gedikli çavuşlar (40 yaşını doldurmala
rında) 

12. Gedikli üstçavuşlar (43 yaşını doldur
malarında) 

13. Gedikli başçavuşlar (45 yaşını doldur
malarında) 

14. Başgedikliler (50 yaşını doldurmala
rında) 

f) Emniyet mensupları V 
1. Her derecedeki Emniyet müdürleri, Em

niyet ve polis müfettişleri (60 yaşını doldurma
larında) 

2. Emniyet müfettiş yardımcıları ve emni
yet âmirleri 58 yaşım doldurmalrında) 

3. Başkomiser, komiser ve komiser yardım
cıları (56 yaşını doldurmalarında) 

4. Polis memurları (52 yaşım doldurmala
rında) 

g) Gümrük koruma mensupları: 
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1. Gümrük koruma memurları (50 yaşını 

doldurmalarında) 
2. Gümrük koruma kısım âmirleri (55 yaşı

nı doldurmalarında) 
h) Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı 

ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtı
cıları (55 yaşını doldurmalarında) 

i) Köylerde görev yapan ilkokul öğretmen
leri ile köy sağlık memurları ve sağlık koruyu
cuları (55 yaşını doldurmalarında) 

j) Yukarda yazılı olanların dışında kalan
lar (Seçilmiş belediye başkanları yaş haddine 
tâbi değildirler.) (60 yaşını doldurmalarında). 

(a, b, g, h, i, ve j) fıkralarında yazılı olan
lardan görevlerinde kalmaları faydalı görülen
lerin yaş hadleri, ilgili Bakanlarca ve Sayıştay 
Başkan ve üyelerinin yaş hadleri de Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanınca birer yıllık sü
relerle en çok 5 yıl uzatılabilir. 

Yukardaki görevlere, bunların yaş hadleri
ni doldurmuş bulunanların açıktan veya nak
len tâyinleri caiz değildir. 

Kurumların emeklilik hakkı tanınmıyan gö
revlerinde (Seçilmiş belediye başkanları hariç) 
60 yaşını doldurmuş bulunanlar çalıştırılamaz. 

Seferin icabatı olarak lüzum görüldüğü tak
dirde tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş 
tabipleri ile deniz subaylarının binbaşı ve daha 
aşağı rütbelileri 57 yaşma kadar, diğerleri yu
karda gösterilen yaşlardan 5 yıl yaşlı yedek su
bay ve yedek askerî memurlar dahi sağlık du
rumları elverişli olanlarının en gençlerinden 
başlıyarak orduya alınabilirler. 

— XIV — 

Emekli aylığı 

MADDE 41. — Emekli aylığı, iştirakçilerin 
eylemli ve itibari süreleri toplamına göre ve gö
revden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas ay
lık veya ücretleri tutarı üzerinden, aşağıda gös
terilen nispetlerde bağlanır. 

Eylemli ve itibari süreler toplammdaki 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 üç tam yıl almamış olan
ların emekli aylıklarına, (ilk derece aylık veya 

ücretlerini alanlar hariç) bir üst derece aylık 
veya ücreti esas tutulur. 

16 ncı maddenin (h) fıkrasına göre bir üst 
derece aylık veya ücret üzerinden kesenek ve
renler hakkında bu hüküm, keseneğin 3 tam yıl 
verilip verilmediğine göre uygulanır. Ancak 
ücretleri tutarı ilk derece aylık veya ücret tutar
larından az olanlar için bu şart aranmaz. 

Emeldi w itibari süre
ler toplamları 

Yıl 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 ve daha 

Bağlanacak emekli 
aylığının % nispeti 

-

fazlası 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

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

MADDE* 42. — Cumhurbaşkanlığında bulun
duktan sonra her hangi sebep ve suretle ayrılanla-
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isa <¥eya im makamlarda iken 39 ncu maddenin 
(b) fıkrasında yazılı duruma girenlere almakta 

'oldukları .aylık ödeneğin beşte biri emekli aylığı 
olarak bağlanır ve bu aylıklar ödendikçe faturası 
forgabğmda Hazineden alınır. 

'MADDE 43. — Emeklilik' hakkı tanınan gö
revlerde bulunduktan sonra belediye başkanlığı
na seçilmiş veya seçilecekler bu görevlerde bu
lunmakta iken emekliye ayrılma hakkını kazan
dıklarında emekli istekleri yerine getirilmekle be
raber görevlerinde bırakılabilirler. 

- X V -

Sdkatlik 

MADDE 44. — Her ne sebep ve suretle olursa 
olsun vücutlarında hâsıl olan arızalar veya du
çar oldukları tedavisi imkânsız hastalıklar yü
zünden görevlerini yapamıyacak duruma giren 
iştirakçilere (Sakat) denir. Ve haklarında bu 
kanunun sakatlığa ilişkin hükümleri uygulanır. 
Şu kadar ki, bunlar, yazı ile istedikleri takdirde 
haklarında bu kanun hükümleri uygulanmaksızın 
sakatlıklarının engel olmadığı başka görevlere 
nakil suretiyle tâyinleri yapılmak üzere istifa 
etmiş sayılırlar. Bunların bu kanun hükümleri
nin uygulanarak emekliye ayrılmalarını istemek 
hakları saklıdır. 

Talim,, manevra, seferberlik veya harb dolayı-
siyle görevleriyle ilgileri kesilmeksizin silâh altı
na alman iştirakçilerin âdi veya görev sakatlık
larının asıl görevlerini yapmaya engel olmadığı 
hallerde haklarında sakatlık hükümleri uygulan
maz. 

MADDE 45. — 44 ncü maddede yazılı sakat
lık; 

a) iştirakçilerin görevlerini yaptıkları sıra
da görevlerinden doğmuş olursa; 

b) Görevleri dışında kurumların verdiği yi
ne kuruma ait başka işler yaparken, bu işlerden 
doğmuş olursa; 

c) Kurumların menfaatini korumak maksa-
diyle bir iş yaparken, o işten doğmuş olursa 
(Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şar-r 
tiyle); 

ç) Fabrika,, atelye ve benzeri iş yerlerinde, 
işe başlamadan evvel, iş sırasında veya işi bitir
dikten sonra; o iş yerinde husule gelen-ve yine o 
iş' yerinin mahiy etinden ve-çalışma konusundan 

ileri gelen kazadan doğmuş olursa; 
Buna (Görev sakatlığı) ve. bunlara uğrıyan 

iştirakçilere de <Görev sakatı) denâr. 

MADDE 46. — 44 ncü maddede yazılı sakat
lık 45 nci maddede gösterilenler dışında kalan 
sebep ve hallerden doğmuş olursa (âdi sakatlık) 
ve bunlara uğrıyan iştirakçilere de (âdi sa
kat) denir. 

Görevlerinden doğmuş olsun veya olmasın .gö
revlerini yapamıyacak derecede hastalığa /ağrı
yanlardan tedavisi imkânsız olduğu raporla be
lirtilenler hariç olmak üzere hastakklarj; 

a) Eylemli süreleri 5 yıla kadar (5 yıl dâ
hil) olanların, aralıksız alt ı ,ayı; 

b) Eylemli süreleri 10 yıla kadar (10 yıl dâ
hil) olanların aralıksız bir yıl; 

c) Eylemli süreleri on yıldan fazla olanla
rın aralıksız iki yıl; 

Sürenler hastalıklarının doğuş sebeplerine gö
re (âdi sakat) veya (görev sakatı) sayılırlar. 

Hizmet süreleri ne olursa olsun çeşitlihAzmet-
liler için bu süreler en çok (2) aydır. 

Yukarda yazılı sürelerden evvel geçen hasta
lıkların en çok bir yıl içinde nüksetmeleri halin
de bu hüküm, eski ve yeni hastalık süreleri top
lamına göre uygulanır. 

MADDE 47. — Görev sakatlıkları : 
a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler 

kullanmaktan 
b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket 

etmiş olmaktan, 
c) Kendi sun'u taksirinden, 
ç) Yasak fiilleri yapmaktan, 
d) İntihar kastından, 
e) Her ne suretle olursa olsun kendisine 

veya başkalarına menfaat sağlamak maksadın
dan, 

Doğmuş olursa bunlara uğrıyan iştirakçiler 
hakkında âdi sakatlık hükümleri uygulanır. 

MADDE 48. — Görev i sakatlıklarınım boğ
dukları tarihten başlıyarak- en'.-çok altı a y için
de iştirakçi ve tevdiatçılar veya bunlarm «na, 
baba, çocuk kardeş veya kurumları tarafından 
yazı ile Sandığa bildirilmesi mecburidir. Aksi 
takdirde bunlar hakkında âdi sakatlık hüküm
leri uygulanır. Âdi sakatlığa uğrıyanlar^ancak 
altı ay süre içinde; bu sakatlıklarımın /görev. sa
katlığı olduğunu iddia edebilirler. 
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MADDE 49. — İştirakçi veya tevdiatçılarm 
her çeşit sakatlıkları en az üç hekim tarafından 
birlikte verilecek raporla belirtilir. 

Bu hekimlerin en az ikisinin 13 ncü madde
nin (1) işaretli fıkrasında yazılı kurumların he
kimleri olmaları ve bunlardan birisinin varsa iş
tirakçinin (53 ve 59) ncu maddelerde yazılı 
olanlar hariç) bağlı bulunduğu kurumun hekimi 
olması şarttır. 

Bu hekimleri iştirakçi veya tevdiatçılarm 
bağlı olduğu kurumlar gösterir. İhtisasla ilgili 
hastalıklarla kuruluşu tam olan hastanelerin bu
lunduğu yerlerdeki hastalıklar, bu hastanele
rin sağlık komisyonlarının raporu ile belirtilir. 

Görev sakatlıklarının, harb veya iç tedip ha
reketlerinde doğması halinde bunların doğuşları
na sebep olan olaylardan sonra iştirakçi veya 
tevdiatçılarm gönderildikleri askerî hastanele
rin raporları ile belirtilir. 

MADDE 50. — Görev sakatlıklarının görev
den doğmuş olduklarının raporla anlaşılamaması 
halinde bunların 45 nci maddedeki sebep ve 
şartlar altında doğduğu ve ilgilinin sun'u taksi
rinin de bulunmadığ] tüzükte gösterilecek usul 
ve belgelere göre belirtilir. 

MADDE 51. — Görev sakatlıkları altı dere
cedir. Bu sakatlıkların çeşitleri ile bu çeşitlerine 
göre her birinin bu derecelerden hangisine gire
cekleri tüzükle belirtilir. 

Tüzükte gösterilen sakatlıklar dışında görü
lecek sakatlıkların bu derecelerden hangisine gi
receği sağlık kurulunca kesin olarak belirtilir. 

— XVI — 

Âdi sakatlık aylığı 

MADDE 52. — Âdi sakatlık aylığı, eylemli 
süreleri en az 15 yılı tamamlamış bulunan iştirak
çilerin eylemli ve itibari süreleri toplamına göre 
ve sakatlık dolayısiyle görevden ayrıldıkları ta
rihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri tutar
ları üzerinden, aşağıda gösterilen nispetlerde 
bağlanır : 

Eylemli ve itibari süreler toplammdaki ay 
kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı 
için âdi sakatlık aylığı bağlanmasında esas tutu
lan aylık veya ücret tutarlarının % 1 nin on iki 
de biri âdi sakatlık aylığına ayrıca eklenir. 

( S . Sayı 

Bağlanacak 
Eylemli ve itibari Âdi sakatlık aylığının 

süreler toplamı yüzde nispeti 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

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

50 ve daha fazlası 70 

Bağlanan aylıkların elli kuruştan aşağı ke
sirleri elli kuruşa, elli kuruş ve daha fazla ke
sirleri liraya çıkarılır. 

MADDE 53. — 86 ncı madde gereğince emek
li kesenekleri geri verilmemiş olanlardan 60 ya
şını doldurmadan evvel âdi sakat durumuna gi
renlere 52 nci madde esaslarına göre âdi sakat
lık aylığı bağlanır. 
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— xvn — 
Görev sakatlığı aylığı 

MADDE 54. —• Görev sakatlığı aylığı görev 
sakatlarından eylemli ve itibari süreleri toplamı 
30 yıla kadar olanlara, 30 yıllık 30 yıl ve daha 
yukarı olanlara da eylemli ve itibari süreleri 
toplamı üzerinden 52 nci maddeye göre hesapla
nacak âdi sakatlık aylıklarına; 
a) Birinci dereceye giren görev sakatları 

için % 60 
t») tkinci » » » > % 50 
c) Üçüncü » » » » % 40 
ç) Dördüncü » » » » % 30 
d) Beşinci » » » » % 20 
e) Altıncı » » » » % 15 

Eklenmek suretiyle bağlanır. 
Şu kadar ki, bağlanacak görev sakatlığı aylı

ğının toplamı buna esas tutulan görev aylık ve
ya ücret tutarının % (90) mı geçemez. 

MADDE 55. — Muvazzaf veya yedek erler
den hazarda, olağanüstü hallerde, seferde ve 
harbde muvazzaflık, talim ve manevra hizmet
lerinde veya celp ve terhislerinde resmî memur 
gözetimi altındaki şevklerinde ve gönüllü erler
den harb ve iç tedip hareketlerinde ve Yedek 
Subay Okulundaki öğrencilerin okulda veya 
bunlardan okuldan evvelki hazırlık kıtasında 
hizmet görenlerin kıtada görev sakatı olanlara 
aşağıdaki miktarda görev sakatlığı aylığı bağ
lanır. Ancak askerlik görevini başkasının yeri
ne yaptığı anlaşılanlar bu aylıklardan faydala
namazlar. Bu aylıklar ödendikçe faturası karşı
lığında Hazineden alınır. 

Lira 

Birinci derecede görev sakatları için 75 
îkinci derecede görev sakatları için 65 
Üçüncü derecede görev sakatları için 55 
Dördüncü derecede görev sakatları için 50 
Beşinci derecede görev sakatları için 45 
Altıncı derecede görev sakatları için 40 

MADDE 56. — Emekli veya âdi sakatlık ay
lığı alanlardan emeklilik hakkı tanınan bir gö
reve tâyin edilen veya alınanların bu görevde 
iken âdi sakatlıklarında 99 ncu madde hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 57. — Emekli veya âdi sakatlık ay

lığı alanlardan emeklilik hakkı tanınan bir gî>-
reve tâyin edilen veya alınanların bu durumda 
iken görev sakatbklarınra emekli veya âdi sa-
katlık- aylıklarına 99 ucu madde gereğince ekle
necek miktar ile bu miktara sakatlık dereceleri
ne göre 54 ncü madde gereğince yapılacak zam 
toplamı eklenir. 

Görev sakatlığı aylığı alanlardan sakatlıkla
rının engel olmadığı emeklilik hakkı tanınan 
başka bir göreve tâyin edilenlerin bu durumda 
iken daha yüksek derecede görev sakatlıklann-

1 da da yukarıki hükümler uygulanır. 

MADDE 58. — Emekli, âdi sakatlık veya gö-
: rev sakatlığı aylığı alanlardan talim, manevra, 

seferberlik veya harb için er olarak silâh altına 
alınanların görev sakatlıklarında sakatlık dere
celerine göre 55 nci madde gereğince ayrıca gö
rev sakatlığı aylığı bağlanır. 

MADDE 59. — Görev sakatlığı aylığı alan
ların, üçer yıl sonlarında olmak üzere ve 49 ncu 
maddede yazılı şekilde iki kere muayeneleri ya-

: pılarak sakatlıklarının durumu belirtilir. Birin-
, ci üç yılm başlangıcı, görev sakatlığı aylıklarının 

bağlanmasında, sakatlik derecelerinin belirtilmesi 
için ilk defa yapılmış muayene sonunda alınan 
raporun sağlık kurulunca onandığı ve ikinci üç 
yılın başlangıcı da ikinci muayene sonunda alı
nan raporun yine yukarıki şekilde sağlık kuru
lunca onandığı tarihlerdir. 

Gerek sakatlıklarla bunların derecelerinin 
belirtilmesi için yapılan ilk muayenede, gerek 
birinci üç yıl sonunda yapılan muayenede sa
katlıklarının değişmez durumda bulunduğu ra
porları ile anlaşılanlarla üç yıl aralıkla yapı
lacak iki muayenede sakatlık derecelerinin de
ğişmediği görülenlerin başka muayeneleri yapıl
maz ve bu durumları aylık kayıtlarına yazılır. 

MADDE 60. — 59 ncu madde gereğince ya
pılacak muayeneler sonunda sakatlık derecele^ 
rinin değiştiği, raporları ile anlaşılanların ay
lıkları, bu raporların onandığı tarihleri kovo-
lıyan ay başlarından başlıyarak belirtilen yeni 
sakatlık derecelerine göre düzeltilir. 

Muayenelerinde sakatlıklarının tamamiyle 
geçtiği anlaşılanların aylıkları, raporlarının 
onandığı tarihleri kovalıyan ay başından itiba
ren kesilir. Bunlardan emeklilik hakkı tanınan 

I bir göreve tâyin edilenlerin eski eylemli ve iti-
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oari süreleri yeni görevlerindeki eylemli ve iti
bari sürelerine eklenir. Tâyin edilmiyenlere 
40 ncı maddenin (j) fıkrasına göre, yaş hadle
rini doldurduklarında eylemli ve itibari sürele
rine göre istekleri üzerine emekli aylığı bağla
nır veya toptan ödeme yapılır. Şu kadar ki bu 
gibilerden 39 ncu maddenin (b) fıkrasında ya
zılı durumda bulunanlar her an emekli aylığı 
bağlanmasını istiyebilirler. Sakatlıklarının ta-
mamiyle geçtiği anlaşılanlardan emeklilik hak
kı tanınan bir göreve tâyin edilmediği gibi he
nüz emekli aylığı da bağlanmamış veya toptan 
ödeme yapılmamış olanların, raporlarının onan
ması tarihinden itibaren en çok üç yıl içinde 
aynı sakatlıklarının yeniden doğmasında, doğuş 
tarihinden başlıyarak en çok bir yıl içinde yazı 
ile sandığa baş vurulması şartiyle ve bir defa
ya mahsus olmak üzere muayeneleri yapılır. 
Muayenelerinde bu durumları 49 ncu madde 
hükümlerine göre alınacak raporla anlaşılanla
ra raporlarının onandığı taihleri kovalıyan ay 
başından itibaren yeni belirtilen sakatlık dere
celerine göre görev sakatlığı aylığı bağlanır. 

MADDE 61. — Görev sakatlıklarının âdi 
sakatlık olduğu onlaşılanlarm görev sakatlığı 
aylıkları kesilerek eylemli ve itibari süreleri 
üzerinden 52 veya 80 nci maddelere göre sakat
lık aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Âdi sakatlık aylığı bağlanmasında, geçmiş 
süreye ait aylık farkları toplamı âdi sakatlık 
aylıklarından 1/4 ü kesilmek suretiyle ve doğ
rudan doğruya Sandıkça tahsil olunur. 

Toptan ödeme yapılmasında, ödenen görev 
sakatlığı aylıkları toplamı, toptan ödemeden 
indirilir. Ve bu toplam toptan ödemeden fazla 
ise fazlası aranmaz. Şu kadar ki, âdi sakatlık
larının görev hastalığı olarak belirtilmesi ilgili
lerin kötü niyetlerinden ileri gelmiş ise toptan 
ödeme yarı olarak yapılır. Evvelce ödenen gö
rev sakatlığı aylıkları toplamı bundan fazla ise, 
fazlası ayrıca hüküm ile tahsil olunur. Âdi sa
katlık aylıkları da, dul ve yetimlerin haklarına 
dokunmamak üzere, yarı nispette bağlanır. 
ölüm halinde borç artıkları silinir. 

— xvnı — 
Savaş .sakatı 

MADDE 62. — Görev sakatlarından, bu sakat-
llklara : 

a) Savaşta fiilen ateş altında, 
b) Savaşta, savaş bölgelerindeki savaş ha

reket ve hizmetleri sırasında bu hareket ve hiz
metlerin sebep ve tesirleriyle, 

c) Savaşa hazırlık devresinde her çeşit 
düşman silâhlarının tesirleriyle, 

ç) Askerî harekâtı gerektiren içtedip ve 
hudut hareketleri sırasında bu hareketlerin se
bep ve tesirleriyle, 

Uğraşmış olan subay, askerî memur, gedikli 
erat ve erlerle orduca görevlendirilen sivil işti
rakçi veya tevdiatçılara ayrıca (Savaş sakatı) 
denir. Ve bunlara görev sakatlığı aylıkları ile 
birlikte ve sakatlıkları derecesine göre aşağıda ya
zılı miktarlarda (Savaş sakatlığı zammı) ödenir. 

Bu zamlar öde'ndikçse faturası karşılığında 
Hazineden alınır. 

Sakatlık İştirakçiler için Erler için 
derecesi Lira Lira 

1 250 60 
2 200 50 
3 150 40 
4 125 30 
5 100 25 
6 75 20 
MADDE 63. — Kurumlarla, memurlarının 

ücret dereceleri kanunla belirtilen idare ve or
taklıklardan veya bunlara bağlı yerlerden ay
lık, ücret ve ödenek alanlar veya yıllık gayri-
sâfi -gelirleri 1 500 lira ve daha fazla geyri-
menkul malları bulunanlar veya Kazanç 
Vergisi ödiy enler (Gündelikli amele ve işçilerle 
savaş sakatlarına aşağıda yazılı yardımlar 
yapılır. 

a) Eksilen vücut dış organları, son usullere 
göre yapılması mümkün sunileri ile tamamlat
tırılır. Ve gerekirse onartırılır veya yenisi yap
tırılır. 

b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı 
sağlık kurulunca onanacak raporla anlaşılan
lar, yurt dışında parasız tedavi ettirilir. 

c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlet
tikleri tarifeli her çeşit taşıtlarla yapacakları 
yolculuklarında muvazzaf ordu mensupları gibi 
ücret alınır. 

ç) Yaşamak için gerekli hareketleri kendi 
kendine yapmaktan âciz oldukları sağlık kuru
lunca onanmış raporla anlaşılacak ve kimsesiz-
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İlkleri de İ l i nci maddeye göre belirtilecek 
olanlar sandıkça kurulacak (Kimsesiz ve sakat
lan bakım yurdu) nda parasız barındırılır. Ve 
yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların 
aylık ve savaş sakatlığı zamlarmdan kesilir. 

d) Çocuklarından biri, okulunu bitirmiş ve
ya bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şar-
tiyle ve her yıla ait parasız öğrenci kadroları
nın % 25 ini geçmemek üzere Devlete ait yatılı 
orta ve yükseköğrenim okul ve müesseselerinde 
parasız okutturulur. 

(a, b, ç) fıkralarında yazılı yardımlar için 
Sandıkça harcanacak paralar, her yıl sonunda 
faturası karşılığında Hazineden alınır. 

— XIX — 
Dul ve yetim aylığı bağlanacak haller 

MADDE 64. — Dul ve yetim aylıkları; 
a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan 

sonra ölenlerin, 
b) İştirakçilerden, eylemli süreleri 15 yıl 

ve daha fazla olanlardan ölenlerin, 
c) Emekli, âdi sakatlık veya görev sakat

lığı aylığı alanlardan ölenlerin, (Bu aylığa müs
tahak duruma girip de henüz bağlama yapılma
mış olanlar dâhil) 

ç) İştirakçilerden 45 nci maddede yazılı gö
revden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı 
sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üze
rine tedavi veya ameliyatları sırasında ölen
lerin, 

d) Erlerden 55 nci maddede yazılı görev
den doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden 
doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi ve
ya ameliyatları sırasında ölenlerin, 

e) 55 nci madde gereğince görev sakatlığı 
aylığı alan erlerden ölenlerin (Bu aylığa müs
tahak duruma girip de henüz bağlama yapılma
mış olanlar dâhil) 

f) 39 ncu maddenin (D) fıkrasında yazılı 
durumda bulunanlardan 60 yaşını doldurmadan 
ölenlerin, 

g) 60 nci maddede yazılı olanlardan emek
lilik hakkı tanınan bir göreve tâyin edilmemiş 
ve eylemli süreleri de 15 yılı doldurmuş bulu
nanlardan ölenlerin, 

ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müs
tahak, dul ve yetimlerine bağlanır. 

MADDE 65. — 64 ncü maddede sözü geçen 

dul ve yetimler şunlardır i 
a) Karı, 
b) Koca, 
e) Çocuklar, 
ç) Ana, 
d) Baba, 

— XX — 

Dul ve yetim aylıkları 

MADDE 66. — Dul ve yetim aylıkları, öle
nin bağlanmış veya bu kanun hükümlerine göre 
hesaplanacak emekli, âdi sakatlık veya görev 
sakatlığı 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 çocuk

larla hem baba ve hem anadan yetim çocukla
rın aylıkları % 30 nispetinde bağlanır. Ve son
radan bu duruma girenlerin bağlanmış aylıkla
rı da bu miktara yükseltilir. 

ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya 
bıraktığı kimseler aylığa müstahak değilse, bun
ların payları müstahak olan çocuklar ile ana ve 
babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. Şu kadar 
ki, bu aylıkların her birinin yapılan eklemeler
den sonra bağlamaya esas tutulan aylığın % 50 
sini geçmemesi şarttır. 

Yukarda yazılı nispetlere göre bağlanacak 
dul ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tu
tulan emekli, âdi sakatlık veya görev sakatlığı 
aylıklarından fazla olursa, fazlası dul ve yetim
lerin aylıklarından mütenasiben indirilir. Dul 
ve yetimlerin birinden boşalan aylık hiçbir su
retle diğerlerinin aylıklarına eklenemez. Ancak 
bu aylıklardan bağlama sırasında, toplamının, 
bağlamaya esas tutulan aylıktan fazla olması 
dolayısiyle indirme yapılmış ise, boşalan aylık
lar bu indirmeler giderilinceye kadar geri ka
lanların aylıklarına mütenasiben eklenir. 

j 70, 72, 73 ve 78 nci maddelere göre birer 
yıllık süreler içinde yazı ile sandığa baş vuran 
ilgililerden müstahak bulundukları anlaşılanla
ra da aylık bağlanır. Ve geregirse evvelce bağ
lanmış aylıklarda düzeltme yapılır. 

1 MADDE 67. — Dul ve yetim aylıklarının 
bağlanmasında 64 ncü maddenin (a) fıkrasında 
yazılı olanlar için 42 nci madde gereğince bağ-
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[ (Medeni Kanunun 297 nci maddesi gereğince 

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

Çocuklar anlaşılır. 

İanacak ve (b, i, g) fıkralarında yazılı olan
lar için 52 nci maddedeki cetvele göre hesapla
nacak aylıklar, (c) ve (e) fıkralarında yazılı 
olanlar için emekli, âdi sakatlık, görev sakatlığı 
aylıkları ile varsa savaş sakatlığı ve son hizmet 
zamları toplamı (ç) ve (d) fıkralarında yazılı 
olanlar için de birinci derece üzerinden hesap
lanacak görev sakatlığı aylıkları, 62 nci madde 
şümulüne girenlerle şehit olanlar için de bunlar
la beraber birinci derece savaş sakatlığı zamları 
toplamı esas tutulur. 

MADDE 68. — Birden fazla karısı olan ko
canın ölümünde 66 nci maddede yazılı nispette 
hesaplanacak dul aylığı, bunlar arasında paylaş
tırılmak suretiyle bağlanır. Bunlardan birinin 
ölümünde veya aylığının kesilmesini gerektiren 
bir duruma girmesinde aylığı, yazı ile sandığa 
başvurulması şartiyle kalan dul bir ise onun 
aylığına ve birden fazla ise eşitlikle bunların 
aylıklarına eklenir. 75 nci maddenin (a) fık
rası hükümleri bunların birbirleri hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 69. — İştirakçi karı veya koca eşin
den 20 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine 
yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlenme 
akdi en az 10 yıl evvel yapılmış ise bu indirme 
yapılmaz. 

MADDE 70. — ölen iştirakçilerin dul ve muh
taç anaları ile iştirakçi olmıyan ve ölüm tarihin
de muhtaç ve 60 yaşını doldurmuş bulunan koca 
ve babalarına, ölüm tarihinden başlıyarak en çok 
bir yıl içinde yazı ile sandığa baş vurmaları şar
tiyle, baş vurmalarını kovalıyan ay başından baş
lıyarak aylık bağlanır. Muhtaç koca ve babalar
dan geçimini sağlıyamıyacak derecede sakat-
olanlar için yaş kaydı aranmaz. 

Muhtaç olması hasebiyle aylık bağlanan baba
nın ölümünde bunun aylığı, muhtaç olması şar
tiyle öz anaya bağlanır. 

MADDE 71. — 65 nci maddede yazılı çocuk-, 
lardan; Medeni Kanun hükümlerine göre : 

a) Nesebi sahih, 
b) Nesebi tashih edilmiş, 
c) Evlât edinilmiş, 
ç) Nesebi sahih olmıyan (Anadan aylığa 

müstahak olma halinde) 
d) Tanınmış, 
f) Babalık dâvası ile hükmen tanınmış 

(S. Say 

MADDE 72. — Ölüm tarihinde 19 yaşını, 
Yüksek öğretimi yapmakta ise 25 yaşını doldur
mamış erkek çocuklara aylık beğlanır ve bu ay
lıklar 19 yaşlarını ve yükseköğrenimde iseler 
25 yaşlarını dolduruncaya kadar ödenir. Ancak. 
çalışmaya engel, tedavisi kabil olmıyan hasta
lık veya çalışmaya engel sakatlık sebepleriyle 
muhtaç oldukları Sağlık Kurulunca onanacak ra
porla anlaşılanlara, muhtaç olmak ve ölüm ta
rihinden başlıyarak en çok bir yıl içinde kendi
leri veya veli ve vasileri tarafından yazı ile San
dığa baş vurulmak şartiyle, ölüm tarihinde yaş
ları ne olursa olsun, aylık bağlanır ve aylık al
makta iken bu duruma düştükleri aynı şekilde 
anlaşılanların aylıkları; yaşları dolayısiyle, ay
lıklarının kesilmesi gereken tarihten başlıyarak 
en çok bir yıl içinde kendileri veya veli ve va
sileri tarafından yazı ile Sandığa baş vurulma
sı şartiyle, yaş kaydı aranmaksızın bu durumla
rı geçinceye kadar ödenir. Hastalığın seyrinde 
veya sakatlığın derecesinde veya mahiyetindeki 
azalıp çoğalmalar; muhtaçlıklarını ortadan 
kaldırmadıkça nazara alınmaz. 

Lise veya eşidi okulları bitirdikten sonra, 
okulların tatil devreleri hariç, ara vermeksizin 
yükseköğrenime başlıyanlarm, evvelce kesilmiş 
aylıkları, yükseköğrenime başladıkları tarihi 
kovalıyan ay başından itibaren tekrar bağlana
rak 25 yaşını geçmemek, üzere, öğrenimlerini 
tamamlayıncaya kadar ödenir. Ancak Sağlık Ku
rulunca onanacak raporla lise veya eşidi okulla
rı bitirdikten sonra hasta oldukları belirtilecek
ler için bir öğrenim devresi gecikme kabul edilir. 

Bir yükseköğrenimin bitirilmesi üzerine ke
silen aylıklar, 25 yaşını doldurmadan, ikinci bir 
yükseköğrenime başlanmış olsa da tekrar bağ
lanmaz. 

Hastalıktan başka sebeplerle yükseköğrenim 
müesseselerindeki kayıtları silinenlerin aylıkla
rı, silinme tarihini kovalıyan ay başından itiba
ren kesilir ve hiçbir sebep ve suretle tekrar 
bağlanmaz. 

Hastalıktan başka sebeplerle yükseköğrenim 
silen aylıkları, en çok bir yıl içinde, yükseköğ
renimi istekleri ile bırakanların en çok 6 ay için-
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Ae Wşka bir yükseköğrenim müessesesine ka- | 
yıtla devama başlamaları şartiyle, kayıt tarihi
ni 'kovalıyan ay başından itibaren tekrar bağ
lanır. 

Yükseköğrenimde, Sağlık Kurulunca onan
mış raporla hastalık yüzünden ileri geldiği tes-
bit olunmıyan, sınıfta kalma halinde, aynı sınıf
ta veya öğrenim devresinde geçecek ileriki öğ
renim yılı için aylık ödenmez. 

ölüm tarihinde 19 yaşını doldurmuş ve lise 
veya eşidi okullardan birini de bitirmiş durum
da olanlara yükseköğrenime başladıklarında 
yukarıki esaslara göre aylık bağlanır. 

Doktora yapmak üzere geçen süreler yüksek
öğrenim sayılmaz. 

MADDE 73. — 25 yaşını doldurmamış kız 
çocuklara aylık bağlanır. Bunlardan ölüm tari
hinde dul bulunanlar da 92 nci madde hüküm
leri saklı kalmak suretiyle aylığa müstahak 
olurlar. 

Ancak çalışmaya engel ve tedavisi kabil olmı-
yan hastalık veya yine çalışmaya engel sakatlık 
sebepleriyle muhtaç oldukları Sağlık Kurulunca 
onanacak raporla anlaşılanlara, muhtaç olmak 
ve ölüm tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde 
yazı ile Sandığa baş vurmak şartiyle, ölüm tari
hinde yaşları ne olursa olsun, aylık bağlanır ve 
aylık almakta iken bu duruma düştükleri aynı 
şekilde anlaşılanların aylıkları, yaşları dolayı-
siyle aylıklarının kesilmesi gereken tarihten iti
baren en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa baş 
vurmak şartiyle, yaş kaydı aranmaksızın, bu du
rumları geçinceye kadar ödenir. 

Hastalığın seyrinde veya sakatlığın derece
sinde veya mahiyetindeki azalıp çoğalmalar. 
muhtaçlıkları ortadan kaldırmadıkça nazara : 
alınmaz. 

MADDE 74. — ölüm tarihinde gebe olan 
karının sonra doğurduğu çocuğa, doğumu gü-
nünü kovalıyan ay başından itibaren aylık bağ
lanır. Ve evvelce 66 nci madde gereğince ölüm 
tarüıinde müstahak dul ve yetimlerine bağla- ; 
nan aylıklar, doğan çocuk da nazara alınmak su- ! 
retiyle; gerekirse düzeltilir. Babalığa mahkemece j 
ölümden: sonra hükmohınan çocuklar hakkında ; 
da aynı hüküm uygulanır. 

(6. 

Dul ve yetim aylığının bağlanmıyaeağı haller 

MADDE 75. — Aşağıda yazılı hallerde dul 
ve yetimlere aylık bağlanmaz : 

a) ölen, dul ve yetimler tarafından doğru
dan doğruya veya vasıta ile öldürülmüş ise, (Yal
nız öldürenler veya öldürtenler için); 

b) ölen, dul ve yetimler tarafından doğ
rudan doğruya veya vasıta ile sakatlanması yü
zünden âdi sakat durumuna girmiş ise (Yalnız 
sakatlıyanlar veya sakatlandıranlar için) 

c Karı veya koca için evlenme akdi -öle
nin ölümünü doğuran kaza veya yaralanmadan 
veya ölümü doğurup doğurmıyacağı bakımından 
fennen belirtilecek mahiyetlerine veya nevileri
ne göre hastalığın başından veya ağırlaşmasın
dan, sonra yapılmış ise. 

ç) Evlât edinme ölenin 55 yaşından sonra 
yapılmış ise 

d) Nesebi tashih edilmiş çocuklar için evli
lik akdi ve tanınmış çocuklar için de tanınma 
işlemi ölenin 55 yadından sonra yapılmış ise, 

e) Kız ve erkek çocuklarla ana, evli ise, 

MADDE 76. — 64 neü maddenin (b), (f) ve 
(g) fıkralarında yazılı olup, mahkemece gaip
liklerine hükmolunanlardan, eylemli süreleri 15 
yılı ve daha fazla bulunanların dul ve yetimlerine 
hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl için
de yazı ile Sandığa başvurmaları şartiyle gaipli
ğin başlandığına hükmolunan tarihi ve bir yil geç
tikten sonra yine yazı ile sandığa başvuranlara 
da başvurdukları tarihleri kovalıyan ay başla
rından itibaren aylık bağlanır ve gaipliklerinin 
geçmesi halinde bağlanan aylıklar, gaipliğin 
geçtiğinin belirdiği tarihi kovalıyan ay başın
dan itibaren kesilir. 

Gaiplikleri geçenlerden emeklilik hakkı tanı
nan bir göreve yeniden tâyin edilenler iştirak
çi durumlarını tekrar kazanırlar ve gaiplikleri 
sırasında dul ve yetimlerine ödenmiş aylıkların 
toplamı adlarına borç kaydedilerek aylık veya 
ücretleri tutarından ve emekli, âdi sakatlık veya 
görev sakatlığı aylığı bağlanmasında bu aylık
larından % 10 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Emekli hakkı tanınan bir göreve tâyin edil-
miyenlerin Sandıkla ilgileri kesilir. Ve Sandıkta 
birikmiş keseneklerinin faizsiz toplamı, dul ve 
yetimlere ödenen aylıkların veya 80 nci mad-
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denin (d) fıkrasına göre yapılan toptan ödeme* 
nin toplamından fazla ise, fazlası toptan kendi» 
lerine ödenir. Noksan ise farkı aranmaz. 

Ancak gaiplikleri geçenlerden 39 ncu mad
denin (Ç) ve (D) fıkralarına göre emekli veya 
âdi sakatlık veya görev sakatlığı aylığı bağlan
masına hak kazanmış olanların emeklilik hakkı 
tanınan bir göreve tâyin edilmeseler dâhi iste
diklerinde kendilerine müstahak oldukları aylık
lar bağlanır ve yukarda gösterilen borçları bu 
aylıklarından kesilir. 

Emekli, âdi sakatlık ve görev sakatlığı ay
lıklarından birini almakta iken gaipliklerine 
hükmolunanlarm dul ve yetimlerine aylık bağ
lanır. Gaiplikleri geçenlerin kendi aylıklarının 
ödenmesine başlanır ve gaiplikleri sırasında dul 
ve yetimlerine ödenen aylıklar hakkında yuka-
rıki hükümler uygulanır. 

ölüm halinde borç artıklarının dul ve yetim 
aylıklarından kesilmesine devam edilir. 

ilgililer adına borç kaydedilen paralara ait 
vergiler sandığın işarı üzerine Hazinece toptan 
geri verilir. 

MADDE 77. — Şehit olduğu iddia olunan
ların aylığa müsahak dul ve yetimleri tarafın
dan, aylık bağlanması isteği ile yapılacak baş 
vurmalarda mahkemelerden aldıkları veraset 
vesikalâriyle sandık karşısında olmıyarak ya
pılmış muhakeme sonunda aldıkları ilâmlarda 
gösterilen şehitlikler resmî kayıtlara göre ha-
kikata uygun değilse sandık, bu vesika veya 
ilâmlardaki, ölümün şehitlikle olduğu hakkın
daki hüküm ve kararların bozulmasını ilgili 
mahkemeden istemeye yetkilidir. 

MADDE 78. — 85 nci maddenin (L) fıkra
sında yazılı iştirakçilerden eylemli süreleri 15 
yıl ve daha fazla olanlardan dul ve yetimleri 
bulunanlarla 90 ncı madde gereğince aylıkla
rı kesilen emekli, âdi sakat ve görev sakatları
nın muhtaç dul ve yetimlerine, hükmün kesin
leştiği veya durumlarının belirtildiği tarihler
den itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile sandı
ğa başvurmaları şartiyle bu tarihleri kovalıyan 
ay başlarından itibaren aylık bağlanır ve mah
kûmiyetlerinin sona erdiği veya durumlarının 
zail olduğu tarihleri kovalıyan. ay başından iti
baren kesilerek ölümlerinde, müstahak olanla
ra tekrar bağlanır. Şu kadar ki, 90 ncı madde
nin (b) fıkrasında yazılı olanların dul ve ye

timlerinden yalnız Türk sınırları içinde Türk 
uyruğu olarak kalanlara aylık bağlanır. 

MADDE 79. —• 64 ncü maddenin (a, d ve e) 
fıkralarında yazılı olanlardan ölenlerin dul ve 
yetimlerine bağlanan aylıklar, ödendikçe fatu
rası karşılığında Hazineden alınır. 

— XXII — 
Toptan ödeme 

MADDE 80. — Toptan ödeme aşağıdaki hal
lerde yapılır: 

a) 39 ncu maddenin (c) fıkrasında yazılı 
olanlardan eylemli süreleri 20 yıldan ve (e) ve 
(f) fıkralarında gösterilenlerden eylemli süre
leri 25 yıldan az olanlara, 

b) Âdi sakatlık dolayısiyle görevden ayrı
lanlardan eylemli süreleri 15 yıldan az olanla
ra, 

c) Eylemli süreleri 15 yıldan az iştirakçile
rin 64 ncü maddenin (ç) fıkrasında yazılı hal
ler dışında her ne sebeple olursa olsun ölümle?-
rinde dul ve yetimlerine, 

ç) 60 ncı maddede yazılı olanlardan emekli
lik hakkı tanınan bir göreve tâyin edilmemiş 
ve eylemli süreleri 15 yıldan az bulunanların 
yaş hadlerini doldurduklarında kendilerine veya 
daha evvel ölümlerinde dul ve yetimlerine, 

d) Mahkemelerce gaipliklerine hükmahman 
iştirakçilerden eylemli süreleri 15 yıldan az 
olanların yazı ile sandığa baş vurmaları şartiy
le dul ve yetimlerine, 

MADDE 81. — (Toptan ödeme) ilgililerin 
sandıktaki emekli kesenekleri ile karşılıkları
nın 35 ve 38 nci maddeler gereğince, eylemli ve 
itibari süreler için kurumlarca ödenen paralar 
da dâhil olmak üzere % 4 mürekkep faizle ken
dilerine veya 66 ncı maddede yazılı esas ve nis
petlere ve ölüm tarihindeki durumlarına göre 
dul ve yetimlerine ödenmesidir. 

Şu kadar ki 80 nci maddede yazılı olanlardan 
iştirakçilere ödenecek para, keseneğe esas olan 
aylık veya ücret tutarının bir aylığından, dul 
ve yetimlere ödenecek paranın toplamı da bu 
miktarın yarısından aşağı olamaz. 

MADDE 82. — 68, 69 ve 70 nci maddelerle 
72 ve 73 ncü maddelerin birinci fıkraları ve 75 
nci madde hükümleri dul ve yetimlere yapılar 
cak toptan ödemelerde de uygulanır. 
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ölüm tarihinde çalışmaya engel tedavisi im
kânsız hastalık veya sakatlık sebepleriyle muh
taç oldukları Sağlık Kurulunca onanacak rapor
la anlaşılan erkek ve kız çocuklara da, yaş kay
dı aranmaksızın, toptan ödeme yapılır. 

Ancak gerek bunların gerek muhtaç ana, ba
ba ve kocanın müstahak sayılabilmesi için ölüm 
tarihinden itibaren en çok 3 ay içinde yazı ile 
Sandığa baş vurmaları şarttır. 

MADDE 83. — ölüm tarihinde dul karı ge
be ise, gebelik dul karı tarafından ölüm tari
hinden itibaren en çok iki ay içinde yazı ile 
Sandığa bildirilmek şartiyle doğacak çocuk 
için de toptan ödeme tahakkuk ettirilerek San
dıkta saklı tutulur. Ve doğumda genel hüküm
lere göre ödenir. 

Doğum olmaz veya çocuk ölü olursa bu para 
66 ncı madde hükümlerine göre gerekiyorsa di
ğerlerinin paylarına eklenir. 

MADDE 84. — ölümlerinde aylığa veya 
toptan ödemeye müstahak dul ve yetim bırak-
mıyanların kesnekleri Sandığa kalır. 

— XXIII — 

Emekli keseneklerinin geri verilmesi 

MADDE 85. — Aşağıdaki yazılı sebeplerle 
emeklilik hakkı tanınan görevlerden ayrılanla
rın, Sandıkla ilgileri kesilir ve o tarihe kadar 
aylık ve ücretlerinden kesilerek Sandıkta birik
miş kesenekleri faizsiz olarak kendilerine öde
nil. 

a) îstifa edenler, 
b) îstifa etmiş sayılanlar, 
c) İstekleri ile veya istekleri olmaksızın 

emeklilik hakkı tanmmıyan kadrolara nakil su
retiyle tâyin edilenler, 

ç) Milletvekilliğine sçilenler, 
d) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerin

den veya Belediye Başkanlığından 39 ncu mad
denin (b) fıkrasında yazılı duruma girmeden 
ayrılanlardan, emeklilik hakkı tanınan bir gö
reve tâyin edilmemiş veya 40 ncı maddede yazı
lı yaş hadleri sebebiyle edilememiş olanlar, 

e) îdareten veya cezaen görevlerine son 
verilenler, 

f) Asıllıkları onanmıyarak görevlerine son 
verilen stajyerler veya adaylar, 

g) Bakanlık emrine alınanlardan, Kurum

larca teklif edilen eski görevlerine eşit veya bir 
aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan gö
revleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilenlerle 
aylıksın duruma geçenler, 

h) Emeklilik hakkını düşürmiyen hürriye
ti tahdit edici ceza ile hükümlü bulunanlardan 
hükümlülüğü göreve engel olanlar, 

i) Emeklilik hakkını düşürmiyen hürriye
ti tahdit edici ceza ile hüükümlü bulunanlardan 
hükümlülüğü göreve engel olmıyanlar (Cezala
rı tecil edilenler hariç), 

j) Kadro yüzünden açıkta kalanlardan ay
lıksız veya ücretsiz duruma girenler, 

k) Kadroları kurumlarınca geçici hale geti
rilenler, 

I) 90 ncı madde gereğince emeklilik hakkı 
düşen iştirakçilerden eylemli süreleri 15 yıldan 
az olanlarla 15 yıl ve daha fazla olmakla bera
ber 78 nci maddeye göre aylığa müstahak dul ve 
yetimleri bulunmıyanlar, 

m) Millî Savunma Bakanlığının Harb okul
larındaki öğrencilerinden okullarını tamamlıya-
mıyarak ayrılanlarla iştirakçilerden özel kanun
ları gereğince staj için yabancı memleketlere 
gönderilenlerden başarısız dönenler. (Yalnız bu 
sürelerin kesenekleri), 

n) Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam 
olarak yapmak üzere görevleri ile ilgileri ke
silmek suretiyle silâh altına alman iştirakçi
lerle seferberlik, talim veya manevra için er 
olarak silâh altına alnan ve görevleri ile ilgile
ri kesilen hizmetliler;, 

Yukarda yazılı olanlardan eylemli süreleri 
5 yılı doldurmamış bulunanlara birşey veril
mez, Ancak tekrar iştirakçi olanların hakları de
vam edev. 

MADDE 86. — 85 nci maddenin (a, b, c, ç, 
d, e, g, h, i, j , k, n) fıkralarında yazılı olanlar
dan eylemli süreleri 25 yıl ve daha fazla bulu
nanların ayrılışlarında kesenekleri geri verilme
yip haklarında 39, 53 ve dul yetimleri hakkın
da da 64 ncü maddeler gereğince - o durumlara 
girmelerinde - işlem yapılır. 

— XXIV — 

İkramiye 

MADDE 87. — Emekli, âdi sakatlık veya 
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görev sakatlığı aylığı ilk defa bağlananlardan 
bağlanma sırasında eylemli süreleri 30 yılı dol
durmuş bulunanlara (Emekli ikramiyesi) adı 
ile bu aylıklarına esas tutulan görev aylık veya 
ücretleri tutarının bir yıllık toplamı ödenir. 

Eylemli süreleri 30 yılı doldurmuş bulunan
lardan görevde veya açıkta iken ölenlerin ikra
miyeleri eşitlikle aylığa müstehak dul ve yetim
lerine, aylığa müstehak bir kişi varsa ikramiye
nin tamamı buna ödenir. 

Emekli ikramiyeleri ödendikçe yazı ile iste
nilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası kar
şılığında kurumlarca sandığa ödenir. 

Emekli ikramiyelerinden hiç bir vergi alın
maz. Sandıkça tahakkuk ettirilmiş emekli ikra
miyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri vâris
lerine ödenir. 

MADDE 88. — Evlenme sebebiyle veya 25 
yaşını doldurmuş olmasından aylığı kesilen kız 
çacuklarla evlenen dul karıya (Evlenme ikra
miyesi) adı ile almakta oldukları yetim aylığı
nın 2 yıllığı ödenir. 

— XXV — 

Aylıkların başlangıcı 

MADDE 89. — Bu kanuna göre bağlanan 
aylıklardan: 

a) Emekli aylıkları, 
I. 42 nci maddede yazılı veya açıkta olan

larla emeklilik hakkı tanmmıyan görevlerde 
bulunanların bağlı oldukları veya son ayrıldık
ları kurlmlardan yazı ile istedikleri tarihleri, 

II . Emeklilik hakkı tanınan bir görevde 
iken emekliliğe ayrılmalarını istiyenler için ya
zı ile yapacakları isteklerinin yetkili makamca 
onandığının yine yazı ile kendilerine bildiril
mesinden itibaren bir ayı geçmemek üzere, 

1. İşlerinden ayrılanların ayrıldıkları tarih
leri, 

2. Yetkili makamlarca görevlerine son veri
lenlerin son verilme tarihlerini, 

I I I . Emekliliğe ayrılma isteklerinin onan
dığı yetkili makamlarca yazı ile kendilerine bil
dirilmezse isteklerini yaptıkları tarihlerden itiba
ren bir ayı geçmemek üzere görevlerini terk-
ettikleri tarihleri, 

IV. Re'sen emekliye ayrılanlardan, 
1. Yaş haddi dolayısiyle ayrılanlar için bu 

i hadleri doldurdukları tarihleri veya uzatılmış 
i ise uzatılan sürelerin bitimi tarihlerini, 
! 2. Hüküm ile ayrılanlar için hükmün kesin-
! leştiği tarihleri, 
J 3. Geri kalanlar için emekliye ayrılmaları-
| nın kurumlarınca onandığı tarihleri, 

b) Âdi sakatlık veya görev sakatlığı ay-
i lıkları, buna ait raporların Sağlık Kurulunca 
I onandığı tarihleri ve bunlardan görev aylık ve-
j ya ücretleri daha evvel eksilmiş bulunanların ke-
| silme tarihlerini, 
i c) Dul ve yetim aylıkları ilgili maddelerde 
• ayrıca belirtilenler hariç olmak üzere, ölüm ta-
I rihlerini; 
i Kovalıyan ay başlarından başlar. 
i Sakatlıkların derecelerinde aylık miktarlarına 

dokunan değişikliklerde de (b) fıkrası hüküm 
leri uygulanır. 

! (a) fıkrasının IV ncü bendi ile (b) fıkra-
i sında yazılı başlama tarihlerinden sonra her ne 
' sebeple olursa olsun kurumlarınca görevleri ile 
! ilgileri kesilmiyerek aylık veya ücretleri ödenen 
i lerin bu suretle geçen süreleri eylemli süre sayıl -
j maz ve bunlar için kesenek ve karşılıkları alm 

mış ise geri verilir. Şu kadar ki, bağlanan aylik-
I 1ar görevlerinden ayrılarak görev aylık veya üc

retlerinin kesildiği tarihleri kovalıyan ay başla-
! rina kadar ödenmez. 

| — XXVI — 

Emeklilik haklarının düşmesini ve bağlanan ay
lıkların sürekli olarak kesilmesini gerektiren 

sebepler 

I MADDE 90. — îştirakçılardan: 
i a) Bir yıldan fazla ağır hapis veya 5 yıl

dan fazla hapis cezaları ile, yahut hırsızlık, em
niyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık ya
lan yere - şahitlik, yalan yere yemin, cürüm, uy
durma, iftira, irtikâp, rüşvet, zimmet ve ihtilas 
suçlarının birinden dolayı 6 ay ve daha ziyade 
hapis cezası ile en az haddi bir yıldan aşağı olma
mak üzere mükerrer hapis cezalarını gerektiren 
suç ile veya Askerî Ceza Kanunu hükümlerine 
göre ve başka bir ceza ile birlikte veya yalnız 
olarak verilmiş bulunan askerlikten tard cezası 
ile hükümlü duruma girenlerin; 

i b) Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk 
vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyru-

I ğuna giren, Hükümetten izin almaksızın yabancı 
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memlekette görev kabul edenlerin; 

Emeklilik hakları .düşer. 

MADDE 91. — Emekli, âdi sakatlık, görev 
sakatlığı, dul veya yetim aylığı alanlardan 90 ncı 
maddede yazılı durumlara girenlerle, dul ve ye- j 
tim aylığı alanlardan; 

a) Evlenen karı, ana, kız ve erkek çocuk- I 
larm, i 

b) Muhtaç durumdan çıkan koca, ana ve 
babaların, 

c) 72 nci madde hükmü uygulanmak su
retiyle 19 yaşını yükseköğrenim yapmakta ise 
25 yaşını dolduran erkek çocukların, 

ç) 73 ncü madde hükmü uygulanmak su
retiyle 25 yaşını dolduran kız çocukların, 

Aylıkları, bu durumlarının kesin olarak be
lirtildiği tarihleri kovahyan ay başlarından iti
baren kesilir ve (b) fıkrasında yazılı haller ha- j 
riç olmak üzere hiç bir sebep ve suretle tekrar | 
bağlanmaz. 

— xxvn — 
İki cihetten (Aylık) veya (Toptan ödeme) ye \ 

hak kazanma halleri 

MADDE 92. — Bu kanunda belirtilenler 
dışında gerek kaldırılan hükümlere göre bağ
lanmış gerek bu kanuna göre' bağlanacak ay- j 
lıklardan ikisinin bir zat uhdesinde birleşmesi j 
halinde az olanı sürekli olarak kesilir. Dul veya 
yetim aylığı almakta iken başka cihetten tek
rar dul veya yetim aylığına müstahak duruma 
girenlere, yeni aylıkları daha fazla ise, eskileri 
kesilerek bu aylıklar bağlanır, değil ise yenisi i 
bağlanmaz. 

Ancak kocasından aylık alan dul karı, ay
rıca ana veya babadan aylığa müstahak duruma 
girerse fazla olan yeni aylığı yazı ile Sandık
tan istemeleri şartiyle bağlanır. Bu takdirde es-
kişi kesilir. | 

E;.ıckli, udi sakatlık, görev sakatlığı aylı- j 
ğı almakta iken daha fazla dul veya yetim ay- j 
lığına müstahak duruma girenlerin yazı ile san
dıktan isterlerse, eski aylıkları kesilerek yeni \ 
dul veya yetim aylıkları bağlanır. Şukadarki 
ölümlerinde dul ve yetimlerine bıraktıkları ay- i 
lıklar üzerinden, bu kanun gereğince aylık bağ- J 
lanıt*. i 

îki cihetten aylığa aynı zamanda müstahak 

duruma girenler hakkında da bu hüümler uy
gulanır. 

MADDE 93 . — Yetim aylığı almakta iken 
iştirakçi durumuna giren kız veya erkek çocuk
ların bu görevlerinden dolayı görev sakatlığı 
aylığına müstahak olmalarında bu aylıkları 
bağlanır ve yetim aylıkları sürekli olarak kesi
lir. 

Görevlerinden dolayı (Toptan ödeme) ye 
müstahak duruma girmelerinde bu istihkakları 
ödenmekle beraber müstahak iseler, kesilen ay
lıklarının ödenmesine başlanır. 

MADDE 94. — Yetim aylığı almakta iken iş
tirakçi duruma giren dul ananın sonradan gö
revinden dolayı aylığa müstahak duruma girme
sinde tercih ederse ,muhtaç olmak şartiyle ke
llen dul aylığının ödenmesine başlanır. Bu du

rumda iken olumunda yetimlerine emekliliğe 
esas son görev aylığı üzerinden aylık bağlanır. 
Tercih etmezse veya muhtaç değil ise dul aylığı 
sürekli olarak kesilip görevinden dolayı müsta
hak olduğu aylık başlanır. 

Görevinden dolayı toptan ödemeye müsta
hak olursa bu istihkakı ödenmekle beraber yine 
muhtaç olmak şartiyle kesilen aylığının öden
mesine de başlanır. 

MADDE 95. — Evvelce toptan ödeme ya
pılmış karı, erkek ve kız çocuk ile ananın son
radan kendi görevlerinden aylığa veya (Toptan 
ödeme) ye müstahak duruma girmelerinde ev
velce j'-apılan toptan ödeme geri alınmaz. 

Bunlarla evvelce toptan ödeme yapılmış ba
ba veya kocanın sonradan dul ve yetim sıfatiy
le aylığa müstahak duruma girmelerinde de 
haklarında yukarıki hüküm uygulanır. 

MADDE 96. — Evvelce dul ve yetim olarak 
toptan Ödeme yapıldıktan sonra tekrar aynı sı
fatla toptan ödemeye müstahak duruma giren
lere yenisi ayrıca ödenir. Ancak ilk ve mütaa-
kıp (Toptan ödeme) lerin her ikisi çocuklar
dan veya biri anadan diğeri babadan dolayı olur 
ve sonraki fazla bulunursa yalnız farkı ödenir. 

Dul ve yetim aylığı almakta iken başka ci
hetten yine dul ve yetim olarak toptan ödeme
ye hak kazanılması halinde ölüm tarihinden baş-
lıyarak bir ay içinde Sandığa baş vurulması ve 
aylığının kesilmesi şartiyle toptan ödemenin ya
pılmasını istiyebilir. 
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Ancak bu hüküm çocuklar hakkında uygu
lanmaz. 

İştirakçi olarak toptan ödeme yapılmış olan
lardan dul ve yetim olarak tekrar toptan öde
meye veya dul veya yetim aylığına müstahak 
duruma girenlere bu istihkakları ayrıca ödenir. 

İki cihetten toptan ödemeye istihkak aynı 
zamanda doğarsa yine yukanki hükümler uygu
lanır. 

— xxvm — 
Emekli, âdi sakatlık, görev sakatlığı, dul ve ye
tim aylığı alanlardan veya kesenekleri geri veri
lenlerle toptan ödeme yapılanlardan görece tâ

yin edilenler 

MADDE 97. — Emekli, âdi sakatlık ve görev 
.sakatlığı aylığı alanların, kurumlarda, emeklilik 
hakkı tanınan görevlere tâyin edilebilmeleri için 
105 nci maddede yazılı durumda bulunmamakla 
beraber tâyin edilecekleri görevlere ait yaş had
lerini doldurmamış olmaları ve ayrıca âdi sa
katlarla görev sakatlarının, sakatlıklarının, es
ki görevlerine veya bunların benzerlerine tâyin 
edileceklerse tam olarak geçtiğinin, başka gö
revlere tâyin edileceklerse bu görevleri yapma- ! 
ya engel olmadığının belirtilmesi şarttır. 

Sakatlık durumları Sağlık Kurulunca ona
nacak raporla belirtilir. 

40 nci maddenin açıktan veya naklen tâyin 
edilecekler için aranılacak yaş .hadlerine ait fık
rası, hükmü bunlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 98. — Emekli, âdi sakatlık, görev 
sakatlığı, dul ve yetim aylığı alanlardan, ku
rumlarda emeklilik hakkı tanınan bir göreve tâ
yin edilenlerin, aylıklarının tamamı, ücretle, 
gündelikle, ödenekle veya huzur hakkı karşılı
ğında emeklilik hakkı tanınmıyan görevlere tâ
yin edilenlerle kurumlar dışında mamurlarının 
ücret dereceleri özel teadül kanunları ile belir
tilen daire, müessese ve ortaklıklarda veya bun
lara bağlı veya bunların kurduğu veya katıldığı 
ortaklıklarda imtiyazlı ortaklıklarla Millî ban
kalarda veya bunların kurdukları müessese ve 
teşekküllerde kamu yararına olan kurumlarda 
bir göreve tâyin edilenlerin ve Milletvekili ve 
Belediye Başkanı seçilenlerin aylıklarının vari
si, tâyin edildikleri veya seçildikleri tarihleri 
kovalmm ay başlarından itibaren bu görevler-' 
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i de bulundukları sürece ödenmez. Bu gibilerden 

(Savaş sakatlığı zammı) almakta olanların bu 
• zamlarının ödenmesine devam- edilir. Şu kadar 
i ki, ana, baba ve kocanın aylığının, yansının ke-
j silmesini gerektiren bir göreve tâyinlerinde 
i görev aylık veya ücretleri muhtaçlıklarını gi-
i derirse aylıklarımı tamamı kesilir. 
i Peşin ödenen aylıkların, varsa, tâyin ve se

çilme tarihlerini kovalıyan ay başlarından son
raya raslıyan kısımları, sandığın bildirimi üze-

I rine kurumlarca ilgililerin hak edişlerinden en 
I geç 3 ay içinde ve üç eşit taksitle kesilerek San-
j dığa gönderilir. 

İ MADDE 99. — Emekli, âdi sakatlık veya gö-
i rev sakatlığı aylığı alanlardan (Erler hariç) 
i emeklilik hakkı tanınan görevlere tâyin edilenle-
; rin ayrılışlarında, eski aylıklarına, görevlerinde 
[ geçen her yıl için keseneğe esas olan aylık ve

ya ücretleri tutarımı c/c 1 ri (Son görev zam
mı) adı ile eklenir. 

Ancak görev sakatlığı aylığı alanlar hariç 
olmak üzere eski aylıkları ile son görev zamla
rının toplamı zamma esas aylık ve ücretleri tu
tarının </fc 70 ini geçemez. 

Tekrar emekliliğe ayrılmaları kendi istekleri 
ile yapılanlardan bu görev aylık veya ücretlerini 
3 tam yıl almamış olanların son görev zammına, 
bir alt derece aylık veya ücret tutarı esas olur. 
Son aylık veya ücret, ilgilinin emekli, âdi sa
katlık veya görev sakatlığı aylığına esas tutulmuş 
olan aylığından az veya ona eşit ise. 3 yıl kaydı 
aranmaz. 

Yıl ve lira kesirleri hakkında 41 nci madde
de yazılı hüküm uygulanır. 

MADDE 100. — 55 nci madde gereğince gö
rev sakatlığı aylığı alan erlerden emeklilik hak
kı tanmın görevlere tâyin edilenler bu görev
lere ilk defa alınmış sayılarak çeşitli sebepler
le ayrılışlarından veya ölümlerinde yeni gö
revlerinden dolayı haklarında ayrıca bu kanu
nun ilgili hükümleri uygulanır. 

MADDE 101. — Emeklilik hakkı Umman gö
revlere tâyin edilen ve evvelce kendilerine toptan 
ödeme yapılmış veya aylık bağlanmış olanlar du
rumlarına göre emekli veya biriktirme sandıkla
rı ile ilgilendirilirler. 

MADDE 102. — 88 nci maddenin (a, b, c, ç, d, 
e, f, g, i, j , k, 1, m ve T\) fıkralarında ya2ilı 
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olanlardan Sandıkta birikmiş emekli kesenekleri- ; 
ni geri almış bulunanlardan 97 ııci maddenin { 
göreve alımaya ilişkin hükümleri saklı kalmak j 
üzere emeklilik hakkı tanınan veya 133 ncü j 
maddede gösterilen görevlere tâyin edilen ve- I 
ya belediye başkanı seçilen veya atananlar veya j 
kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelik- ı 
lerine getirilenler, aldıkları paraları tâyin edil
dikleri veya seçildikleri tarihten itibaren en çok j 
1 yıl içinde ve aldıkları tarihlerden itibaren % 
5 faizi ile toptan sandığa geri verirlerse tâyin j 
veya seçilme tarihlerinde bulundukları yaş yıl- i 
larmdan emeklilik hakkı tanınmış görevlerde 
evvelce geçen eylemli sürelerinin indirilmesin
den sonra kalan yaş sayısı 40 ı geçmemiş olmak j 
şartiyle Bandıkla ilgilendirilerek eski eylemli ve | 
itibari süreleri yenilerine katılır. \ 

Aldıkları paraları yukarıki süreler içinde 
geri vermiyenlerle esasen geri vermek istemiyen- : 
ler veya haklarında emekli işlemi yapılmış olan- j 
lar 40 yaşını doldurmamış olmak şartiyle san- i 
dıkla ilgilendirilirler ve bunlar emeklilik hakkı 
tanınan bir göreve ilk defa alınmış sayılırlar. 

(h) fıkrasında yazılı olanlar hariç olmak ) 
üzere 86 ncı madde gereğince emekli kesenekleri 
geri verilmemiş veya tahakkuk ettirilen emekli t 
keseneklerini henüz geri almamış olanlardan bi 
rinci fıkra şümulüne girenler hakkında da para
nın iadesi kaydı hariç olmak üzere sözü geçen | 
fıkra hükümleri uygulanır. j 

Meydana çıkan gaiplerden 76 ncı madde J 
gereğince Sandıkla ilgileri kesilenler hakkında I 
da geri vermede; gaipliklerinden dolayı dul ve ı 
yetimlerine aylık bağlanmış ise, gaiplikleri ta- | 
rilıine kadar -Sandıkta birikmiş kesenekleri mik j 
tanrıda bir para toptan ödeme yapılmış ise bu j 
para esas alınmak suretiyle yukarıki hükümler j 
uygulanır. • 

MADDE 103. — Emekli, âdi sakatlık veya | 
görev sakatlığı aylığı alanlardan; talim, manev I 
ra, seferberlik veya harb için silâh altına alman- i 
lar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır: j 

a) Aylıkları, rütbeleri al ıklarından az ise I 
geçici olarak kesilir ve Kurumlarınca ödenecek I 
rütbeleri aylıklarından kesenek alınır. I 

b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok is^ j 
farkları Sandıkça ödenerek yalnız Kurumlarınca i 
ödenecek rütbeleri aylıklarından kesenek alınır i 

e) Er olarak silâh altına alınanların aylık- ! 

lan kesilmez. 
(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların ter

hislerinde rütbeleri aylıkları üzerinden 99 ncu 
madde hükmü uygulanır. 

MADDE 104. — 102 nci maddeye göre ilgi
lilerce geri verilen paraların her çeşit vergileri 
yazı ile bildirim üzerine en çok bir ay içinde 
Hazinece toptan sandığa ödenir. 

MADDE 105. — 39 ncu maddenin yetersiz
lik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere (e) 
ve (f) ve 75 nci maddenin (a) ve (b) fıkraları ile 
90 ncı maddede gösterilenler Kurumlarda aylık, 
ücret, ödenek, gündelik veya huzur hakkı karşı
lığında, emeklilik hakkı tanınan veya tanmmıyan 
hiç bir göreve tâyin edilemezler. Bunlar kamu 
yararına olan Kurum ve Derneklerde de çalış 
tınlamazlar. 

— XXIX — 

MADDE 106. — Bu kanunun iştirakçi ve 
tevdiatçılara ilişkin çeşitli hükümlerinin uygu
lanmasında, emeklilik hakkı tanınan bir göreve 
ilk defa tâyin sırasında kurumlara gösterilen 
nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum tarih
leri, dul ve yetimler hakkındaki hükümlerinin 
uygulanmasında da, dul ve yetim aylıklarına 
veya (Toptan ödeme) ye hak kazanıldığı tarih
lerde bunların kayıtlı bulundukları nüfus idare-
1 erindeki doğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus hüviyet cüzdanlarmdaki doğum tarih
leri ile nüfus kayıtlarmdaki doğum tarihleri ara
sında fark varsa, nüfus kayıtlarmdaki tarih, ve 
birden fazla yerde nüfus kaydı bulunanların 
bu kayıtları arasında fark varsa tarihi eski olan 
kayıt ve sonraki kayıt idare veya kaza mercile-
rinden verilmiş bir karar ile yapılmış veya dü
zeltilmiş ise, kararlar nüfus kâğıtlanna henüz 
geçirilmemiş olsa bile, bu kayıt esas olur. 

Ancak doğum tarihlerinde iştirakçi veya tev
diattılar için emeklilik hakkı tanınan bir göreve 
ilk defa tâyininden sonra dul ve yetimler için de 
aylığa veya toptan ödemeye hak ediş tarihlerin
den geriye doğru bir yıl içinde yapılan düzelt
meler nazara alınmaz. 

Doğum tarihlerinde ay veya gün gösterilme
miş ise o yılın Temmuz ayının birinci günü, ay 
yazılı, gün göeterilmemiş ise o aym birinci günü 
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doğum günü sayılır. 

MADDE 107. — Kurumlar kendilerine gös
terilen nüfus hüviyet cüzdanlarının tasdikli bi
rer örneğini ilgililerin işe başlama tarihlerinden 
itibaren en çok bir ay içinde sandığa gönder
meye mecburdurlar. 

Ancak, sandık, gönderilen örnekleri nüfus 
idarelerindeki kayıtları ile karşılaştırmaya yet
kilidir. 

MADDE 108. — Nüfus hüviyet cüzdanları 
ile nüfus kayıt örneklerinin sandığa yanlış bil
dirilmesinden doğan her çeşit zararlardan ilgi
sine göre kuramlar veya nüfus memurları, doğ
ru olmıyan nüfus hüviyet cüzdanlarının kurum
lara gösterilmesinden doğan her çeşit zararlar
dan bunları bilerek gösteren ve bunları bilerek. 
kabul edip örneklerini sandığa gönderen kurum
lar sorumludur. 

XXX — 

Muhtaçlık 

MADDE 109. — Kendisini ve medeni kanun 
hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu aile
si fertlerini geçindirmeye yetecek geliri, malı, 
(para veya para hükmünde olan kıymetler dâ
hil) veya kazancı bulunmıyanlara bu kanunun 
uygulanmasında (Muhtaç) denir : Ancak : 

a) Her ne şekilde olursa olsun para veya 
mal olarak gelir veya kazancı toplamının, 

I — Bağlanacak aylığa esas olan görev aylık 
veya ücret tutarları 225 liraya kadar olanlar için 
(225 lira dâhil) aylığı 50 veya yıllığı 600 lirayı, 

I I — 475 liraya kadar olanlar için (475 lira 
dâhil) aylığı 75 veya yıllığı 900 lirayı, 

I I I — 475 liradan yukarı olanlar için aylığı 
100 veya yıllığı 1200 lirayı geçenler, 

b) Medeni kanun hükümlerine göre kendile
rine bakmaya mecbur başka yakınları bulunan
ların bunlardan para veya aym olarak sağladık
ları menfaat (a) fıkrasında yazılı miktarlardan 
fazla bulunanlar, 

c) Aylığa veya toptan ödemeğe hak ediş 
tarihindeki rayice ve (a) fıkrasındaki esas ve 
miktarlara göre, (10 000), (15 000) ve (20 000) 
liradan fazla değerde parası veya menkul ve 
gayrimenkul malı bulunanlar, 

Sonradan veraset, bağış veya vasiyet yolu 
ile veya başka suretle yukarıki miktarlar üstün-

( S. İSa: 

de para, mal veya gelir edinmiş olanlarla aylık 
veya yıllık kazançlarının toplamı veya mevcut 
mallarının değeri bu miktarları aşanlar iktisap 
tarihlerinden itibaren muhtaç sayılmazlar; 

MADDE 110. — 109 ncu maddenin (b) fık
rasında yazılı halde ilgililerin kendilerine bak
mağa mecbur olanlar tarafından bakılmadıkla
rını iddia etmelerinde, nafaka bağlatmak için 
bağlanan nafakanın veya sağlanan menfaatin 
miktarına kanaat edilmiyen hallerde bu miktar
ları artırmak için bunlar aleyhine mahkemeye 
baş vurmaya Sandık yetkilidir. 

MADDE 111. — Muhtaçlık, ilgililerin aylığa 
veya toptan ödemeye hak ediş tarihlerinde dü-
zenliyecekleri bildirim kâğıdı ve sürekli olarak 
oturdukları yerlerin en büyük mülkiye âmirleri 
tarafından yaptırılacak soruşturma üzerine, o 
yerlerin idare heyetlerince gerekçeli olarak ve
rilecek Kararlara dayanılarak yönetim kurulun
ca belirtilir. 

Yönetim Kurulu, idare heyetlerinin soruş
turma ve kararları dışında ilgililerin gelir, ka
zanç ve malları hakkında başka yerlerde de 
idare makamları vasıtasiyle ayrıca her çeşit 
soruşturma yaptırmaya, resmî ve özel daire, ku
rum, bankn ve ortaklıklardan ve kişilerden bil
gi istemeye yetkili ve bunlar da vermeye mec
burdur. 

MADDE 112. — Muhtaçlıkları hakkında ha
kikate uymıyan bilgi verenler veya gelir, ka
zanç veya mallarım gizliyenler, doğru olmıyan 
vesikaları bilerek düzenliyen veya onayanlar 
ve sandığın sorularına doğru cevap vermiyen-
ler hakkında kovuşturma yapılır ve sandığın 
bundan uğrıyacağı zararlar ilgililere ödettirilir. 

— XXXI — 

Avans, aylık ve toptan ödeme 

MADDE 113. — İlgililere bu kanun gereğin
ce aylık bağlanmcıya kadar geçecek süre için 
yazı ile istemelerinde, aşağıdaki esaslara ve bu 
kanunun genel hükümlerine (Avans aylık) öde
nir: 

a) Emekli, âdi sakatlık veya görev sakat
lığı aylığı bağlanacaklara bu aylıklarına esas 
tutulacak görev aylık veya ücretleri tutarının 

Ş dörtto biri, 
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b) Emeklilik hakkı tanınan göreve alın

mış, emekli, âdi sakat ve görev sakatlarından 
veya dul yetimlerinden sonradan bu görevden 
ayrılanlara kesilen aylıkları, 

e) G4 ncü maddenin (a) fıkrasmdakilerin 
dul ve yetimlerine 42 nci maddede yazılı ödene
ğin beşte biri, aynı mddenin (b), (ç), (f) ve 
(g) fıkralarında gösterilenlerin dul ve yetim
lerine, keseneğe esas son aylık veya ücretleri 
tutarının dörtte biri (d) fıkrasmdakilerin dul 
ve yetimlerine de 67 nci maddede yazılı aylığın 
yansı 6(5 nci maddedeki nispetlere göre, 

ç) Emekli, âdi sakatlık veya görev sakat
lığı aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetim
lerine bu aylıklarının yarısı, 66 nci maddedeki 
nispetlere göre, 

(c) ve (ç.) fıkralarında gösterilenlerden 
muhtaç oldukları için aylık bağlanacakların, 
muhtaçlıklarının, bu kanun hükümlerine göre 
belirtilmiş olması şarttır. 

Avans aylıklar, bağlanan aylıklardan eV-
sik ise, farkları toptan ödenir. Fazla ise fazlası 
bağlanan aylığın her ay dörtte biri kesilerek ge
ri alınır. 

İlgililerin, aylık yerine (Toptan ödeme) ye 
müstahak bulundukları anlaşılırsa, ödenen avans 
aylıkların tamamı (Toptan ödeme) lerden mah
sup edilir. 

Müstahak olmadıkları anlaşılanlara ödenen 
avans aylıklar, diğer dul ve yetimlere bağlanan 
aylıkların dörtte biri kesilmek suretiyle geri 
alınır. 

MADDE 1.14. — Bu kanım gereğince (Top
tan ödeme) yapılıncaya kadar yazı ile istemele
ri şartiyle, sandıkta birikmiş kesenekler, ilgili
lere veya 66 nci maddede yazılı nispetlere göre, 
dul ve yetimlerine avans olarak ödenir. 

MADDE 115. — Bu kanun gereğince kese
nekleri geri verileceklere ödeme yapılıncaya ka
dar, yazı ile istemeleri şartiyle, yarısı avans 
olarak verilebilir. 

MADDE 116. — Yer sarsıntısından zarar 
gören bölgelerin. Bakanlar Kurulunca belirtile
cek yerlerinde veya yangın, sel gibi önemli 
olaylara mâruz kalan yerlerde, yardıma muhtaç 
olacak derecede malca veya bedence mühim za
rara uğradıkları o yerlerin idare heyetleri tara
fından onanan emekli, âdi sakat, görev sakatı, 

dul ve yetimlere aylıklarının 3 katını geçmemek 
üzere. Bakanlar Kurulunca uygun, görülecek 

; miktarda avans verilir. 
! Bu avanslar, aylıklarından eşit taksitlerle ve 
: ödome tarihlerinden itibaren en çok 2 yıl içinde 

ge.'i alınır. 
Aylıkları henüz bağlanmamış olanlara bu 

''• ödemeler 113 ncü maddede yazılı avans aylık
lar üzerinden yapılır. 

i ölüm halinde tahsil edilmemiş kısımlar aran-
! maz. 

| — xxxn — 
i 

Zamanaşımı 

i MADDE 117. — Emekli, âdi sakatlık, görev 
] sakatlığı, dul ve yetim aylıklarını, her ne sebep-
i le olursa olsun, aralıksız bir yıl almak üzere 
I sandığa başvurmıyanların aylıkları kesilir. Bun-
! lardan, kesilme tarihinden itibaren, iki yıl için

de yazı ile sandığa başvuralara kesilen aylıkları 
j tekrar bağlanır ve geçmiş süreye ait verilmemiş 

aylıkları da toptan ödenir. Bu süreden sonra 
j başvuranların aylıkları, başvurma tarihini ko-

valıyan ay başından itibaren yeniden bağlana
rak ödenir ve geçmiş süre için bir şey verilmez. 

Yukarda yazılı aylıklardan, hak ediş tarihle
rinden itibaren 5 yıl içinde alınmamış olanlar 
Sandık lehine zamanaşımına uğrar. 

MADDE 118. — Bu kanun gereğince çeşitli 
adlarla ödenecek paralardan hak edilişleri ta
rihlerinden itibaren 5 yıl içinde aranmıyanlar 
Sandık lehine zamanaşımına uğrar. 

MADDE 119. — 117 ve 118 nci maddeler il
gili] erin ve varsa kanuni mümessillerinin, her bi 
rinin hak edişleri hakkında ayın ayrı uygulanır. 

— XXXIII -* 

ödeme 

MADDE 120. — Bu kanun gereğince yapıla-
cak her çeşit ödemeler için ödeme esas ve şekil
leri ile kullanılacak belgeler tüzük ile belirtilir. 

MADDE 121.— Bu kanunda yazılı her çeşit 
hak edişler doğrudan doğruya hak sahiplerine, 
vekillerine veya kanuni temsilcilerine ödenir. 
Ancak köylerde oturanlarmki bunların bağlı ol-

ı dukları ilce merkezlerinde yapılır. 
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ödemeler için Sandıkça yapılan harcamalar
dan ötürü ilgililerden bir şey alınmaz. 

MADDE 122. —-Her ne suretle olursa olsun 
hak edişlerden fazla yapılan ödemeler, ilgilile
rin, varsa, sonraki her çeşit hak edişlerinden, 
hüküm alınmaksızın kesilmek suretiyle, geri alı
nır. 

MADDE 123. — Bağlanan aylıkların, ilgilile
rin haklarının 91 nci madenin (c) ve (ç) fıkra
larına; göre düşeceği evvelden bilinen tarihleri 
geçmemek; üzere üçer ayhgı peşin olarak öde
nir. 

25.liradan az aylıkların 6 aylığını aynı suretle 
peşin olarak ödetmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Peşin ödenen aylıklar ölüm halinde geri alın
maz. 

MADDE 124. — 25 liradan az aylıkların 
hakediş tarihlerinden itibaren hesaplanacak 10 
yıllıklarının toptan Ödenmesi suretiyle aylık 
sahiplerinin Sandıkla ilişikleri Yönetim Kurulu 
kararı ile kesilebilir. 

Yükseköğrenimde bulunma veya yaş dolay ı-
siyle haklarmın 91 nci maddenin (c) ve (ç) fık
ralarına göre düşeceği tarihler evvelden bilinen
lerin 10 yıllıkları bu tarihleri geçemez. 

Ancak bu suretle ödeme yapılabilmesi ilgili
lerin aylıklarının ödenmesine ilk defa başlandığı 
tarihlerden itibaren 6 ay içinde yazı ile San
dıktan istemelerine bağlıdır. 

Bu madde gereğince ödeme yapılanlara ayrı
ca evlenme ikramiyesi ödenmez ve varsa "13 
ve 114 ncü maddeler gereğince ödenmiş avans 
aylıklar bunlardan kesilerek geri alınır. 

— XXXIV — 

Yoklama 

MADDE 125. — Aylıkların ödenmesi için 
aylıkçıların durumlarında değişiklik olup olma
dığa hakkında yoklama yapılır. 

Yoklamanın: 
a) Esas ve şekilleri, 
b) Zamanı ve süresi, 
c) Kullanılacak belgeler, 
d) Kurumlar m, memurlarının ücret derece

leri özel Teadül kanunları ile belirtilen daire, 
müessese ve ortaklıklarm veya bunlara bağlı 
veya bunların kurduğu veya katıldığı ortaklıkla-

39 — 
I rm imtiyazlı ortaklıkların, kamu yararına olan 
; kurumların aylık ve ücret tahakkuk ettiren ve 
| ödiyen servislerinin, nüfus ve evlenme memur-
J larının ve muhtarların ve yabancı memleketler-
ı de elçilik ve konsolosluklarımızın yoklama işle

rindeki görevleri, 
Tüzükle belirtilir. 

MADDE 126. — Yoklama için tüzükle belir-
; tileeek görevleri, tüzükteki esaslara göre yerine 
! getirmiyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
I 230 ncu, 

Aylıkçılardan tüzükle belirtilecek beyan kâ
ğıtlarını veya istenecek her çeşit belge veya bil
gileri vermiyenler hakkında 528 nci, 

Bunlardan haksız olarak para alanlarla yine 
tüzük ile belirtilecek her çeşit belgeleri doğru 
olmıyarak düzenleyip gösterenler, ilgili yerlere 
bilerek yanlış bilgi verenler hakkında 343 ncü, 
maddelerine göre kovuşturma yapılır. 

343 ncü madde geerğince cezalandırılanlar-
! dan, Sandıktan haksız olarak aldıkları paralar 
i geri alınmakla beraber ayrıca hükümle bunun 
I iki katı para cezası da alınır. 
I 

! — xxxv — 
Biriktirme Sandığı 

| MADDE 127. — Emeklilik hakkı tanınan 
görevlere alınanlardan aşağıda gösterilen du-

| rumlarda bulunanlar veya bu durumlara sonra-
j dan girenler, Emekli Sandığı ile ilgilendirilme-
I yip, (Tevdiatçı) adı ile «Biriktirme Sandığı» na 
| alınırlar. 
i a) İştirakçi erkek ile evlenen veya kocası 

iştirakçi durumuna giren iştirakçi kadınlar, 
b) İştirakçi erkeğin sonradan emeklilik hak

kı tanınan bir göreve tâyin edilen karısı, 
j c) Emeklilik hakkı tanınan bir göreve ilk 

defa alınanlardan tâyin tarihinde 40 yaşını dol-
; durmuş bulunanlar, 
I e) 102 nci maddede vazıh olanlardan o mad 
ı 
! deye göre hesaplanacak yaş sayıları 40 ı geçmiş, 
j bulunanlar, 
! d) Dul aylığı almakta iken emeklilik hakkı 
| tanınan bir göreve tâyin edilen karılar, 
j Tevdiatcılardan iştirakçılar gibi kesenek ve 
j kurumlarından karşılıkları ile 36 ve 38 nci mad-
I delerde gösterilen paralar alınarak bu sandıktaki 
i hesaplarına geçirilir ve bunlarla bunların işlo-
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turnesinden elde edilen paralar Biriktirme San- I 
dığınm gelirini teşkil ederler. 

MADDE 128. — 127 nci maddenin (a) fıkra
sında gösterilen karıların Emekli Sandığında o 
tarihe kadar birikmiş kesenekleri ile karşılıkları 
yıllık toplamlarının % 4 üzerinden mürekkep 
faiziyle Biriktirme Sandığına aktarılır. Kocanın 
iştirakçi durumundan çıkmasında veya dul ay
lığı bağlanmasına müsait hizmeti olmaksızın ı 
ölümünde bunlar tekrar iştirakçi duruma girer
ler ve Biriktirme Sandığmdaki kesenekleri ile 
karşılıkları yıllık toplamlarının % 4 üzerinden 
mürekkep faizi ile ve tevdiatçı olarak geçirdik
leri eylemli ve itibari süreler iştirakçi olarak ge
çirilmiş sayılmak üzere, Emekli Sandığına verilir. 

(ç) fıkrasında yazılı olanların gerek geri ver
dikleri paralar, gerek keseneklerini geri almış 
lanlarm Emekli Sandığında kalmış karşılıkları: 
yıllık toplamlarının % 4 üzerinden mürekkep 
faiz ile toplamı bunlara ilişkin eski eylemli ve 
itibari süreleri yenilerine eklenmek suretiyle, 
Biriktirme Sandığına aktarılır. 

Aldıkları paraları geri vermiyenler sözü ge
çen maddenin (c) fıkrasında yazılı olanlar duru
munda sayılırlar. 

MADDE 129. — Tevdiatçılarm bu kanun ge
reğince iştirakçılara emekli, âdi sakatlık ve görev 
sakatlığı aylığı bağlanmasını veya (toptan öde
me) yapılmasını gerektiren durumlara girme- ı 
lerinde, Biriktirme Sandığında toplanmış kese- i 
nekleri ve karşılıkları, yıllık toplamlarının % 4 j 
üzerinden mürekkep faizi ile toptan kendileri- | 
ne ödenerek ilgileri kesilir. j 

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

Bunların, iştirakçilerin keseneklerinin geri i 
verilmesini gerektiren sebeplerle veya 90 neı j 
maddede yazılı durumlardan birine girmeleri j 
dolayısiyle görevlerinden ayrılışlarında yalnız i 
birikmiş kesenekleri faizsiz olarak toptan öde- ! 
nerek ilgileri kesilir. ı 

114 ve 115 nci maddeler hükümleri bu mad- j 
de gereğince yapılacak ödemeler hakkında da j 
uygulanır. j 

Bu kanun gereğince aylığa müstahak dul ve ! 
yetim bırakmıyan tevdiatçılarm biriktirme pa- J 
raları bu sandığa kalır. i 

— XXXVI — 
Çeşitli hükümler 

MADDE 130. — Bu kanun gereğince bağla
nacak aylıklar için aylıkçılara belgeler verilir. 
Bunların çeşitleri şekilleri tüzükle belirtilir. 

MADDE 131. — 108 ve 112 nci maddeler dı
şında Sandıkça istenilen bilgi ve sorulara tam, 
doğru veya hiç cevap vermiyen özel ve tüzel ki
şilerle emeklilik hakkı tanınan görevlere ilk de
fa alınanlardan istenilen beyan kâğıtlarını gö
reve başlama tarihinden başlıyarak iki ay için
de göndermiyenler hakkında, ilgisine göre Türk 
Ceza Kanununun (230) veya (528) nci madde
lerine göre kovuşturma yapılır. Sandığın zara
ra uğramasında bunlar yapılan harcamalarla 
birlikte hüküm ile kendilerine ödettirilir. 

MADDE 132. — (görevleri içinde veya dışın
da her hangi sebeple zarar görmüş; veya tehli
keye düşmüş ve bundan dolayı âdi sakat duru
muna girmiş iştirakçılarla tevdiatçılarm veya 
bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerinin sebep 
olanlar aleyhine açacakları dâvaları Sandık da
hi kovuşturmaya ve bu dâvalara üçüncü şahıs 
olarak girmeye ve dul ve yetimler tarafından 
dâva açılmamış ise bunu doğrudan doğruya aç
maya yetkilidir. 

Dâva sonunda para tazminatı da alınırsa 
bundan kovuşturma için yapılan harcamalarla 
birlikte emeldi, âdi sakatlık dul ve yetim aylık
ları bağlanan hallerde bağlanan aylıkların beş 
yi:lığı (Toptan ödeme) veya tevdiatçıya ödeme 
yapılan hallerde bunların toplananın yarısı 
Sandıkça alınarak varsa geri kalanı ilgililere 
ödenil*. 

Sebep olanlar iştirakçi veya tevdiatçı ise ve 
bunlara bu kanuna göre sandıklarca her hangi 
adlar olursa olsun ödeme yapılacaksa hak edişleri 
dâva sonuna kadar, hükmolunacak tazminata 
karşılık olmak üzere ödenmez. 

MADDE 133. — İştirakçi veya tevdiatçılardan 
Millî Korunma Kanununa göre kurulan kadro
lara veya (Kurumlar) dışında kalan müessese, 
teşekkül ve ortaklıklardan kendilerine sözü ge
çen kanuna dayanılarak görev verilmiş bulu
nanlarda bir göreve nakil suretiyle tâyin edile
ceklerin Sandıkla ilgileri kesilmez. Buralarda 
geçecek eylemli süreleri bu kanun esaslarına 
göre evvelki eylemli ve itibari sürelerine ekle-
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nir. Aylıklarından kesenek ve çalıştkları yerler
den de karşılık alınır. 

MADDE 134. — Aylık bağlanması gerekir
ken (Toptan ödeme) yapılmış ise bağlanan ay
lıklar, ödenen paranın tamamı geri alınıncaya 
kadar verilmez. 

(Toptan ödeme) yapılması gerekirken aylık 

i) 
2) 

3̂  
4) 

Tarihi 

27 . 8 .1337 
27 . 2 .1340 

8.2.1341 
2. 6 .1926 

Kanun 
No. 
147 
408 

551 
900 

bağlanm* olan hallerde ödenmiş aylıkların top
lamı hesaplanacak (Toptan ödeme) den kesilir. 

MADDE 135. — Bu kanunun konulariyle 
ilgili hükümler başka kanunlarda yer alamaz. 

MADDE 136. — Aşağıda yazılı kanunlar kal
dırılmıştır : 

A d ı 

Müftülerin Tekaütten İstisnası hakkında Kanun. 
Mücadeleî Müliyede Şehit olan gedikli kuvayi milliye zâbitan ve ef
radı ailelerine maaş tahsisi hakkında Kanun. 
Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi Kanunu. 
Tekaüt maaşı ile muallim ve müderrislik, doktor, eczacı, baytar, mü
hendis ve kondöktörlük 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 nei maddesine bir fıkra ilâvesi 
ile 11 nci maddesine merbut cetvelde bâzı tadilât icrasına dair Ka
nun. 

6) 25 . 6 .1927 1165 İtalya, Balkan Harbleri ile Harbi Umumide duçarı maluliyet olan
lardan İstiklâl Muharebatına iştirak edenlerin 8 Şubat 1341 tarihli 
ve 551 numaralı Kanımdan istifadeleri hakkında Kanun. 

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

8) 3 . 6 . 1 9 3 0 1683 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu. 
9) 2 . 2 . 1 9 3 1 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 ait olan kısmının (a) fıkrası hükmün
den istisnasına dair Kanun. 
1683 numaralı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 neü ve 6 ncı 
maddelerinin tadili hakkında Kanun. 
7 Haziran 1336 tarih ve 7 numaralı Kanuna müzeyyel Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 53.neü maddesinin tadiline ve 
mezkûr kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair Kanun. 

14) 14. 1 .1933 2097 Vilyet Hususi İdarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin 
Tekaüt Maaşları hakkında Kanun. 

15) 8 . 5 . 1 9 3 3 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. 
17) 3 . 6 . 1 9 3 3 2264 İstanbul Mahallî îdaresi 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 hakkında Kanun. 
20) 8 . 3 . 1 9 3 4 2388 Polis Mensuplarının Yaş hadlerine dair Kanun. 

ıi) 
12) 
13) 

23. 

25 
26 

5 

6 
11 

1932 

.1932 

.1932 

1977 

2026 
2071 
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Kanun 

Tarihi No. A d ı 

21) 28. 5 .1934 2454 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umumi İdaresi Memurlar] 
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 2554 numaralı Kanunun 8 nci maddesinin 3 ncü tıkrasmı değiştiren 

Kanun. 
26) 2-7 .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 Kanun. 
29) 13 . 4 .1936 2941 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanun. 
30) 15 . 4 .1936 2945 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum Müdürlüğü 

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

31) 15 . 5 .1936 2969 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 nci 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 nci maddesine ek Kanun. 

34) 20 .11.1936 3066 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun. 

35) 29 . 1 . 1937 3107 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 8 ve 50 nci maddelerine fıkra
lar eklenmesine dair Kanun. 

36) 15 . 2 .1937 3137 Denizyolları ve Akay işletmeleri ile Fabrika ve Havuzlar idareleri 
Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Kanunu. 

37) 12 . 6 .1937 3255 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanun. 
38) 17 .12 .1937 3286 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 69 ncu maddesinin değiştirilme

si hakkında Kanun. 
39) 3 . 1 . 1 9 3 8 3297 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 18 nci maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun. 
40) 2 1 . 3 .1938 3337 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 48 nci maddesini değiştiren 

Kanun. 
41) 13 . 4 .1938 3360 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 3 ncü maddesini değiştiren 

Kanun. 
42) 2 . 1 . 1 9 3 9 3549 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 

yapılmasına dair Kaunun. 
43) 26. 1 .1939 3575 Askerî ve Mülki Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkında Kanun . 
44) 19 . 6 .1940 3886 Vilâyet Hususi idarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin 

Tekaüt Maaşları hakkındaki 2097 sayılı Kanuna ikinci bir muvakkat 
madde ilâvesine dair Kanun. 

45) 11.12 .1940 3937 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 66 nci maddesi ve bu madde ile 
67 nci maddesine eklenmiş fıkraların değiştirilmesi hakkında Kanun. 
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46) 

47) 

Tarihi 

6 . 1 . 1 9 4 1 

21 . 4 .1941 

Kanun 
No. 

3977 

4001 

A d ı 

Hatay Hükümetinden devrolunan Mütekait ve Yetimlerin Aylık
ları hakkında Kanun. 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umumi îdaresi Memur
ları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı Kanunlara bâzı 
hükümler eklenmsine ve bu kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun. 

48) 2 1 . 5 .1941 4034 Dahiliye Memurlarından bir kısmının Tahdidi sinlerine dair Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 

49) 2 . 6 .1941 4056 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 61 nci maddesinin tadilinle ve 
bu kanuna bâzı maddeler ilâvesine dair Kanun. 

50) 18 . 6 .1941 4067 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 ncü maddesinde yazılı cet
velin değiştirilmesine dair Kanun. 

51) 2 7 .1941 4085 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair Kanun. 

52) 2 . 2 . 1942 4188 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren Kanun. 

53) 20. 5 .1942 4222 iktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 
Kanun. 

54) 14. 8 .1942 4295 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 
sayılı Kanunun 36 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair Kanun. 

55) 14 . 8 .1942 4298 Eşkiya müsademesinde malûl olanların 3656 ve 4222 sayılı Kanun
ların 24 ve 21 nci maddelerinden istifade etmeleri hakkında Ka
nun. 

56) 30.12.1942 4346 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 39 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun. 

57) 14. 1 .1943 4369 inhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair Kanun. 

58) 15 . 1 .1943 4380 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesindn değiştiril
mesi hakkındaki 3066 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 
tadiline dair Kanun. 

59) 1 4 . 7 . 1 9 4 3 4463 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek 3255 sayılı Kanuna ek Kanun. 
60) 19 . 7 .1943 4477 iktisadi Devlet Tşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 

4222 sayılı Kanana ek Kanun. 
61) 6 . 3 . 1 9 4 4 4526 Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihine ait 551 sayılı Kanunun 11 nci 

maddesine bağlı emraz cetveline bir fıkra ilâvesi hakkında Kanun. 
62) 10 . 4 .1944 4540 Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kalan memurlara verilecek te

kaüt aylığı ve tazminat hakkında Kanun. 
63) 1 7 . 4 . 1 9 4 4 4546 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 nci maddesini değiştiren 

Kanun. r » * ^ ~ * y ^ ; . ^ , f - « r 
64) 19 . 6 .1944 4594 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me

murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı Kanuna ek 
Kanun. 

65) 2 . 8 .1944 4640 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Te
kaüt Sandığı hakkındaki Kanuna ek 4001 sayılı Kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine dair Kanun. 
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GG) 

G7) ' 

Tarihi 

25 . 6 .1945 

2.7.1945 

No. 

4765 

4778 

68) 13 .12 .1946 4867 

69) 3 . 6 . 1 9 4 6 4913 

70) 10. 6 .1946 4923 

71) 17. 6 .1947 5094 

72) 18. 6 .1947 5101 

73) 18. 6 .1947 5107 

A d ı 

Subay ve Askerî Memurların Tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre 
tâyin olunan yaşları bildiren 3079 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 
4222 sayılı Kanuun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun. 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Me 
murları Emekli Sandığı hakkındaki 3137 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun. 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve îller Bankası Emekli 
Sandığı kurulmasına dair olan 4085 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında Kanun. 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun. 
Polis Memurlarının Yaş hadlerine dair olan 2388 sayılı Kanunun 1 
nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Emekli, dul ve Yetim Aylıklarına zam yapılması hakkındaki 4992 
sayılı Kanuna ek Kanun.. 

MADDE 137. — 1306 tarihli Idarei Mahsusa 
Memurları Tekaüt Nizamnamesi kaldırılmıştır : 

MADDE 138. — Aşağıda yazılı kanunların, 

1. 

Kanun tarihi 

13 . 1 2 . 1335 

Saysı Adı 

hizalarında gösterilen madde, fıkra ve hükümleri 
kaldırılmıştır. 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

Tahsisatı 
mesi 

Fevkalâde Kararna-

2. 

3. 

4. 

5. 

18 . 3 . 1926 

7 . 6 . 1926 

26 . 5 . 1927 

20 . 6 . 1927 

788 Memurin Kanunu 

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

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu. 

1108 Maaş Kanunu 

Erat ve askerî okullar öğrencileri
nin aylıklarının tahsisatına ve va
tani hizmet tertibinden, bağlanmış 
aylıkların tahsisatlarına ait olan
lar dışında kalan hükümleri. 
37 ve 75 nci maddeleri ile 77 ve 84 
ncü maddelerinin emekliye ayır-
mıya ait hükümleri ve müzeyel 
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 nci 
maddelerinin bu kanuna uymıyan 
hükümleri. 
13 ncü madesinin bu kanuna uy-
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Kanun tarihi Saysı 

6. 23 . 6 . 1927 1144 

7. 25 . 6 . 1927 1154 

8. 28 . 5 . 1928 3224 

9. 24 . 5 . 1929 1453 

10. 15 . 5 . 1930 1613 

11. 21 . 5 . 1930 1626 

12. 10 . 6 . 1930 1702 

13. 20 . 6 . 1931 1851 

14. 7 . 1 . 1932 1920 

15. 29 . 4 . 1932 2159 

16. 31 . 5 . 1933 2248 

17. 29 . 5 . 1984 2467 

18. 16 . 6 . 1934 2514 

19. 30 . 6 . 1934 2550 

- 4 6 -
Adı 

Dalgıç, Zâbitan ve Efradına ve
rilecek zamaim hakkında Kanun. 
Hariciye Vekâleti Memurin Ka
nunu 
Damga Resmi 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 
îlk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfih ve tecziyeleri hak
kında Kanun 
Vilâyetler idaresi Kanununun 
bâzı maddelerini muaddil Ka
nun 
Gümrük memurlarından vazifei 
memuriyetini suiistimal edenler 
ile vazife veya mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilmi-
yenler hakkında yapılacak mu
ameleye dair Kanun. 
İnhisarların İdaresi hakkındaki 
1660 numaralı Kanuna müzey-
yel Kanun. 
Denizyolları Akay. İşletmeleri 
ile fabrika ve havuzlar teş
kilâtı hakkında Kanun. 
İstanbul Üniversitesinin Muv-a-
zenei Umumiyeye alınmasına 
dair Kanun. 

Divanı Muhasebat Kanunu. 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hak
kındaki 1918 sayılı Kanunun 57 
ve 66 ncı maddelerini değiştiren 

hükmü 

mıyan hükmü ile 20 nci maddesi
nin emekli aidatına ilişkin hükmü. 
5 nci maddesi. 

11 nci maddesi. 

32 nci maddesinin 12 nci ve 3478 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
ile değişik 23 ncü fıkraları. 
7 nci 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 Dci 
maddesinin bu kanuna uymıyan 
hükmü. 
3 ncü maddesinin emekli, dul ve 
yetim aylıklarına ve tazminata ait 
hükümleri. 
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Kanun tarihi Öaysı 

20. 4 . 7 . 1934 2556 

21. 23 .12. 1934 2658 

22. 23 .12 . 1935 2871 

23. 29 . 5 . 1930 2996 

24. 29 . 5 . 1936 2997 

25. 8 . 6 . 1936 3007 

26. 9 . 6 . 1936 3017 

27. 10 . 6 . 1936 3023 
28. 12 . 6 . 1936 3045 

29. 21 . .12 . 1936 3079 

30. 4 . 6 . 1937 3201 

31. 4.6. 1937 3202 

32 4.6. 1937 3204 

33. 30 . 5 . 1938 3407 

34. 3 . 6 . 1938 3424 

35. 10 . 6 . 1938 3433 

- 4 * — 

Adı 

ve bu kanuna bir madde ekliyen 
Kanun 
Hâkimler Kanunu 

Memurin Kanununa ekli Kanun 

Arazi ve Bina vergileri ile bun
lardan alınacak İktisadi Buhran 
Vergisinin Vilâyet Hususi İda
relerine devri 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 
Subay ve Askerî memurların 
tekaüdü için rütbe ve sınıfları
na göre tâyin olunan yaşları bil
diren Kanun 
Emniyet Teşkilâtı Kanunu 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanunu 

Orman Umum Müdürlüğü Teş
kilât Kanunu 
İlk Tedrisat Müfetişlerinin Mu-
vazenei Umumiye içine alın
masına dair Kaırun 
Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü Teşkilât Kanunu 
Askerî Hastabakıcı Hemşireler 
hakkında Kanun 

Kaldırılan madde, fıkra tte 
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 madesi. 

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 madeleri. 

22 nci maddesi. 

11 nci madesinin, emekliye ayırma 
ile ilgili hükmü. 

2 ve 3 ncü maddeleri. 

56 nci maddesinin, son bendi ile 
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. 
8 nci maddesi. 
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Kanun tarihi Saysı 

36. 17 . 6 . 1938 3460 

37. 24 . 6 . 1938 3485 

38. 24 . 6 . 1938 3486 

39. 22 . 6 . 1938 3492 

40. 27 . 5 . 1939 3613 

41. 7 . 6 . 1939 3633 

42. 26 . 6 . 1939 3653 

43. 30 . 6 . 1939 3656 

44. 18 . 1 . 1940 3779 

45. 22 . 5 . 1940 3835 

46. 18 .12 . 1940 3944 

47. 2 . 6 . 1941 4060 

48. 22 .12.1941 4157 

— 47 — 

Adı 

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 
Tevhidine dair Kanun 
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 
c/c 5 faizli Hazine Tahvilleri ih
racına dair Kanun 

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

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

Muvakkat maddenin (e) bendi. 

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

9 ve 10 ncu maddeleri. 

6 nci maddesi. 

S ncü maddesinin Denizyolları ve 
Limanları Emekli Sandığına ait 
hükmü. 
17 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 nci maddesi dışında ka
lan hükümleri. 

5 nci maddesi ile 13 ncü maddesi
nin emekliye ayırma ile ilgili 
1 iiknıü. 
2 nci maddesinin bu kanunun ge 
cici 2, 3 ve 4 ncü maddelerinde ge 
cici olarak çalışmaları kabul edi
lenler dışında kalan emekli san
dıklarına ait hükmü. 
1 nci maddesinin (b) ve (c) fık
ralarının bu kanuna uymıyan hü
kümleri. 

( S. Sayısı : 194 ) 
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Kanun tarihi Saysı 

49. 26 12 . 1941 4161 

50. 19 . 6 . 1942 4273 

51. 19 . 6 . 1942 4274 

52. 5 . 7 . 1943 4454 

53. 9 . 7 . 1943 4459 

54. 14 . 7 . 1943 4464 

55. 14 . 7 . 1943 4466 

56. 16 . 7 . 1943 4467 

57. 13 . 9 . 1943 4489 

58. 24 . 1 . 1944 4517 

59. 21 . 6 . 1944 4598 

Adı 

Maaş Kanununa ek Kanun 

Subaylar Heyetine mahsus Ter
fi. Kanunu 
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 
Memurin Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 
Kamın 
1683 sayılı Kanunun meriyetin
den evvelki hükümlere göre bağ
lanmış olan tekaüt ve yetim ay
lıkları ile vatani hizmet maaşla
rına zam yapılması hakkında 
Kanun 

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 hakkın
da Kanun. 
Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanonun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkında. Kanun. 
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Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

9 ncu maddesi ile bu kanuna ay
kırı hükümleri. 
14 ncü maddesinin bu kanuna uy 
nııyan hükmü. 
65 nci maddesi. 

50 nci maddesi ile 41 nci madde*' 
nin emeklilik ile ilgili hükmü. 

16 ncı 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 3578 sayılı 
Kanuna atıf yapan hükmü. 
3 ncü maddesi. 

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

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



Kanun tarihi Saysı 

60. 21 . 6 . 1944 4600 

61. 21 . 6 . 1944 4601 

62. 10 . 7 . 1944 4609 

63 17 . 7 . 1944 4620 

64. 17 . 7 . 1944 4621 

65. 18 . 7 . 1944 4623 

66. 3 . 8 . 1944 4644 

67. 3 . 8 . 1944 4648 

68. 15 . 1 . 1945 4697 

69. 13 . 6 . 1945 4759 
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Adı 

Subay ve Askerî Memurların 
Maaşlarına dair 3661 sayılı Ka
nunun 1 nei maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair Ka
nun. 
(ledikli Erbaşların Maaşlarınım 
TVvhit 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 nei maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun. 
Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme 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 

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

Şirketi llayriyenin satınalmma-
sına dair olan Sözleşmenin onan
ması hakkında Kanun. 
tiler Bankası Kanunu 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

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

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

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

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

8 nei 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 nei maddeleri ile geçici 
2, 3, 4, 8 ve 9 ncu maddeleri ve 
geçici 5 nei maddesinin emeklili
ğe ait hükümleri. 
MiHî Korunma Kanununun bu ka
nımla değiştirilen 6 ncı maddesi
nin (XI) nei ve (XII) nei bent
lerinin emeklilikle ilgili hüküm
leri. 
o nei maddesi ile Sözleşmenin 4 ncü 
maddesinin bu Kanuna uymayan 
hükümleri. 
24 ncü maddesi.. 

( S. Sayısı : 194 ) 



Kanun tarihi Saysı 

70. 27 . 6 . 1945 4772 

71. 21 .12 . 1945 4805 

72. 21 .12 . 1945 4806 

73. 21 .12 . 1945 4807 

74. 29 . 5 . 1946 4910 

75. 13 . 6 . 1946 4936 
76. 14 . 6 . 1946 4947 

77. 28 .12 . 1946 4988 

78. 28 .12 . 1946 4989 

79. 28 .12 . 1946 4990 
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Adı 

i ş Kazaları ile Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortaları Ka
nunu 
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 aylıMardan % 5 emeklilik 
karşılığı kesilmesine dair Ka
nun. 
Gedikli Erbaşların Aykkları 
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 dai 
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. 
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 
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Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

83 neü maddesinin bu kanuna uy
mayan hükümleri. 

4 neü maddesi. 

3 neü maddesi. 

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

66 nei maddesi. 
Geçici 7 nei maddesi. 

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

2 nei maddesinin emekli kesenek
leri ile emekli aylıklarının hesa
bında esas tutulacak aylık aslına 
ait hükmü. 
3 neü maddesinin emekli kese
nekleri ile emekli aylıklarının he
sabında esas tutulacak aylık as
lına ait hükmü. 



Kanun tarihi Saysı 

- 5 1 

Adı 

80. 2 8 . 1 2 . 1 9 4 6 4992 Emekli, Dul ve Yetim Aylıkları
na zam yapılması lıakkında Ka
nun. 

81. 4 . 9 . 1947 5129 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 kadro! arı-
ı.m Millî Eğitim Bakanlığı teş
kilâtına alınması hakkında Ka
nun 

84. 10 . 7 . 3948 5250 Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna 
ok Kanun 

82. 
83. 

22 
30 

.12. 

. 1 
1947 
1948 

5142 
5166 

Kaldırılan madde, fıkra ve1 

hükmü 

1 nci ve 4 neü maddelerinin vata
ni 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 neü maddesi. 

— XXXVII — 

Geçici hükümler 

A - Devir İşlemleri 

Geçici madde : 1 •— Aşağıda yazılı Emekli 
Sandıklarının her çeşit paraları ile esham ve 
tahvilâtı, menkul ve gayrimenkul bütün malla
rı, alacak ve borçları, bunlara ait kayıt, defter 
ve belgeleri ile, bu kanunla kurulan (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devrolunur. 
Devir işlemi, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar olan işlemleri gösterir şekilde hazır
lanacak bilançolara göre yapılır. Ve bunlara 
gerekli müfredat hesap ve cetvelleri bağlanır. 

a) 20.111.1936 tarihli ve 2921 sayılı Ka
nunla kurulu İnhisarlar Umum Müdürlüğü Te
kaüt Sandığı, 

b) 15 . I I . 1937 tarihli ve 3137 sayılı Ka
nunla kurulu, Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü Memurları Tekaüt 
Sandığı, 

c) 4 . V I . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Kanu
nun 55 nci maddesi ile kurulu, Türkiye Cumhu
riyet. Ziraat Bankası Memurları Tekaüt San
dığı, 

ç) 24 . V I . 1938 tarihli ve 3492 sayılı Ka
nunun 6 neı maddesi ile kurulu, Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankası Memurları Tekaüt 
Sandığı, 

d) 2 . V I I . 1941 tarihli ve 4085 sayılı Ka
nunla kurulu Belediyeler ve İller Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı, 

e) 20 . V . 1942 tarihli ve 4222 sayılı Ka
nunla kurulu, Devlet Ekonomi Kurumları Me
murları Emekli Sandığı, 

f) 4 . I X . 1947 tarihli ve 5129 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesi ile kurulu, Köy Öğretmen
leri ve Köy Sağlık Memurları Emekli Sandığı, 

g) Türkiye Emlâk Kredi Bankası Emekli 
Sandığı, 

Ancak 4085 sayılı Kanunun 36 neı maddesin
de yazılı olanların kaldırılan hükümlere dayanı
larak evvelce eylemli sürelerine ekletmiş olduk
ları hizmet süreleri karşılığı olarak belediyeler 
ve İller Bankası Memurları Tekaüt Sandığına 
borçlandıkları paralardan tahsil edilenler borç 
artıkları ile birlikte ilgili belediyelere devrolu
nur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 28 . 5 . 1934 tarihli 
ve 2454 sayılı Kanunla kurulu Devlet Demir-
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yollan ve Limanları işletme Umumî idaresi me- [ 
murları tekaüt sandığı, idarenin amele, amele 
çavuşu, hamal, hamal başı, gemici, bahçıvan, 
lambacı, lavajcı, mütehassıs amele, tayfa, de-
rezinörleri ve 3173 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı I 
cetvele dâhil buluaaanlar ile 3 sayılı cetvelde- | 
kilerden işçi vasfını haiz olanlara ait kısmı hariç 
olmak üzere aşağıda yazılı esaslara göre, bu 
kanunla kurulu sandığa devrolunur. 

a) Geçici birinci madde gereğince hazırla
nacak bilanço ve müfredat hesaplarına göre | 
memur ve hizmetlilerle dışarda bırakılacak 
amele ve işçilerin kesenekleri ile bu mahiyetteki 
paraları ayrı ayrı belirtilir. 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar bağlanmış her çeşit aylıklardan memur ı 
ve hizmetlilerle amele, ve işçilere ilişkin olan-
larm 10 yıllıkları ayrı ayrı hesaplanır. 

e) Bilançoya göre sandığın mevcutların
dan borçları ile (a) ve (b) fıkralarında göste
rilen paralar çıkarıldıktan sonra kalan kısım 
(a) ffıkrasmda gösterilen keseneklerle nispet 
üzere ikiye ayrılır. 

ç) Memur ve hizmetliler için (a), (b), (c) 
fıkralarına göre bulunacak paralar bu kanunla 
kurulu sandığa verilir. 

Amele ve işçilere kalan kısım 28 . 5 . 1934 
tarihli ve 2454 sayılı Kanunun ve eklerinin hü
kümleri içinde (Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü işçiler emekli san
dığı) adı ile geçici olarak çalışmasına devam 
edecek olan sandıkta bırakılır. 

Yukariki fıkralar gereğince devir tarihin
den başlıyarak altı ay sonunda teknik bir he
saplaşma yapılarak buna göre her iki sandığa 
ayrılan miktarlarda fark görülürse fazla almış 
olan sandık bu farkı % 4 mürekkep faizi ile di
ğerine öder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 26 . 1 . 1939 tarihli 
ve 3575 sayılı Kanunla kurulu askerî fabrika
lar tekaüt ve muavenet sandığmdaki hizmetlile
rin kesenek ve bu mahiyetteki paraları ile kar
şılıkları % 5 faizi ile ve çeşitli hizmetlilerle 
bunların dul ve yetimlerine bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış aylıkların 
da 10 yıllığı bu kanunla kurulu Sandığa dev
rolunur ve Sandık bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten başlıyarak yalnız amele ve işçilerin 
emeklilik ve yardım işlerini görmek üzere ^e | 

ı mevcut hükümleri içinde geçici olarak çalışma
sına devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 14 . I . 1933 tarihli 
vs 2097 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle kurulu 

i (Vilâyet Hususi idareleri Tekaüt Sandığı), 
(Özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 

I istanbul Birleşik idaresi Zat maaşları Sandığı) 
I adı altında ve kaldırılan hükümlere göre ve bağ

lanmış aylıkların ödenmesi sona erinciye kadar 
çalışmasına devam eder. 

Sandık memur ve hizmetlilerinin, geçici 1 nci 
maddede (D) işaretiyle gösterilen sandıktan ke
senek ve karşılıkları devredilecek hizmet süre
leri, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ge-

I çecek sür!erine eklenir. Bunlara ait kesenek kar-
I şılıkları bu Sandıkça ödenir. Bu görev ve hiz

metlere sonradan geçecekler hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

özel idarelerle yukarda yazılı belediyeler me-
muruarmdan kaldırılan hükümlere göre borç
lanmış bulunanların, borçlarından yapılan tah
silat ile borç artıkları bu kanunla kurulan San
dığa devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü 
maddelere göre yapılacak devir işlemleri, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği günden başlıyarak 
ençok 6 ay içinde tamamlanır. Bu işlemlerin ne
rede, nasıl yapılacağı, bunlarla kimlerin gö
revlendirileceği ve ne kadar süre içinde tamam
lanacağı Maliye Bakanlığı ile sandıkların bağlı 
bulundukları Bakanlıklarca birlikte belirtilir. 

Kaldırılan sandıkların ilgili memur ve hiz
metlileri, devrin sonuna kadar, bu kanunla ku
rulu Emekli Sandığının memuru olarak almak
ta oldukları aylıklarla devir işlemlerinde ça
lıştırılabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kaldırılan sandıkla
rın memur ve hizmetlilerinden bu kanunla kuru
lu Sandıkta görevlendirilmelerini isteyenler, 
ehliyet ve sicilleri uygun olmak şartiyle boş 
kadrolara, yoksa bağk bulundukları kurumla
rın kadrolarına üstünlükle alınırlar. Sandıkta 
veya kurumlarda bir göreve almmıyanlardan ve
ya geçici 5 nci madde gereğince devir işleminde 
çalıştırılmalarına son verilenlerden; 

a) Kaldırılan hükümlere göre eylemli sü
releri 25 yıl ve daha fazla bulunanlara görev-

I 1 erine son verildiği tarihi kovalıyan ay başın-
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dan başlıyarak 4 ay içinde yazı ile isterlerse 
eylemli ve itibari sürelerine ve 41 nci maddedeki 
nispetlere göre Sandıkça emekli aylığı bağlanır 
ve bu aylığın başladığı tarihe kadar son görev 
aylıkları tam olarak ödenir. Evvelki hükümle
re göre müstahak durumda iseler ikramiyeleri 
de ödenir. 

Bu süre içinde emekli aylığı bağlanmasını is-
temiyenlerin bu süre geçtikten sonra yazı ile 
Sandığa başvurmalarda yukarıki emekli aylığı 
ve ikramiyeye ait hükümler uygulanır. 

b) Kaldırılan hükümlere göre eylemli süre
leri 25 yılı doldurmamış bulunanlardan 5 yıla 
kadar olanlara (5 yıl dâhil) iki ay, 10 yıla kadar 
olanlara (10 yıl dâhil) üç ay, daha fazla olan
lara da dört ay son görev aylıkları tam olarak 
ödenir. 

Bu süre içinde bu kanun gereğince emekli 
aylıklarının tamamının veya yarısının kesilme
sini gerektiren bir göreve tâyinlerinde, tâyin 
tarihlerini kovalıyan aya ait aylıkları öden
mez. 

Bu süre sonunda emeklilik hakkı tanınan bir 
göreve tâyin edilmiyenlerin kesenekleri geri ve
rilerek sandıkla ilgileri kesilir. 

Bunlardan, kaldırılan hükümlere göre yaş 
hadlerini doldurmuş durumda bulunanlar hak
kında yine kaldırılan hükümlere göre hesapla
nacak eylemli ve itibari süreleri üzerinden bu 
kanun hükümlerine göre toptan ödeme yapılır. 

Geçici 5 nci maddeye göre devir işlemlerinin 
sonuna kadar çalıştırılanlara; bu madde gereğin
ce en çok 4 ay olmak üzere verilecek aylıklar, 
bunların görevlerine son verildiği tarihleri ko
valıyan ay başlarından başlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — 17.IV.1940 tarihli ve 
3803 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ile kurulup 
4 . IX . 1947 tarihli ve 5129 sayılı Kanunun 8 
nci maddesi ile, adı, (Köy öğretmenleri ve Köy 
Sağlık Memurları Emeklilik Sandığı) olarak de
ğiştirilen Sandıkta birikmiş paralar; bu öğret
men ve sağlık memurlarının bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar, bu kanuna tâbi olarak 
ğiştirilen Sandıkta birikmiş paralar; bu öğret-
tazminat olarak verilmek suretiyle sandık tasfi
ye olunur. 

Bu madde gereğince yapılacak tasfiye, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak 3 ay 
içinde tamamlanır ve bu süre içinde Sandık me

mur ve hizmetlilerinin ücretleri tam oolarak 
ödenir. 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Geçici 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerde sözü geçen sandıkların memur ve 
hizmetlilerinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar olan eylemli ve itibari süreleri ile 
bunlara ait paralar hakkında sözü geçen geçici 
maddeler hükümleri uygulanmak suretiyle ken
dileri bu kanunla kurulu Sandıkla ilgilendirir
le.-. 

Bunlara ait kesenek karşılıkları sandıklarınca 
ödenir. 

Bu görev ve hizmetlere sonradan girecekler 
hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Kaldırılan sandıklar
dan bağlanmış aylıklarla geçici 2 nci maddeye 
göre bu Sandığa ayrılan memur ve hizmetlilere 
veya bunların dul ve yetimlerine ve geçici 3 ncü 
maddeye göre yine bu sandığa ayrlan hizmet
lilere veya bunların dul ve yetimlerine bağlan-
1 anmış aylıklar, ve bunlara yapılan aylık zam
ları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
raya ait süre için, peşin ödeme yapılmış ise bun
ların ilişkin bulundukları ayları kovalıyan ay 
başlarından itibaren Sandıkça ödenmesine baş
lanın. 

Bu aylıkların kimlere ait ve nerede, -nasıl 
ödenmekte olduklarını gösterir müfredatlı cet
veller, kayıt ve belgeleri ile birlikte ve devir 
işlemi beklenilmeksizin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlıyarak en çok 15 gün için
de Sandığa gönderilir. Geçici 34 ncü madde hük
mü bu aylıklar hakkında da uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce 3 . V I . 1930 tarihli ve 1683 
sayılı Kanuna tâbi görevlerden bu kanunla kal
dırılan veya geçici 2 nci ve 3 ncü maddelerde 
yazılı bulunan sandıklarla ilgili kurumlara veya 
bu kurumlardan 1683 sayılı Kanuna tâbi görev
lere geçmiş olup da kesenek ve karşılıkları 4222 
sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince henüz, 
ödenmemiş bulunanlara ait paralar, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra aynı esaslar daire
sinde ve ilgilerine göre bu Sandıkla geçici 2 ve 
3 ncü maddelerde yazılı sandıklara veya kurum
lara Ödenir. Bu hüküm, 4222 sayılı Kanunun 18 
nci maddesinin (E) fıkrası şümulüne girenler 
hakkında da uygulanır. 
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. GEÇİCİ MADDE 11. — 2 1 . X I I . 1945 ta

rihli ve 4805 sayılı Kanunun 4 ncü ve 6 nci, aynı 
tarihli ve 4806 sayılı Kanunun 3 ncü ve aynı 
tarihli ve 4807 sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri 
gereğince aylıklardan kesilen ve emanet hesap
larında saklı bulunan % 5 1er ile karşılıkları, 
müfredat bordroları ile, bu kanunun yürürlüğe 
girdili tarihten başlıyarak en çok 3 ay içinde 
sandığa ödenir. Bu süre içinde ödeıımiyen para
lar için % 5 üzerinden faiz hesaplanır. 

4085 sayılı Kanunun 36 neı maddesinde ya
zılı memurlardan kanunla kurulu emekli sandık
ları ile ilgili kurumlara geçenlere ait paralar 
hariç olmak üzere; bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar 1683 sayılı Kanun hükümle
rine tâbi görevlerden kanunla kurulu emekli 
sandıkları ile ilgili görevlere geçenler için; 4222 
sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (a) fıkrasına 
göre ilgililerin geçtikleri sandıklara ödenen pa
ralardan, 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonraya isabet eden kısmı kadar 
bir para, yukarıki birinci fıkrada sözü edilen 
kesenek ve karşılıklarından indirilefek ilgili 
dairelerce gelir kayıtlanır. 

GEÇİCİ MADDE 12. — 21 . XII . 1945 ta
rihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra ve bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
evvel-'gerek 1683 sayılı Kanuna tâbi dairelerden 
gerek kanunla kurulu emekli sandıklarında!) 
emekli, âdi sakatlık veya -görev sakatlığı aylığı 
bağlanan veya toptan ödeme, son hizmet zammı 
yapılan veya tazminat ödenenlerin veya ölenle
rin 4805 sayılı Kanun gereğince aylıklarından 
kesilmiş % 5 kesenekler, bu kanunla kurulu San
dıkça kendilerine veya varsa dul ve yetimlerine 
eşitlikle ve faizsiz olarak geri verilir. 

B —-Bu-"kanun ykrürlkğe girdiği tarihle emek
lilik hakkı tanınan görevlerde "bulunanlar veya 

sonradan bu duruma girenler 

GEÇİCİ MADDE 13. — 13 ncü maddenin I I 
işaretli fıkrasında gösterilenlerin, (köy öğretmen
leri il«-köy sağlık memurları hariç) bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar kaldırılan hü
kümlere göre-mevcut eylemli ve itibari süreleri, 
bu kanun hükümlerine göre geçecek eylemli ve 
itibari sürelerine eklenir. 

35 ve 38 ner maddelerdeki eylemli ve itibara-
ri süreler âzami hadlerinin hesaplanmasında bu 

kanunun yürürlüğe girmesinden önce kazanıl
mış olanlar hariç tutulur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 13 ncü 
maddenin II işaretli fıkrasında gösterilenlerden 
bulunmıyanlar için bu ekleme sonradan bu du
ruma girdiklerinde yapılır. Kaldırılan hüküm
lere göre eylemli sürelere eklenen eylemli süre
ler ile 33 ve 34 ncü maddeler gereğince eklene
cek eylemli sürelerden dolayı 39 ncu maddenin 
(b) fıkrasında yazılı yaş haddinden 6 yıldan 
fazla indirme yapılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Türkiye Cumhuriyeti ordu
sunda bulunan subay ve askerî memurlardan 
emekliye ayrılacakların 33 ncü madde gereğin
ce hesaplanacak eylemli süre zamları 3 yıldan 
az olduğu takdirde 3 yıla çıkarılır. Bu suretle 
açıktan eklenecek eylemli sürelerin her ayı için 
emekliye ayrılma tarihinde keseneğe esas aylık
ları tutarlarının yüzde onu Hazinece toptan 
Sandığa ödenir. 35 nci madde hükmü saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 13 ncü maddenin II işaretli 
fıkrasında gösterilenlerden veya Milletvekili 
veya geçici 18 nci maddede yazılı görevlerde 
bulunanlardan; 2 1 . X I I . 1945 tarihli ve 4805 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden Önce : 

a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile 
13. V I . 1946 tarihli ve 4936 sayılı kanunla ku
rulan Üniversitelerin aylıklı kadrolarına ata
nanların, 

b) 1 . V I . 1928 tarihinden sonra Şehrama-
netlerinin ve 1 . V I . 1930 tarihinden sonra özel 
İdare ve Belediyelerin aylıklı görevlerine açık
tan veya nakil suretiyle tâyin edilmiş olan me
mur, öğretmen, tababet ve şuabatı sanatları 
mensuplariyle eczacı ve kimyagerlerin, hasta
ne, sanatoryum, verem dispanserleri hemşi-
releriyle ziyaretçi hemşirelerin, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bu kadrolarda aylıklı olarak geçen süreleri 
hakkında da geçici 13 ncü madde hükümleri 
uygulanır. 

Bu hüküm, (a) ve (b) fıkralarında yazılı 
görevlerde bulunmuş olup da bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra iştirakçi veya tevdi-
atçi durumuna girecekler hakkında da bu duru
ma girdiklerinden başlıyarak 3 ay içinde uy
gulanır. 
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GEÇİCİ MADDE 16. — Geçici 13 ncü mad
denin 1 nci fıkrası gereğince eylemli ve itibari 
süreleri eklenenlerden 3 . VI . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı 'Kanuna tâbi olanların, (2097 ve 
2264 saylı Kanunlar hükümlerine tâbi olanlarla 
4085 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yazlı 
görevde bulunanlar dâhil) 21 . XII r 1945 tarihli 
ve 4805 sayıl Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar eylemli ve itibari sürelerine (çeşitli ka
nunlarla borçlanma yoluyla eklettirilen süreler 
dâhil) karşılık olmak üzere, bu sürelerin her 
yılı için (toplamında 6 ay ve daha fazla yıl ke
sirleri yıl sayılır) O tarihteki keseneğe esas ay
lıklarının 3656, 3661 ve 3779 sayılı Kanunlar
da yazılı tutarlarımı yllık toplamının % 15 şi 
(bunun yarısı kesenek yarısı karşılık sayılır) 
aşağıdaki esaslar dairesinde bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte çalışmakta oldukları kurum
la r.ea sandığa ödenir. 

a) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra, kanunla kurulu emekli saııdık-
lariyle ilgili kurumlardan 1683 sayılı Kanuna 
tâbi yerlere geçenler için sandığa ödenmesi 
gereken paranın hesaplanmasında, geçiş tarih
lerine kadar olan eylemli ve itibari süreleri ile 
o tarihteki keseneğe esas aylıkları nazara alı
nır. 

b) 3017 sayılı Kanunun 81 ve 82 nci madde
lerinde yazılı görevlerde bulunanlardan; bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kanunla 
kurulu emekli sandıklariyle ilgili kurumlarda bir 
göreve geçenlerin 4805 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten evvel aylıklı olarak geçen hiz
met süreleri için Sandığa verilecek paralar, bun
ların aylıklı görevlerden son defa ayrıldıkları ku
rumlarca ödenir. 

c) Arazi ve Bina vergileriyle binalardan alı
nan İktisadi Buhran Vergisinin İl Özel idarele
rine devri hakkındaki 23 . XII . 1935 tarihli ve 
2871 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine göre 
emeklilik işlemleri Maliye Bakanlığınca yapıla
cak olanlara ait paralar, Hazinece ödenir. 

c) 5166 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakan
lığı teşkilâtına alman ilkokul öğretmen, başöğret
men ve yar öğretmenleri için hesaplanacak para
lar, sözü geçen kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
çalışmakta oldukları il Özel idarelerine ödenir. 

d) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
Millî Savunma Bakanlığı Harb Okulu öğrencisi 

5 5 -
bulunanlar için tahakkuk ettirilecek paralara. 
asteğmen aylığı esas tutulur. 

Bu paraların tahakkuk işleri, Emekli Sandığı 
ile ilgili kurumlar ve Maliye. Bakanlığı «ırasında 
birlikte belirtilecek esaslara göre ve bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak en çsbk 6 ay 
içinde tamamlanır. 

Haizine ile katma bütçeli dairelerden kanunla 
kurulu emekli sandıklariyle ilgili olmıyanlâr ve. Özel 
İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve istanbul 
Birleşik İdaresi tarafından yukarı ki esaslara gö
re tesbit edilecek paralar, ilgili kurumlarca Sân
dık adına açılacak bir hesaba matlup ve Sandık
ça da bu kurumlar adına borç kaydolunup kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak % 5 
faiz yürütülür, zamanında ödenmiyen faizler tek
rar faize tâbi tutulur. 

Yukariki fıkrada yazılı kurumlardan Hazine
ce 1949 yılından itibaren her yıl bütçelerinin ki
şi aylıkları bölümlerine konulan ödeneklerden 
tasarruf edildiği ertesi yılın 8 nci ayı sonuna ka
dar tesbit. olunacak miktar, o yıl bütçesindeki ki
şi aylıkları bölümünden, yukarda anılan'borca 
mahsuben 9 ncu ay sonuna' kadar Sandığa öde
nir, bu borçlar ödeninceye kadar mütaakıp yıl 
Bütçelerinin sözü geçen bölümlerine daha az 
ödenek konulıuıyacağı gibi bu tertibe konulan 
ödeneklerden başka tertiplere aktarma da ya
pılamaz. Hazine dışında kalan kurumlar bu 
borçlarım, her yıl bütçeelrine koyacakları öde
neklerle 15 yılda ve 15 eşit taksitte Sandığa 
öderler. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Geçici 16 ncı maddeye 
göre hazırlanacak cetveller, kurumlarca Sandı
ğa karşı yapılacak borçlanmanın tahakkuk bel
gesi olmak üzere Sayıştaym vizesinden geçirilir. 

GEÇtCl MADDE 18. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 133 ncü maddede yazılı görevlerde 
bulunanlarla 13 ncü maddenin I I işaretli fıkra
sında gösterilenlerden; bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihteu önce 3 . Vı 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanuna tâbi görevlerden (2097 ve 
2264 sayılı Kanunlara tâbi olanlar dâhil) nakil 
suretiyle veya istifa ederek ayrıldıktan sonra 
133 ncü maddede yazılı görevlere geçmiş olan
ların, Millî Korunma Kanununun 3 . V I I I . 1944 
tarihli ve 4648 sayılı kanunla değiştirilen 6 neı 
maddesiyle tanman emeklilik hakları\ saklı tu
tularak bu kanunun yürürlüğe girmesindeR son-
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ra geçecek eylemli ve itibari sürelerine eklenir. 
Bunların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar saklı tutulan bu süreleri için ayrıldıkları 
kurumlarca geçici 16 ncı maddedeki esas daire
sinde hesaplanacak para, geçici 17 nci madde 
hükmü uygulanmak suretiyle ve kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten başlıyarak bir ay için
de toptan sandığa ödenir. 

<!E(Jİ(1 MADDE 19. - - .11*3 ncü maddede ya
zılı görevlere, geçici I nci maddede yazılı Sandık
larla ilgili görevlerden veya geçici 2 ve 3 ncü 
maddelerde yazılı sandıklarla ilgili memur ve 
hizmetlilikten nakil suretiyle tâyin edilmiş ve 
emeklilik hakları Millî Korunma Kanununun 
.'{.VIII. 1944 tarihli ve 4648 sayılı Kanunla 
değiştirilen 6 ncı maddesiyle devam ettirilmiş 
olanların bu hakları, Sandığa geçerek devam 
eder. 

(JtiÇİCİ MAD.DK 20. - - Geçici 16 ncı madde 
ile geçici 22 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarında 
ve geçici, 18 ve 23 ncü maddelerinde yazılı olan
lardan bu kamın gereğince keseneklerinin geri 
verilmesi gerekenlere, geçici 11 nci maddenin 
2 nci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, yalnız 
21 .XII . 1945 tarihli ve 4805 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra aylıklarından alman 
kesenekler ödenir. Bunların 4805 sayılı Kanun
un yürürlüğe girmesinden sonra aylıklarından 

alınan kesenekler ödenir. Bunlar 405 sayılı Kanun
dan önceki zamana ait eylemli ve itibari sürele
rinden dolayı durumlarına göre haklarında ge
çici 22 nci maddenin ilgili fıkraları uygulanır. 

(İEÇÎCl MADDE 21. — Geçici 13 ncü mad
denin birinci fıkrası gereğince eylemli ve itiba
ri süreleri eklenenlerden; geçici 1, 2, 3, ve 4 ncü 
maddelerde yazılı Sandıklarla ilgili bulunanla
rın, evvelki hükümlere göre kazanmış oldukla
rı eylemli ve itibari süre zamları ile (Ziraat Ban
kası memurlarının 788 sayılı Memurin Kanunu
nun müzeyyel maddesine göre müktesep süre 
zamları dâhil) 1683 sayılı Kanuna tabi olanla
rın, 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin
den sonraya ait itibari süre zamları toplamının 
her ayı için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te keseneğe esas görev aylık veya ücretleri tuta
rının % 15 şi kurumlarınca bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihten başlıyarak en çok 6 ay için
de toptan sandığa ödenir. 

56 — 
I GEÇtCl MADDE 22. — 3 . V I . 1930 tarihli 

ve 1683 sayılı Kanuna tâbi olanlardan bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden önce görevlerinden 
ayrılmış bulunanlar, hakkında aşağıdaki hüküm
ler uygulanır. 

a) 21 . X I I . 1945 tarihli ve 4805 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılanlar 
için geçici 16 ve 17 nci maddelere göre Sandı
ğa ödeme yapılır. 

b) Aynı kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce ayrılanlar için sözü geçen ödeme yapılmaz. 
Bunlardan bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra iştirakçi veya tevdiatçı durumuna giren
ler veya geçici 18 nci maddede yazılı görevlere 
geçenler, tâyinleri tarihinden başlıyarak bir ay 
içinde tâyinlerini ve eylemli ve itibari süreleri
ni bağlı oldukları kurumlaı vasıtasiyle Sandığa 
bildirirler. 

Ilgilirerin son ayrıldıkları görevlerin bulun
dukları kurumlar geçici 16 ve 17 nci maddelere 
göre tahakkuk ettirecekleri paraları sandığın 
istemesi üzerine en geç bir ay içinde topan 
öderle,*. 

Bunlardan 1452 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce ayrılmış olanlar için yapılacak 
ödemelere, ayrıldıkları tarihlerde almakta olduk
ları aylıklarla olağanüstü ödeneklerinin toplamı 
esas tutulur. ı 

c) (a) fıkrasında yazılı olanların âdi sakat
lıklarında veya 60 yaşını doldurmalarında ken
dilerine veya ölümlerinde bu kanun gereğince 
müstahak dul ve yetimlerine yazı ile Sandığa 
başvurmaları şartiyle ve o tarihleri kovalıyan 
ay başlarından başlıyarak bu kanun hükümlerine 
göre Sandıkça aylık bağlanır. Veya toptan öde
me yapılır. 

ç) (b) fıkrasında yazılı olanların (c) fık
rasında gösterilen durumlara girmelerinde ken
dilerine veya bu kanunda yazılı müstahak dul 
ve yetimlerine, bu kanun gereğince kurumların-

I ca aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 
Bunlardan 18 . V . 1929 tarinli ve 1452 sa

yılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ay
rılmış bulunanlar için aylığa veya toptan öde
meye esas tutulacak aylık tutarları, aylık ve ola-

I ğanüstü ödeneklerinin toplamıdır. 
d) (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlar

dan bu kanunun yürürlüğe girmesinden son-
! ra emeklilik hakkı tanınan görevlere almanlar 
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da eylemli süreleri ve yaşları itibariyle 102 
nci madde ile 127 nci maddenin (ç) fıkrasına 
göre iştirakçi veya tevdiatüı olurlar. 

GEÇİCİ MADDE 23. -^ Geçici 18 nci mad
dede yazılı olanlardan; kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce görevlerinden ayrılmış bulunan
ların, ayrılışları tarihine kadar olan hakları 
geçici 18 nci maddeye göre saklıdır. Bunlar hak
kında, ayrılışları 21 . XII . 1945 tarihli ve 4805 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ve
ya sonra olduğuna göre, geçici 22 nci maddenin 
ilgili fıkraları hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 24. — 102 nci madde hük
mü, geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı san
dıklardan emekli işlemi yapılmaksızın kesenek
lerini almış veya henüz almamış olanlardan; 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik 
hakkı tanınan ögrevlerde bulunanlar ile geçici 
18 ve 19 ncu maddelerde yazılı olanlar ve emek 
lilik hakkı tanınan görevlerde bulunduktan son
ra Belediye Başkanlığına seçilmiş veya atanmış 
veya Kurumların Yönetim Kurulu Başkan ve 
Üyeliklerine seçilmiş olanlar hakkında da kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak bir 
yıl için uygulanır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
iştirakçi veya tevdiatçı olanlar da bu duruma 
geçtikleri tarihten başlıyarak bir yıl içinde hak
larında bu madde hükmünün uygulanmasını 
Kurumları vasıtasiyle yazı ile Sandıktan istiye-
bilirler. 

GEÇİCİ MADDE 25. — Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte bu kanunla emeklilik hakkı ta
nınan görevlerde bulunanlardan; eylemli süre
leri kaldırılan hükümlere göre 25 yıl ve daha 
çok olanlara, istediklerinde yaş kaydı aranmak 
sızın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
kaldırılan kanunlarla o tarihten sonra bu kanun
la tanınmış bütün eylemli ve itibari süreleri 
toplamına ve 41 nci maddedeki nispetlere göre 
aylık bağlanır. 

Bu gibilerin yaş hadleri bakımından, görev
leri için bu kanunla kabul edilen hadlerden aşağı 
olmamak üzere, evvelki hükümlere göre kazanıl
mış hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 26. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte kocaları iştirakçi olan işti-
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rakçı karılar, hakkında bu kanunun tevdiatçı 
lara ilişkin hükümleri uygulanır. 

C) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emekli aylığı alanların ölümlerinde dul ve ye

timlerine bağlanacak aylıklar 

GEÇİCİ MADDE 27. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar emekli aylığı bağlan 
mış olanlardan; (müstahak duruma girdikleri 
halde henüz aylıkları bağlanmamış olanlar dâhil) 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
ölenlerin dul ve yetimlerine aşağıdaki esaslara 
göre aylık beğlanır. 

I. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı tanınan görevlerde olmıyanla-
rın ölümlerinde : 

a) Bu kanunun genel hükümlerine göre ay
lık bağlanır. 

b) Bağlanma işlemi 3 . V I . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanuna veya daha evvelki hüküm
lere göre yapılmış olanlar için kurumlarınca 
veya geçici 4 ncü maddede yazılı sandıkça, kal
dırılan sandıklarca yapılmış olanlar için de bu 
Sandıkça yapılır. 

e) Bunların emekli aylıklarının ödendiği 
kurumlardan başka kurumlardan ödenen son 
görev zamları varsa bu zamlardan dolayı (a) 
ve (b) fıkralarına göre ayrıca o kurumlarca ay
lık bağlanır. 

I I — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
emeklilik hakkı tanınan görevlerde bulunanların 
veya sonradan bu görevlere girenlerin ölümle
rinde ; 

a) Geçici 28 ve 29 ncu maddelerde yazılı 
olanların ölümlerinde; evvelemirde sözü geçen 
maddeye göre bağlanacak son görev zamları da 
eklenmek ve gerekli işlemler yapılmak suretiy
le bulunacak emekli aylıkları üzerinden bu ay
lıkları bağlıyan kurumlarca veya sandıkça bu 
kanunun esasları içinde aylık bağlanır. 

b) Geçici 31 nci maddede yazılı olanların 
ölümlerinde 3 . V I . 1930 tarihli ve 1683 sayılı 
Kanuna veya daha evvelki hükümlere göre 
bağlanmış aylıklarından dolayı (1) nci bentteki 
esaslara göre ayrıca aylık bağlanmakla beraber 
iştirakçi durumu dolayısiyle de bu kanun ge
reğince hak edişlerine göre aylık bağlanır veya 
toptan ödeme yapılır. 
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68 — 
Ç) Emekli, dul ve yetimlerden bu kanunim yü
rürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan 
görevlerde bulunanlar veya sonradan bu görev

lere girenler 

GEÇİCİ MADDE 28. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte 3.VI.1930 tarihli ve 1683 sayı
lı kanuna veya daha evvelki hükümlere göre 
emekli aylığı bağlanmış olanlardan; bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar sözü geçen kanu
na tâbi görevlerde veya kanunla kurulu Emekli 
Sandıkları ile ilgili kurumların emeklilik hakkı 
tanınan görevlerinde o tarihten sonra da bu ka
nunla emeklilik hakkı tanınan görevlerde bulu
nan veya bulunacak olanlar, sandıkla ilgilendiri
lirler. 

Bunların, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra bu görevlerden ayrılışlarında du
rumlarına göre haklarında aşağıdaki hükümler 
uygulanır. 

a) Tekrar emekli aylığı bağlanmasını ge
rektiren duruma girmelerinde veya âdi sakat
lıklarında geçici 64 ncü maddeye göre borçlan
mışlarda bu süreleri de nazara alınarak aylık
larına 99 ncu madde gereğince son görev zammı 
yapılır. 

b) Görev sakatlıklarında, haklarında 57 
nci madde hükümleri uygulanır. 

c) Bağlama işlemleri, emekli aylıklarını 
bağlamış olan kurumlarca veya geçici 4 ncü 
maddede yazılı Sandıkça yapılır. Bağlanan ay
lık ve son görev zamları da bura!arca ödenir. 

ç) Bunların 2 1 . X I I . 1945 tarihli ve 4805 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ayrı
lışları tarihine kadar aylıklarından kesilmiş ve 
kesilecek keseneklerle karşılıkları ve geçici 16 
ncı madde gereğince Sandığa ödenmiş paralar 
ve geçici 64 ncü maddeye göre borçlanmışlarsa 
borçlarından tahsil edilen paraları Sandıkça yu
karda gösterilen kurumlara veya geçici 4 ncü 
maddede yazılı Sandığa toptan ödenir. Ve borç 
artıkları devredilir. 

4805 sayılı Kanundan evvel geçen eylemli sü
reler için 3 . V I . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Ka
nuna tâbi görevlerden dolayı ilgili kurumlarca 
birbirine kesenek ve karşılık ödenmez. 

(ÎEÇÎCİ MADDE 29. - - Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce, kaldırılan veya geçici 
2 ve 3 ncü maddelerde gösterilen sandıklardan 
aylık bağlanmış olanlardan aynı sandıklarla ilgi

li veya 3 . VI . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanuna 
tâbi, görevlerde veya kurumlarda bulunmuş ve. 
bulunacaklar hakkında bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra Sandıkla ilgilendirilmeleri 
suretiyle aşağıdaki hükümler uygulanır. 

a) 20. V. 1942 tarihli ve 4222 saydı Ka
nunun 21 nci maddesi gereğince aynı kurumlar
da görev almış olanların, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra emekli aylığı bağlanmasını 
gerektiren duruma girmelerinde veya âdi sakat 
lıklarmda, aylıklarına, bu suretle geçen eylemli 
süreleri için 99 ncu madde gereğince son görev 
zammı eklenir. 

b) Kendi kurumlarından başka kurumlarda 
emekli hakkı tanınan görev almış olanların geçi
ci 64 ncü madde gereğince borçlanmışlarsa gerek 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan, 
gerek o tarihten sonra geçecek olan eylemli sü
releri için, borçlanmamışlarsa yalnız bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçecek eylemli 
süreleri için aylıklarına (a) fıkrasına göre son 
görev zammı eklenir. 

c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka 
dar 3 . V I . 1930 tarihli ve 1683 sayüı Kanuna 
tâbi görevlerde ve yürürlüğünden sonra, da bu 
kanunla emeklilik hakkı tanınan görevlerde bu
lunanlar için 2 1 . X I I . 1945 tarihli ve 4805 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
olan eylemli süreleri için ilgili kurumlardan ge
çici 16 ve 17 nci maddeler gereğince para alınır 
ve bunların ayrılışları tarihine kadar geçecek 
eylemli süreleri için aylıklarına bu kanunun 99 
ncu maddesine göre son görev zammı eklenir. 

ç) Görev sakatlıklarında bu kanunun 57 nci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

d) a, b, c, ç, fıkralarında yazılı son görev 
zamları Sandıkça ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 30. - - Aylıklarına son gö
rev zammı yapılmış olanlardan sonradan tekrar 
emeklilik hakkı tanınan görevlere tâyin edilen
ler hakkında da geçici 28 ve 29 ncu maddeler 
hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 31. Bu kanunun yürür 
lüğe girdiği tarihe kadar 3 . VI . 1930 tarihli ve 
1683 sayılı Kanuna veya daha evvelki hükümlere 
göre veya kaldırılan veyahut geçici 2 ve 3 ncü 
maddelerde gösterilen sandıklardan emekli aylığı 
bağlanmış olanlardan sözü geçen sandıklarla 
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ilgüendirinniş ve bu kanunun yürürlüğe girdiği I 
tarihte iştirakçi durumunda bulunanların evvelki J 
hükümlerle saklı hakları devam eder. 

GEÇÎCÎ MADDE 32. — 97 ve 98 nci mad
delerin tümü, bu kanunun yürürlüğe girmesin
den Önce emekli aylığı bağlanmış (bağlama işle
mi kanununun yürürlüğünden sonraya kalmış 
olanlar dâhil) bulunanlarla kaldırılan hükümlere 
göre tazminat veya toptan ödeme alanlar hak
kında da uygulanır. Ancak bunlardan harb ma
lûllerinin aylıkları kesilmez. 

GEÇtCt MADDE 33. — Kaldırılan hüküm
lere göre dul ve yetim aylığı bağlanmış (bağlama 
işlemi kanunun yürürlüğündan sonraya kalmış 
olanlar dâhil) olanlardan; bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte bu kanunla emeklilik hakkı 
tanınan veya 98 nci maddede yazılı emeklilik 
hakkı tanınmıyan görevlerde bulunanlarla bu ta
rihten sonra bu görevlere alınacaklar ve bunlar
dan ayrılacaklar hakkında bu kanunun ilgili hü
kümleri uygulanınr. 

D) Kaldırılan hükümlere, göre bağlanan emekli 
dul ve yetim aylıkları 

GEÇÎCÎ MADDE 34. — Kaldırılan hüküm
lere göre bağlanmış emekli, dul ve yetim aylık-
lariyle bunlara yapılmış her çeşit aylık, Bon gö
rev ve terfih zamları geçici 39 - 47 nci madde
lerde yükseltilen miktarlar üzerinden bunları 
bağlıyan Kurumlarca veya ilgisine göre geçici 
2, 3 ve 4 ncü maddeler gereğince çalışmalarına 
devam edecek Sandıklarca ödenir. 

Şu kadar ki, yükseltme işlemleri tamamla-
nmcıya kadar bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki miktarlar üzerinden ödeme yapılır. 

Bu kanunun emekli, âdi sakatlık, görev sa
katlığı, dul ve yetim aylığı alanlara ait hüküm
leri, bu madde ile geçici 9 nou maddede sözü ge
çen aylıkları alanlar hakkında da uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 35. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce görev sakatlığından dola 
yi bağlanmış emekli aylığı alanlar hakkında bu 
kanunun muayene hükümleri ve muayene sonun
da durumlarında değişiklik gösterenler hakkında 
da belirecek yeni durumlarına göre bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

ı 
GEÇÎCÎ MADDE 36. — Bu kanunim yü- i 

rürlüğe girmesinden Önce aylık, ikramiye toptan I 

ödeme kesenek iadesi veya tazminata müstahak 
duruma girmiş olupta bağlama veya tahakkuk 
işlemi tamamlanmamış bulunanların bu işlem
leri, kaldırılan hükümler gereğince ilgisine göre 
dairelerince veya bu sandıkça tamamlanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 37. — Mücahedei Milliye-
de şehit olan gönüllü veya Kuvayi Milliye zâbi-
tan ve efradı ailelerine maaş tahsisi hakkındaki 
7 Şubat 1340 tarih ve 408 sayılı Kanuna göre 
aylığa müstahak oldukları bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra anlaşılacaklara o ka
nun gereğince aylık bağlanır ve bunlar emsalle 
rinin bu kanunun geçici maddeleriyle yükselti 
len aylıkları miktarlarına çıkarılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 38. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra geçici 34 ncü madde ge
reğince ödenmesine devam edilecek olan aylık 
lara ait yoklama işlemleri bu kanun esaslarına 
göre bunları ödiyen yerlerce yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 39. — 1683 sayılı Kanua 
la bağlanmış emekli aylıkları ile, (Savaş ve gö
rev sakatlıklarından dolayı bağlanmış olanlar 
hariç); bunlara bu kanunla kaldırılan hüküm
lere göre yapılmış aylık zamlarının toplamı, tah
sis u esas aylık aslı ile eylemli ve itibari hizmet 
süreleri aynı olan iştirakçılara bu kanunla bağ
lanacak emekli aylıkları miktarlarına ve bun
lardan son görev zammı yapılmış olanların, bu 
zamları da, zamma esas aylık aslı ile eylemli ve 
itibari hizmet süreleri aynı olan iştirakçılar için 
yine bu kanun gereğince hesaplanacak son görev 
zamları miktarlarına yükseltilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut 
derecelerin aylık asıllarından birine uymıyan 
aylık asılları üzerinden bağlanmış aylıkların ar
tırılmasında bu aylkların intikal ettikleri aylık
ların tutarları esas tutulur. 

Hizmet süreleri 20 yıldan az olanlara bağlan
mış emekli aylıklarının yükseltilmesi 52 nci mad
dede yazılı nispetlere göre yapılır. 

Tahsise esas tutulmuş aylık asılları (1-6) liru 
olanların 1683 sayılı Kanuna bağlı cetvelde gös
terilen tutarlarının 4 misli (6) liradan fazla 
ve (15) liradan az olanların tutarlarının 3 misli 
karşılaştırmanın yapılmasına bunların aylık tu
tarları sayılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 40. — 1683 sayılı Kanun
la bağlanmış görev sakatlığı ayhklarivle bunla-
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ra bu kanunla kaldırılan hükümlere göre yapıl
mış aylık ve terfih zamlarının toplamı, tahsise 
esas aylık aslı ile eylemli ve itibari hizmet sü
releri ve sakatlık dereceleri aynı olan iştirakçı-
lara bu kanunla bağlanacak görev sakatlığı ay
lıklarına ve bunlardan son görev zammı yapılmış 
olanların bu zamları zamma esas aylık aslı ile 
eylemli ve itibari hizmet süreleri aynı olan iş-
tirakçılar için bu kanun gereğince hesaplanacak 
son görev zamları miktarına ve 5107 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesiyle zam yapılmış olanlar da 
aynı şekilde bulunacak görev sakatlığı aylığı ile 
62 nci maddede yazılı (Savaş sakatlığı zammı) 
toplamlarına yükseltilmiştir. 

Geçici 39 ncu maddenin tahsise esas aylık 
asalları hakkındaki hükümleri bu maddedeki ay
lıklar hakkında da uygulanır. 

GEÇÎCİ MADDE 41. — 1683 sayılı Kanunla 
emekliye ayrılmış olanlardan ölenlerle sözü ge
çen "kanunun yürürlükte bulunduğu sırada açık
ta veya görevde iken ölenlerin (Erler hariç) 
dul ve yetimlerine bağlanmış aylıklarla bunlara 
bu. kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış ay
lık zamları toplamları geçici 39 ve 40 nci madde
lerdeki esaslara göre bulunacak emekli, âdi sa
katlık ve görev sakatlığı aylıkları üzerinden ölüm 
tarihinde aylığa müstahak dul ve yetimlere 
göre bu kanunun G6 nci maddesi gereğince bağ
lanacak aylık miktarlarına yükseltilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 42. — 1683 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesinden önce subay ve as
kerî memurlara bağlanmış görev sakatlığı aylık-
lariyle bunlara bu kanunla kaldırılan hüküm
lerle yapılmış aylık ve terfih zamlarının top
lamları 1 . VI . 1930 tarihinde emekliye ayrılan 
aynı rütbe ve aynı hizmet süreli görev sakatı 
emsallerinin geçici 40 nci madde gereğince yük
seltilen aylıkları miktarlarına çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 43. — 1683 sayılı Kanuna 
veya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış 
er aylıklariyle bunlara bu kanunla kaldırılan 
hükümlerle eklenmiş aylık ve terfih zamları 
(5107 sayılı Kanımla yapılan zamlar hariç) top
lamları. sakatlık derecelerine göre 55 nci mad
dede gösterilen miktarlara yükseltilmiştir. 

5107 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle ay
lıklarına zam yapılmış erlere bu zamları yerine 

62 nci maddede yazılı savaş sakatlığı zamları 
ayrıca ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 44. — Görevden doğma 
sebeplerle veya görev sakatlıklarından dolayı 
aylık almakta iken veya yine bu sebeplerle ö-
len erlerin dul ve yetimlerine bağlanmış aylık
larının zamlariyle birlikte toplamları, sakatlık de
receleri ve 55 nci maddede yazılı miktarlar üze
rinden, ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve 
yetimlere göre bu kanunun 66 nci maddesi ge
reğince bağlanacak aylık miktarlarına yüksel
tilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 45. — 1683 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesinden önce bağlanmış; 

a) Emekli aylıklarından; geçici 42 ve 43 
ncü. maddelerde gösterilenler dışında kalanla 
nn, 

b) Dul ve yetim aylıklarından; geçici 44 
ncü maddede gösterilenler dışında kalanların, 

c) Emekli aylıkları üzerinden sözü geçen 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlan
mış dul ve yetim aylıklarından yine geçici 44 
ncü maddede gösterilenler dışında kalanların, 

Bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış 
bütün aylık zamları ile birlikte toplamlarına 
% 50 zam yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 46. — Kanunla kurulu 
emekli sandıklarından (2097 sayılı Kanunla ku
rulu sandık hariç) bağlanmış emekli, âdi sakat
lık ve görev sakatlığı aylıklariyle bunlara bu 
kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık 
zamlarının toplamı, tahsise esas ücretlerin bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tutarları 
ile hizmet süreleri aynı olan iştirakçilere bu 
kanunla bağlanacak emekli ve âdi sakatlık ay
lıklarına, bunlardan son görev zammı yapılmış 
olanların bu zamları da, zamma esas ücretlerin 
.yukarda yazılı tutarları ile hizmet süreleri ay
nı olan iştirakçiler için yine bu kanun gereğin
ce hesaplanacak son görev zamları miktarları
na yükseltilmiştir. 

Görev sakatlığı aylıklarının yükseltilmesin
de sakatlık dereceleri ayrıca nazara alınır. 

Tahsise esas ücretleri 150 liradan az olan
ların aylıklarının yükseltilmesinde geçici 39 
ncu maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 47. — Kanunla kurulu 
emekli sandıklarından (2097 sayılı Kanunla ku-
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ruhi sandık hariç) bağlanmış dul ve yetim ay-
lıklariyle bunlara bu kanunla kaldırılan hü
kümlerle yapılmış zamların toplamı; geçici 46 
ncı maddedeki esaslara göre bulunarak emekli, 
âdi sakatlık ve görev sakatlığı aylıkları üzerin
den, ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve 
yetimlere göre (06) ncı madde gereğince bağ
lanacak aylık miktarlarına yükseltilmiştir. 

E) Doğumları 8 Şubat 1332 veya daha evvelki 
tarihli olanların yaşları ile ilgili hükümler 

GEÇİCİ MADDE 48. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte iştirakçi durumunda bulu
nanlarla bu tarihten sonra iştirakçi veya tevdi
atça durumuna gireceklerden doğumları 8 Şubat 
1332 veya daha evvelki tarihli olanlar hakkında 
bu kanunun yaş ile ilgili hükümleri aşağıdaki 
esaslara göre uygulanır. 

I - İstanbul doğumlularla nüfus kayıtlarında 
tek tarih olanlar için bu tarihler Hicri sayılır. 

II - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtların
da tek tarih; fakat Rumi kaydini havi olanların 
bu tarihleri Rumi sayılır. 

I I I - İstanbul'dan başka yer doğumlularda 
tek tarihler rumi itibar :olun,ur. (Bu tek tarihler, 
yerli, yabancı ve İstanbul doğumlu şeklinde ol
sa da) ; 

IV - İstanbul'dan başka yer doğumlularda 
Hicrî kayıtlı tek tarih varsa bu tarih Hicrî sa
yılır. 

V - Taşra veya istanbul doğumlularda hem 
Rumi hem Hicrî doğum tarihi yazılı olanların Ru
mi tarihleri alınır. 

VI - Rumi tarihlerde ay, gün belli olmıyan 
hallerde bu kanunun 106 ncı maddesi; Hicrî tarih
lerde gün olmıyan halerde o ayın ilk gününe te
sadüf eden Rumi yılın günü, ay da belli olmıyan 
hallerde o yılın Receb ayının birinci gününe te
sadüf eden Rumi yılın ayının rastladığı gün esas 
tutulur. 

VII - Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanının tas
dikli örneği de bulunanların sicildeki doğum kaydi 
ile sözü geçen örnekteki doğum kaydi arasında 
aykırılık yoksa bu kayıtlar esas tutulur. Varsa 
nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneğindeki 
kayıt alınır. 

Sicillinde nüfus hüviyet cüzdanı örneği ol
mayıp (Nüfus hüviyet cüzdanı görülmüştür) 
kaydi varsa, bu kayıt gösterilecek nüfus hüviyet 

cüzdanındaki kayda uymasa da, esas tutulur. 
| Ancak sicillinde bu şekilde bir kayıt dahi yok

sa nüfus hüviyet cüzdanındaki kayıt esas alınır. 
; VIII - 106 ncı maddenin 2 nci ve 3 ncü fık-
! raları hükümleri yukarda yazılı olanlar hakkm-
i da da uygulanır. 

Sicilinde nüfus kaydı veya nüfus hüviyet 
j cüzdanı örneği bulunmıyanlarm gösterecekleri 
I nüfus hüviyet cüzdanlarındaki kayıtlar yn-
! kardaki I - VII nci bentlerdeki hükümler göz 
i önünde bulundurulmak suretiyle, esas tutulur. 

i F) Milletvekilleri ile Büyük Millet Meclisi Baş
kanı, Başbakan ve Bakanların Emeklilikleri 

GEÇİCİ MADDE 49. — Evvelce, emeklilik 
hakkı tanınan veya 3.VIII.1944 tarihli ve 4644 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinde yazılı olan gö
revlerden birinde bulunanlardan, bu kanunun 

| yürürlüğe girdiği tarihte Milletvekili bulunan-
| larm, kaldırılan hükümlere göre mevcut eylemli 

ve itibari süreleri, bu tarihten sonra aralıksız 
olarak Milletvekilliğinde veya bu kanunla emek
lilik hakkı tanınan görevlerde geçecek eylemli 
ve itibari sürelerine geçici 13 ncü maddeye gö-

I re eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 50. — Genel Bütçeye giren 
dairelerde bulunmakta iken veya bulunduktan 
sonra Milletvekilliğine seçilmiş olanların, (4644 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince sandıklarda birikmiş paraları Hazi
neye devredilenler dâhil) geçici 49 ncu madde 
gereğince eklenen hizmetleri için Hazinece ve 
1683 sayılı Kanuna tâbi katma ve özel bütçeli 
dairelerle belediyelerde bulunmakta iken veya 
bulunduktan sonra seçilenlerin hizmetleri için 
de bu idare ve belediyelerce geçici 16 ncı mad
deye göre ödenecek paralar 500 lira ve daha ön
ce birinci derece memuriyetlerde bulunmuşlarsa 
600 lira aylık üzerinden hesaplanır. 

Bunların geçici 18 nci maddede yazılı hiz
metleri için bu madde hükmü de nazara alınmak 
suretiyle sözü geçen geçici madde gereğince iş
lem yapılır. 

Bu hüküm, 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra 1683 sayılı Kanuna tâbi ol
mıyan görevlerden Milletvekilliğine seçilmiş 
olanların seçilme tarihine kadar olan hizmetleri 
için ve o tarihteki keseneğe esas ücret tutarları 

| üzerinden uygulanır. 
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Bunlar da geçici 68 nci madde hükmünün 

haklarında uygulanmasını istiyebilirler. 

GEÇÎCl MADDE 51. — Geçici 49 neu mad- • 
dede yazılı el anların 15 r c i maddeye göre veri
lecek emekli kesenekleri ve karşılıkları 875 li
ra üzerinden ve kazanılmışı hak derecelerinin ay
lık veya ücret tutarları bu paradan fazla olan
ların emekli kesenekleri ve karşılıkları da bu 
aylık veya ücret tuarları üzerinden hesaplanır. 
16 ncı maddenin (H) fıkrası hükmü bunlar hak
kında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 52. — Geçici 49 ncu mad 
•dede yazılı olanlardan; evvelki hükümlere göre 
emeklilik hakkı tanınan görevlerle Milletvekilli
ğinde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar geçen eylemli süreleri toplamı 25 yıl ve daha 
fazla olanlar Milletvekili iken veya ayrıldıkla
rında geçici 25 nci madde hükmünün haklarında 
uygulanmasını istiyebilirler. 

Eylemli süreleri 25 yılı doldurmaksızın Mil
letvekilliğinden ayrılanlardan, bu kanunla emek 
lilifk hakkı tanınan bir göreve tâyin edilmemiş 
veya 40 ncı maddede yazılı yaş hadleri dolayı -
siyle edilememiş olanlar hakkında geçici 20 nci 
madde hükmü nazara almmak suretiyle 85 nci 
madde hükmü ve eylemli süreleri 20 yıl ile 25 
yıl arasında olanlardan 60 yaşım doldurmuş bu
lunanlar hakkında 81 nci madde hükmü veya 
eylemli süreleri 15 yıldan fazla olanlardan âdi 
sakatlığa uğrıyanlar hakkında da 53 ncü madde 
hükümleri uygulanır. 

GEÇlCt MADDE 53. — Geçici 49 ncu mad
dede yazılı olanların; Milletvekili iken âdi, görev 
sakatlarında veya ölümlerinde bu kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

GEÇÎCl MADDE 54. — Gteçici 49 neu mad
dede yazılı olanlardan kocaları iştirakçi olanlar
la Milletvekili iken iştirakçi erkek ile evlenenler 
ve kocasından dul aylığı almakta olanlarla Mil
letvekili iken bu aylığa müstahak duruma giren
ler hakkında da geçici 26 ncı madde hükümleri 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 55. — Kanunun' yürürlüğe 
girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğında, Başbakan veya Bakanlıkta bulunanlar ile 
(evvelce bulunmuş olanlar dâhil) Milletvekili 
bulunanlardan bu tarihten sonra Milletvekillik

lerinin aralıksız olarak devamı sırasında ayrı 
yerlere geçenlerin, bu yerlerde bulundukları sü
rece ödeneklerinden, birinci derece üzerinden 
•emekli keseneği alınır ve karşılıkları da bu mik
tar üzerinden Hazinece Sandığa ödenir. Ancak 
önceden bu yerlerde bulunduklarından dolayı 
aylık bağlanmış olanlardan tekrar bu yerlere 
geçenlerin ödeneklerinden kesenek alınmaz ve 
karşı 1 ık ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 56. — Geçici 55 nci mad
dede yazılı olanların bu yerlerden ayrılışlarında: 
Birinci derece aylık tutarı ve 30 yıldan aşağı ol 
mamalk üzere hizmet süreleri toplamı üzerinden 
emekli aylığı bağlanır. Ayrıldıkları halde emek 
li aylığı bağlanmasını istemiyenlerin, Milletve 
kili, açıkta, emeklilik hakkı tanınan bir görev
de bulundukları sırada emekliye ayrılmalarını 
istediklerinde veya Kurumlarınca emekliye ay
rılmalarında dahi emekli aylıkları, bu esas üze
rinden bağlanır. 

Bunların bu yerlerde, Milletvekilliğinde, 
emeklilik hakkı tanınan bir görevde veya açıkta 
iken; âdi sakatlıklarında yukarıki hükümler ge
reğince hesaplanacak emekli aylıkları miktarın 
da (âdi sakatlık aylığı) ve - açıkta bulunma hali 
hariç - görev sakatlıklarında da bu suretle bulu
nacak âdi sakatlık aylıklarına 57 nci madde ge 
reğince yapılacak eklemelerle (Görev sakatlığı ay-
l::ğı) bağlanır. 

Bağlanacak aylıklar, ödendikçe faturası kar
şılığında Hazineden alınır ve! Sandıkta birikmiş 
kscnekleriyle karşılıkları aylığın bağlanmasını 
müteıakıp toptan Sandıkça Hazineye ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 57. — Görevinden dolayı 
emeldi, âdi sakatlık veya görev sakatlığı aylığı 
bağlanmış veya bağlanacak olanlardan geçici 55 
nci maddede yazılı yerlere geçmiş veya aynı mad
de esasları dairesinde geçecek olanların; bu yer
lerden ayrılışlarında (ayıılmış olanlar dâhil) 
eski aylıkları, bu yerlerde geçen hizmet süreleri 
de hesaba katılarak sözü geçen madde esaslan 
dairesinde yükseltilip düzeltme işi Sandıkça ya
pılarak Hazinece ödenir. Eski aylıklar; katma 
özel bütçeli daireler veya sandıklarca bağlanmışsa 
o aylıkların 10 yıllığı, yazı ile bildirimi üzerine 
ilgili daire veya Sandıkça bir ay içinde Hazineye 
ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 58. - G e ç i c i 55 nci mad-
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dede yazılı yerlerde bulunduklarından dolayı 
bağlanmış veya bu sebeple evvelki aylıkların da 
artırma yapılmış olanlardan; emeklilik hakkı 
tanınan görevlere atnanların bu görevlerde 
geçen hizmet süreleri için 99 ncu madde 
esasları dairesinde hesaplanacak son görev 
zammı Sandıkça bu aylıklarına eklenerek geçici 
56 ncı maddeye göre ödenir. Eski aylıklar Ha
zinece bağlanmışsa son görev zammı da Hazinece 
ödenir ve bu süre içinde alman kesenek ve karşı
lıkları Hazineye verilir. 

GEÇİCİ MADDE 59. — Geçici 55 nci mad
dede yazılı olanların : 

a) Bu yerlerde iken; 
b) Bu yerlerden ayrıldıkları halde emekli 

aylığı bağlanmamış veya eski aylıklarında artır
ma yapılmamış olarak açıkta; 

c) Emeklilik hakkı tanınan görevlerde; 
ç) Bu yerlerde bulunduklarından dolayı bağ

lanmış veya artırılmış aylıkları almakta; 
İken ölümlerinde, dul ve yetimlerine, ilgisine 

göre geçici 56, 57 ve 58 nci maddeler esasları üze
rinden hesaplanacak aylıklar, 66 ve 67 nci mad
deler hükümlerine göre bağlanır. 

Bu aylıkların ödenmesi ve (a, b, c) fıkraların
da yazılı hallerde Sandıkta birikmiş kesenek ve 
karşılıklarının Hazineye verilmesi sözü edilen 
geçici 56, 57 ve 58 nci maddeler gereğince yapı
lır. 

G) Borçlanma hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 60. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 13 ncü maddenin I I işaretli 
fıkrasında gösterilenlerle geçici 49 ncu maddede 
yazılı olanların ve geçici 2, 3 ve 4 ncü maddelerde 
geçici olarak çalışmalarına devam edecekleri 
gösterilen emekli sandıkları memur ve hizmet
lilerinin ve geçici 18 ve 19 ncu maddelerde yazılı 
olanların; 

a) 13 ncü maddenin 1 işaretli fıkrasında 
gösterilen kurumların veya bunların; yerini tut • 
tuğu, yerine geçtiği veya satınaldığı ..mülga mü
essese, idare ve ortaklıkların; 

b) Geçici 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddelerde 
gösterilen emekli sandıklarının; 

c) Hizmetleri özel kanunlarla emeklilik süre
lerine eklenen mülga daire, müessese, idare ve or
taklıkların; 

c) Mülga Beji İdaresinin ve mülga liman, 

rıhtmı ortaklıklarının; 
Aylık ücretli sürekli görevlerinde, (aylıklı 

kadrolarda ücretle geçen süreler dâhil); 
d) Denetlenmesi Devlete ait ortaklıkların 

komiserliklerinde; 
e) Özel okulların denetlenmesi Millî Eğitim 

j Bakanlığına ilişkin öğretmenliklerinde; 
I 1') Bütçelerin gider tertiplerinden alınmakta 
| iken bir kanun ile sürekli ücretli hale getirilen 
! veya geçici ücretli iken bir kanunla aylıklı yapı-
I lan kadrolarda veya 4644 sayılı Kanunla aylıklı 
l teşkilâta eklenen kadrolarda ve aylıklı görevler

de iken muhtelit hakem mahkemelerine aylıkla 
tâyin edilip bu görevlerde bulunmakta iken aylık
ları ücrete çevrilenlerin bu görevlerde; 

g) 133 ncü maddede yazılı yerde; 
Geçmiş olan hizmet sürelerinden en çok 10 

yılı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baş
lıyarak 6 ay içinde yazı ile Sandığa başvurarak 
geçici 61 nci madde gereğince borçlandırılmak-' 
rmı istemeleri halinde yalnız emeklilik işlemle
rinde sayılın ak üzere eylemli sürelerine eklenir. 

Kaldırılan çeşitli kanunlardaki hükümlere gö
re borçlanma suretiyle eklenen sürelerle bu mad
de gereğince eklenecek süreler toplamı 10 yılı ge
çemez. 

i Şu kadarki 10 yılın hesabında 4 . V I . 1937 
: tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 62 nei maddesine, 

2 1 . IV . 1941 tarihli ve 4001 sayılı Kanunun 12 
i ve 13 ncü maddelerine ve 20 . V . 1942 tarihli ve 

4222 sayılı Kanunun geçici 5 ve 7 nci maddele-
I rine göre borçlanma suretiyle eklenen süreler 
| nazara alınmaz. 

I GEÇİCİ MADDE 61. — Geçici 60 ncı madde 
i hükmünden faydalanmak üzere Sandığa yazı ile 
i başvuranların; bu kanunun yürürlüğe girdiği 
i tarihten başlıyarak geriye doğru arada fasıla 
! bulunsa da gidilerek sıra gözetilmek suretiyle 
I en çok 10 yıla kadar olan geçmiş hizmet sürele-
! ri içinde aldıkları ücretleri toplamının •% 10 u 

Sandıkça adlarına borç kaydedilir. 
Bu borçlar, baş vurma süresinin bitimi tari

hini kovalıyan ay başlarından başlamak üzere 
ilgilinin 16 ncı maddeye göre keseneğe esas ay
lık veya ücret itutarınm % 5 i kesenekten ayrı 
olarak 17 nci ve 18 nci maddeler gereğince ku
rumları tarafından tahsil edilerek Sandığa gön
derilir. Ancak istiyenler borçlandıkları parala
rı daha önce toptan ödeyebilecekleri gibi aylık-

( S. Sayısı : 194 ) 



— 64 — 
larmdan her ay daha fazla miktarda kesinti de 
yaptırabilirler. 

Borcun tahakkuk işleminin gecikmesi veya 
yapılmaması tahsili geciktirmez. Ve borçlanma 
isteğinden dönülmez. 

(m) fıkrasının staj için yabancı memleketle
re gönderilenlere ait kısmı hariç olmak üzere 
85 nci maddede yazılı olanların ayrılışlarında 
borçlanmaları iptal edilerek bundan tahsil edi
len miktarlar kesenekleriyle birlikte kendileri
ne geri verilir. Ancak bunlardan 86 ncı madde
de yazılı durumda bulunanlar için yazı ile San
dıktan istemeleri ve borç artıklarını da kesene
ğe esas son aylıkları üzerinden her ay munta
zam olarak Sandığa ödemeleri şartiyle iptal iş
lemi yapılmaz. Aksi takdirde borç artıkları için 
borçlanma iptal edilir. Ve tahsil edilen kısma 
ait olarak, borçlanılan miktar ile tahsil edilen 
kısma göre mütenasiben, bulunacak süreler ey-

' lemli sürelerine eklendikten sonra eylemli süre
leri 25 yıldan aşağı düşerse haklarında 85 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

Borçlandıkları paraların tamamını ödemek
sizin emekli, âdi sakatlık, görev sakatlığı aylı
ğı bağlananların; borç artıkları, bağlanan ay
lıklarının her ay % 5 inin kesilmesi suretiyle 
tahsiline devam olunur. 

Toptan ödeme yapılmasını gerektiren haller
de 81 nci maddede yazılı miktarlara, borçlanılan 
paralardan yalnız tahsil edilen miktarlar eklene
rek artıkları silinir. 

Dul ve yetimlere aylık bağlanmasını gerekti
ren hallerde borç artıkları, bağlanan aylıklar nis
petinde dul ve yetimlere taksim edilerek bu ay
lıkların her birinden her ay c/c 5 kesilmek sure
tiyle tahsil olunur. 

Aylığa müstahak dul ve yetim bırakılmadan 
ölüm halinde veya dul ve yetimlerin; aylıkları
nın, bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde, 
kendilerine isabet eden borç artıkları aranmaz. 

85 nci maddede keseneklerin iadesi için kabul 
edilen beş yıllık sürenin hesabında, borçlanılan 
süreden yalnız karşılığı ödenmiş süre nazara alı
nır. 

GEÇİCÎ MADDE 62. — Geçici 60 ncı mad
dede borçlanmaları kabul edilenlerden; bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce aylıklı gö
revlerde 18 yaşını bitirdikten sonra 19 yaşın so
nuna kadar geçirilmiş hizmet süreleri bulunan- j 

lar, bu sürelerini aynı madde gereğince istekte 
bulunmak suretiyle, geçici 61 nci madde esasla
rına göre borçlanarak eylemli sürelerine eklete
bilirler. 

Ancak bunların borçlandıkları paraları, tah
sil süresinin başladığı tarihten başlıyarak en çok 
3 ay içinde topptan Sandığa ödemeleri şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 63. — Geçici 60 ncı mad
dede gösterilenler; İstanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün aylık 
ücretli sürekli görevlerinde 22 . VI . 1939 tari
hinden sonra geçip 10 . VI . 1946 tarihli ve 4923 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmamış hizmet sürelerini, sözü geçen madde 
ile aynı kanunun, geçici 4 ncü maddesi hüküm
lerine göre geçici 61 nci maddede yazılı 10 yıllık 
hizmet süreleri dışında, eylemli hizmet sürelerine 
ekletebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 64. — Kaldırılan sandık
lardan veya 1683 sayılı Kanuna veya ondan ev
velki hükümlere göre emekli aylığı bağlanmış 
olanlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te geçici 60 ncı maddede yazılı olanlar : 

1. Sözü geçen sandıklarla ilgili kurumların 
kaldırılan hükümlere göre emeklilik hakkı tanı
nan görevlerinde bulunup ta emekli aylıklarının 
tamamı kesilmek suretiyle kanunları gereğince 
sandıklariyle ilgilendirilmemiş olanlar, bu yer
lerde ve emeklilik hakkı tanınan tarihten sonra 
geçmiş hizmet sürelerini; 

2. Geçici 60 ncı maddesinin (a -. g) fıkrala
rında yazılı görevlerde bulunmuş olanlarda bu
ralarda geçen sürelerden en çok 10 yılını; 

Yalnız bu Kanun gereğince yapılacak son gö
rev zamlarında nazara alınmak üzere, aşağıdaki 
esaslara göre borçlanabilirler. 

a) Yaınlacak borçlanmada: Baş vurma yeri 
ile süresi hakkında geçici 60 ncı madde, tahak
kuk ve tahsil işlemleri hakkında da geçici 61 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

b) Bağlanmış emekli aylıkları ve bunların 
çeşitli zamlariyle bu kanun gereğince yapılacak 
son hizmet zamları toplamının 99 ncu madde 
hükümlerine göre keseneğe esas son aylıkların 
% 70 ini geçmemesi borçlanmada göz önünde 
tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 65. — Geçici 60, 62, 63, 64 
j cü maddelerde borçlanılacağı gösterilen hizmet-
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"lerde bulunanlardan; kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte emeklilik hakkı tanınan bir görevde bu-

* lunmıyanlar sonradan iştirakçi veya tevdiatçı 
1 durumuna girdiklerinde girdikleri tarihlerden 
başlıyarak 6 ay içinde sözü geçen maddeler ge
reğince borçlanmalarını isteyebilirler. 

GEÇİCİ -MADDE 66. — Kaldırılan çeşitli 
kanunlarla geçmiş hizmetlerin eylemli sürelere 

•eklenmesi için yapılan borçlanmaların artıkları
nın >ge îci 61 nci madde gereğince ve ilgisine 

:göiw Sandık veya kurumlarca tahsiline devam 

Şukadar ki, geçmiş hizmetlerinden dolayı % 
10 yerine % 5 hesabiyle borçlanmış olanların 
borç artıkları iki kata çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 67. — Geçici 61 nci madde 
gereğince borçlanmaları iptal edilenlerden; 
emeklilik hakkı tanınan bir göreve tâyin edi
lenler, İm kanun hükümlerine göre kesenekle
rini geri vermek istediklerinde: Banları borç
lanmalarından tahsil edilip kendilerine geri 
verilen paralarla, birlikte Sandığa öderler ve 
iptal edilen borç artıklarını tâyin tarihinden 
başlıyarak 6 ay içinde kanun esaslarına göre 
tekrar borçlanabilirler. Bu takdirde ilk borç
landıkları hizmet sürelerinin tamamı yeniden 
eylemli sürelerine eklenir. 

Borçlanma isteğinde bulunmıyanların eylemli 
sürelerine yalnız geri verdikleri paralar içinde
ki borçlanma tahsilâtına taallûk eden hizmet 
süreleri eklenir. Bu suretle eklenecek hiz
met süreleri geçici 61 nci maddede yazılı nispe
te göre hesaplanır. Şukadar ki, iptal edilen 
borçlanmanın yenilenmesi işlemi her iştirakçi 
veya tevdiatçı hakkında bir defadan fazla ya
pılmaz. 

Kanunun yürürlüğe girmeninden önce borç
lanması iptal edilmiş olanlar; eski borçlanmala
rını bir defaya mahsus olmak üzere yeniliye-
bilirler. 

GEÇİCİ MADDE 68. — 2159 sayılı Kanunun 
7 nci maddesiyle 3028 sayılı Kanun hükümle
rine göre sandıklarla ilgilendirilmemiş olanlar
dan; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 13 ncü 
maddenin II işaretli fıkrasında gösterilenler ile 
geçici 18 nci maddede yazılı görevlerde bulu
nanların, sözü geçen kanun hükümlerinin uygu
landığı kurumların sürekli ücretli görevlerinde 
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geçen hizmet süreleri hakkında aşağıda yazılı hü
kümler uygulanır. 

A) Kaldırılan Sandıklarla ilgilendirilme
miş olanlar, bu Sandıklara aidat vererek veya 
vermiyerek geçen süre içinde almış oldukları üc
retleri toplamının % 5 ni kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlıyarak 6 ay içinde bağlı bu
lundukları kurumlar vasıtasiyle yazı ile, Sandı
ğa baş vurarak borçlandıkları takdirde hu hiz
met süreleri eylemli hizmet sürelerine eklenir. 
ilgili kurumlar bunların karşılıklarını bir ay 
içinde Sandığa toptan öderler. 

B) Sözü geçen kanunlar hükümlerine göre 
aylıklı hizmet süreleri için tazminat almış bulu
nanlardan aldıkları tazminatı geri vermek isti-
yenler hakkında geçici 24 ncü madde hükümle
ri uygulanır. 

C) Zamanında (A) fıkrası hükmünün uy
gulanmasını istememiş olanların sözü geçen hiz
met süreleri emeklilik hesaplarında sayılmaz. 

Bu madde hükümleri bu kanununun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra iştirakçi veya tevdiat
çı durumuna girenler hakkında da uygulanır. 

Bunlar için baş vurma süresi tâyinleri tari
hinden başlar. 

Bu madde hükmü 13 .11.1946 tarihli ve 4867 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükmün
den faydalanmamış olanlar hakkında da uygu
lanır. 

II) Çeşitli Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 69. — 51 nci maddede sö
zü geçen tüzük yapılmcıya kadar görev sakatlığı 
dereceleri hakkında 551 sayılı Kanuna bağlı cet
vel esas tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 70. — Görev sakatlıkları
nın sandığa bildirilmesi için 48 nci madde ile 
tâyin edilen 6 aylık süre bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan görevler
de bulunanlar hakkında yürürlük tarihinden, 
sonradan iştirakçi veya tevdiatçı durumuna gi
recekler hakkında da bu duruma girdikleri tarih
lerden başlar. 

GEÇtCl MADDE 71. — 30 ucu madde gere
ğince 3 yıl içinde yaptırılacak ilk incelemede ge
çici 16 nci maddeye göre kurumlarca sandığa 
ödenecek paraların yetersizliği anlaşılırsa gerekli 
miktarların sözü geçen geçici maddedeki esaslara 
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göre ödenmesi hükümetçe sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 72. — Bu kanuna konulan 
hükümler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki zamana ait ve bu kanunla belirtilen haller 
dışında her hangi bir hakkın doğumuna veya 
kanunun yürürlüğünden sonra yeniden aylık 
veya toptan ödemeye müstahak duruma girilme
sine sebep olmaz. 

* GEÇÎCÎ MADDE 73. — Sandık Genel Mü
dürlüğüne 5 yılı geçmemek üzere yabancı devlet 
uyruğunda bulunanlar tâyin edilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 74. — Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığının kuruluşunun gerektiği 
ödemeler, bu sandık hesabına Devlet Ekonomi 
Kurumları Emekli Sandığınca yapılır. 

GEÇlCÎ MADDE 75. — 1683 sayüı Kanu
nun 58 nci ve 4001 sayılı Kanunun 15 nci mad
delerinde yazılı ikramiyeler, aylık veya ücret 
tutarları üzerinden hesaplanır. Ve bunlardan 
vergi kesilmez. 

GEÇİCİ MADDE 76. — Aylıklı memurlar
dan; 1683 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine gö
re eylemli süreleri 25 yılı dolduranlar ilgili Ba
kanlıklarca emekliye çıkarılabilirler. 

Bunlardan eylemli süreleri 30 yıldan az olan
lara 58 nci madde de yazılı ikramiyenin yarısı 

verilir. 25 yıldan 30 yıla kadar her eylemli hiz
met yılı için 6 ay ve daha fazla kesirler tam sa
yılmak suretiyle verilen yarı ikramiyenin % 20 si 
ayrıca eklenir. 

MADDE 139. — Bu kanunim; Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığının teşkilâtına ait hü
kümleriyle geçici 73, 74, 75, 76 nci maddeleri 
yayımı gününde diğer hükümleri yayımı günün
den 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 140. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Başb. Yardımcısı 
H. Saka Barutçu 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
F. Sirmen II. Çakır 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 
§. Adalan 

Bayındırlık Bakanı Ekonomi Bakanı 
N. Erim C. Ekin 

Sa. ve So. Y. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. K. Bayizit E. Erişirgil 

Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 
G. Oral Gülek 

Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 
C. S. Barlas T. B. Balta 
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Âdaİet, Baymdırİık, Bütçe, Ekonomi, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Ulaştırma Komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 30 - IV . 1949 
Esas No. 1/462 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 71/1232 sayılı tezkeresiyle 
Meclise sunulan «Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı» Kanunu tasarısı Komisyonumuza ha
vale buyurulmakla Maliye Bakanı ve Hükümet 
temsilcileri huzuriyle incelendi : 

Tasarının kabul ettiği esaslar, dayandığı 
prensipler, getirdiği yenilikler ve eski hüküm
lerin tatbikındaki güçlükler hakkında : Hükü
met mümessillerinin verdiği geniş izahat din
lendi : 

Tasarının âcil ve çok şümullü ihtiyaçları 
karşılamak üzere hazırlandığını memnuniyetle 
nıüşahade eden Komisyonumuz büyük bir küt
lenin durumunu ıslah edecek olan tasarıyı Ka
mutayın tasvibine bir an önce sunabilmek için 
devamlı denebilecek bir surette çalışmış ve ha
zırladığı tasarıyı sunmak ile zevk ve refah duy
muştur. 

Bilindiği üzere emeklilik müesseseleri; ener
jisini kaybeden memur ve hizmetlilere ihtiyar
lıkta rahat bir hayata kavuşmasını garanti 
eden bir müessesedir. 

1683 sayılı Kanunun kabul ettiği sistem 
bütçe sistemidir. Devletin bir nevi lütuf ve atı
feti mahiyetindedir, 

Mezkûr kanuna göre bağlanan aylıklar, 
daima bütçe imkânlarına bağlı kalmış ekseriya 
bütçeleri müsait olmadığından aylıklar müte
kaitleri tatmin etmemiştir. Zira tekaüt aylığı 
bağlanmakta esas olarak vazife aylığının aslını 
almıştır. İkinci Dünya Harbinin doğurduğu 
hayat pahalılığı karşısında memur maaşlarına 
yapılan zamlarla aylıkların tutarı yükseldiği 
halde tekaüt maaşlarında asıl aylık esasından 
ayrılmaya imkân bulunamamış ve buna göre 
yapılan zamlarda memnuniyet verici olmamış
tır. Genel Bütçeden maaş alan memurlarla kat
ma bütçeli daire ve genel müdürlüklerin memur 
ve hizmetlileri ile 1683 sayılı Kanunun esasları
na göre muamele yapmak üzere sandık halin
de kurulan Özel İdareler memurları bütçe sis

temine göre ve aylık esası üzerinden tekaüt ma
aşı alırlarken 1934 yılında neşrolunan 2904 sa
yılı Kanunla Devlet Demiryolları Genel İdare
sinin daimî kadrolarındaki memurlar için prim 
esasına ve sigorta sistemine dayanan bir emekli 
sandığı kurulmuştur. 

Bu sistemin faydaları az zamanda görülüp 
anlaşılmış diğer bâzı idare, teşekkül ve bankalar 
az çok farklarla aynı prensipe dayanan kanun 
ve statülerle 9 emekli sandığı daha kurmuşlardır. 
Bu sandıklar aylık ve ücret tutarlarının tamamı 
üzerinden prim almış ve primi verilen aylık ve 
ücret üzerindeıj de emekli aylığı bağlamaya baş
lamış ve yeni birtakım haklar da tanınmıştır. Şu 
izahattan anlaşılacağı üzere aylıklı memurların 
bir kısmı bütçe, bir kısmı sigorta sistemine tâ
bi olmuşlardır. Tekaüt sistemlerinin değişik ol
ması vazife hayatında aynı miktar maaş alan 
'bir kısım emeklilere aylık asılları, bir kısmına 
aylık tutarları üzerinden tekaüt maaşı tahsisini 
gerektirdiğinden aylıklarında ve diğer haklarda 
mühim farklar yaratmıştır. Ancak sigorta sis
temine göre kurulan sandıkların kanun ve statü
lerinde bağlanacak emekli aylığının aynı hizmet 
müddetli ve aynı maaşlı emsaline 1683 sayılı 
Kanunla bağlanan aylık miktarını geçemez di
ye konulmuş bulunan hüküm dolayısiyle büyük 
bir fark yapmamış ise de prim esasına göre 
vadedilen aylığın verilmemesi bu sandık men
suplarını müteessir ettiği gibi bütçe sistemine 
bağlı memur ve hizmetliler ile diğer memur ve 
hizmetliler arasındaki fark da bütçe sistemine 
bağlı mmeurlar üzerinde iyi tesir bırakmamış
tır. 

1930 da 14 milyon lira olan tekaüt maaşı 
zamların da tesiriyle 1949 da 55,5 milyon lira
ya yükseldiği halde yine emekliler tatmin edi
lememiştir. 

Bugün emekliliğe ait yürürlükte bulunan 
kanunların sayısı 75 ve emekliliğe ait çeşitli 
hükümleri ihtiva eden kanunların sayısı ise 85 
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tir. Tefsir ve meclis kararları bunların yekû
nundan da fazladır. Değişik prensiplere daya
nan bu karışık ve dağınık hükümler tatbikatta 
iktiham edilmez zorluklar doğurmuştur. Memur 
ve hizmetliler bir dairede kalmazlar, yerlerini 
değiştirirler. Bütçe veya sigorta sistemine ve 
ayrı hükümlere tâbi kurumların memur ve müs
tahdemleri başka bir kanun veya statüye tâbi 
bir kuruma nakledilince evvelki sandıkta bi
rikmiş olan paraları faiziyle yeni girdiği kuru
ma ait sandığa ve 1683 sayılı Kanuna tâ
bi olan dairelerde ise aylık asıllarına 
ve hizmet sürelerine göre hesaplanacak 
paralar yine naklettiği kurumun san
dığına devrolunmaktadır. Bu da esasen ye
nilmesi güç zorluklara yeni ve karışık birtakım 
hesap ameliyeleri eklemiş, iş hacmini da artır
mıştır. Bunlardan başka; bütçe sistemi Genel 
ve Katma Bütçelere ve gelirleri müsait olmı-
yan belediye ve Özel idareler bütçelerine gün
den güne ağırlığı artan büyük bir yük olmuş-
1 ur. • 

Tasan; bütçe sistemi yerine prim esasına 
dayanan ilmî ve ileri bir sigorta sistemi kabul 
etmektedir. .Hangi kurumda çalışırsa çalışsın 
emekli hakkı tanınan bütün memur ve hizmet
tiler primini (»dediği aylık tutarı üzerinden 
emekli aylığı alacaktır. Birçok memleketlerde 
tatbik edilen bu sistemden müsait neticeler alı
nacağı ümidedilmektedir. Tasarının derpiş etti
ği tahsis formüllerinin gerektirdiği geliri te
min edecek tedbirler de sağlanmış bulunmakta
dır. Bu tedbirler sandığın malî bünyesi hakkın
da verilecek izahatta daha geniş açıklanacaktır. 
Şunu şimdiden kaydedelim ki, sandık primini 
almadığı hiçbir külfet kabul etmemektedir. Ta
sarının tanıdığı haklar dolayısiyle primini al
madan yapacağı çeşitli ödemeleri kurumları 
sandığa tesviye edecektir. 

Sandığın İdare masrafları dahi kurumlara 
tahmil edilmiş ve sandığın hayatiyeti bu nevi 
tedbirlerle korunmuş ve bünyesinin takviyesi
ne çalışılmıştır. Komisyonumuzda sandığa risk 
olabilecek külfetler tahmilinden mümkün mer
tebe içtinap etmiştir. 

Arzına çalışıldığı üzere tasarı; enerjisini âm
me hizmetinde tüketen memur ve hizmetlileri 
ihtiyarlıkta rahat bir hayata kavuşturmak ar
zusunun ışığı altında hazırlanmış ve bittabi im
kânlar da nazara; alınmıştır. Yürürlükte bulu

nan kanun aylık bareme dayanan bir tekaüt
lük kabul etmiş, aylık tutarını nazara almamış bu 
sebeple tekaütlük maaşı aylık tutarının dörtte bi
rine kadar düşmekte bulunmuş idi. 600 lira maaş 
alan bir memur 150 lira tekaüdiye alabiliyiro-
du. 600 lira asli maaşın bugün tediyeye esas 
tutarı 1000 liradır. 1000 lira aylık ve hizmet 
süresine göre değişen nispetler üzerinden emek
li aylığı bağlanacaktır. % 30 dan % 70 e ka
dar yükselen nispet üzerinden bağlanacak 
emekli aylığının emeklilere arzulanan refahı 
sağlıyacak esaslı bir adımdır. Tasarının yürür
lüğe girmesinden sonra emekliye ayrılacaklar 
oldukça müsait ve tatminkâr bir emekli aylığı 
alacaklardır. 

Tasarı; Maliye Bakanlığına kısa ve muay
yen devrelerde sandığın malî durumunu aksu-
erlere tetkik ettirmek mecburiyeti tahmil et
miştir. Bu tetkik sandığın hayatiyeti için ge
rekli tedbirleri almak vazifesini yüklemekte
dir. Bittabi müsait malî bir durum hâsıl olur
sa tanınan hakları genişletmek fırsatını da Hü
kümetin göz önünde tutmasına imkân verecek
tir. 

İler biri farklı sistemlere dayanan ve farklı 
hükümleri ihtiva eden, tatbikat ve fiiliyatta 
bazan memurların bazan kurumların lehine ve 
aleyhine ehemmiyetli farklar doğuran kanun
lara veya kanunlara müstenit statülere göre 
teşkil edilen 11 sandık bu tasarı ile kurulması 
teklif edilen Emekli Sandığına bütün hak 
ve vecibeleriyle devrolunacaktır. Genel, Kat
ma ve Özel bütçelerden maaş tahsis edil
mekte olan memuı- ve hizmetliler de bu san
dığa dâhil olacaktır. Bu suretle ay
nı esas ve aynı nispet emekli hakkı tanınan bü
tün memur ve hizmetlilere bundan sonra sey
yarı olarak tatbik edilecek, her türlü farklar 
zail olacaktır. Artık Türkiye'de emeklilik mu-
emeleleri tek statüye bağlanmış bulunacaktır. 
Hemen kayıt ve işaret edelim ki, bu kanunun • 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar emekliye ayrıl
mış ve ayrılacak olanlar maaşlarını eskisi gibi 
Devlet Hazinesinden yani Genel, Katma Bütçe
li dairelerle özel İdareler Tekaül Sandığından > 
alacaktır. Geçici maddelerde görüleceği üzere 
eski emeklilerden I . VT . 1930 tarihinden önce 
Tekaüt olanlara r,

( 60 zam yapılmış mezkûr ta
rihten sonrakiler tekaüde esas aylıkları üzerin
den bu kanuna intibak ettirilmiştir. 1 . VI . 
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1930 tarihinden önce emekliye ayrılmış olanla
rın da yeni tasarıya intibak ettirilmesi etrafın
da yapılan incelemeler sonunda buna teknik 
imkân olmadığı anlaşılmış ve arzedildiği üzere 
c/c 60 zam ile yetinmek zorunda kalınmıştır. 

Bâzı maaşlar üzerinde yapılan tetkik ve mu
kayeseler, bu tasarıya eski maaşları asli üzerin
den intibak ettirilen emeklilerin alacağı ay
lıktan zam gören emeklilerin daha fazla fay
dalandığını göstermiştir. 

Tasarı; müstakil hüviyetli bir sandık kur
maktadır. Ancak sandık Maliye Bakanlığına 
bağlıdır. Bu suretle Devletin kaderinden ay
rılmış değildir. Sandık iktisadi Devlet Teşek
külleri karakterini taşımaktadır. Tüzel kişiliği 
haiz ve :>4P>0 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. 
Yalnız sandığın hususiyetine ait bâzı hükümler 
bu tasarıda yer almıştır. Muamele itibariyle 
Umumi Murakabe Heyetinin kontrolüne tâbi
dir. 

Tasarı müktesep hakları tamamen mahfuz 
tutmuştur. (Jecici maddeler buna ait hüküm
leri tedvin etmiştir. İzah edilen esaslara daya
nan tasarının tümü komisyonumuzca oy birli
ğiyle kabul edilerek maddelere geçilmiştir: 

Birinci Bölüm 

Tasarının birinci bölümü sandığın kurulup, 
organ ve bunların görev yetkileri hakkındaki 

lıükümleri ihtiva etmektedir ve 11 maddeden iba
rettir. 

Madde 1 : (Hükümet tasarısının birinci mad
desi). 

Madde yalnız emekli işleriyle meşgul olmak 
üzere Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ndiyle bir sandığın kurulduğunu Maliye, Bakan 
lığıruı bağlı olduğunu, merkezinin Ankara'da 
bulunduğunu, gerekli yerlerde şube ve ajanlıklar 
açabileceğini ve 3460 sayılı Kanun hükmüne tâbi 
olmak itibariyle iktisadi Devlet Teşekkülleri bün
yesinde bir teşekkül olduğunu, tüzel kişiliği haiz 
bulunduğunu ve memurlarının İktisadi Devlet 
Teşekkülleri barem kanunu olan 365!) sayılı 'Ka
nuna tâbi bulunduğunu ifade etmektedir. Bâzı 
tahrir değişikliği ile aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2 : (Hükümet tasarısının ikinci mad
desi). 

Emekli sandığının organlarını göstermekte
dir. Bu organlar yönetim kurulu, genel müdür

lük ve sağlık kurulundan ibarettir. 
Sağlık kurulunun bir organ olmadığını, mad

deden çıkarılmasını mütalâa eden arkadaşlar ol
muş fakat sağlık kurulunun, Genel Müdürün 
emrine tâbi muhasebe ve evrak daireleri gibi bir 
daire olmayıp müstakillen ve hiçbir tesire tâbi 
olmadan vazife gören bir uzuv olduğu görülerek 
ve yazılış tarzı değiştirilerek madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 3 : ( Hükümet tasarısının üçüncü 
maddesi). 

Yönetim Kurulunun terekküp tarzını, başkan 
ve üyelerinin tâyin usullerini, sürelerini ve sai-
reyi göstermektedir. Bu maddede başlıca iki de
ğişiklik yapılmıştır. Birisi askerî ve sivil genel 
emekli derneklerinden birer üyenin yönetim ku
ruluna katılması ikincisi de Maliye Bakanlığının 
teklif edeceği başkan ve 2 üyeden birisinin Ba
kanlık memurlarından olabileceği ve buna 150 
liraya kadar munzam bir ücretin verilebileceği
dir. 

Yönetim Kurulu aylık bağlanmasında, kese
nek iadesinde, toptan ödeme yapılmasında, ikra
miye verilmesinde ve bunların kaldırılmasında, 
değiştirilmesinde, dul ve yetimlerin muhtaçlıkla
rını tâyininde, sandığın gelir ve giderleri üzerin
de tasarruf yetkisine malik bulunmasına göre 
emeklileri yakından ilgilendirdiği için kurulda 
emekli derneklerinin birer üye bulundurmasın
da maddi fayda kadar psikolojik faydalar ola
cağı mülâhaza edilmiştir. Bu üyelerin de diğer 
üyeler ve başkanda aranılan vasıfları haiz olma
sı tabiîdir. Askerî veya sivil emekli dernekleri 
meslekî, mahallî, mıntakavi olarak teşekkül et
tiği veya edebileceği ve bu takdirde hangi der
neğin teklif yapabileceği tatbikatta zorluk ve 
ihtilâf doğuracağı cihetle Türkiye'ye şâmil ge
nel dernek kurulmuş ise ancak bu derneğin üye 
teklif edebilmesi icabeder. Derneklerin teklif 
edeceği üyenin diğer üyeler gibi Bakanlar Ku
rulunca tâyin edilmesi tabiîdir. Bu mahiyette 
dernek kurulmamış ise yönetim kurulu diğer 
üyelerle ve tam olarak teşekkül etmiş sayılacak
tır. 

Sandık Maliye Bakanlığına bağlı bulunduğu 
ve en esaslı işlerde Maliye Bakanlığınca muta
bakat halinde bulunması zaruri olduğu cihetle 
başkan veya üyelerden birinin Maliye Bakanlı
ğının malî işlerde ve emeklilik işlerinde tecrübe 
ve ihtisası olan bir zatı ek görev olarak bu işle 
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tavzif etmesinde fayda ve hattâ zaruret görül
müştür. Madde bu maksatları ifade edecek fık
raların eklenmesi suretinde kabul edilmiştir. 

Madde 4 : (Hükümetin tasarısının 4 ncü 
maddesi) 

Yönetim Kuruluna seçilecek başkan ve üye
lerin, kurumların asıl görevleri Ankara'da bu
lunan memurlarından veya açıktan alınabilece
ğini mutlak olarak ifade etmekte idi. P>u; Yö
netim Kurulu Başkan ve üyelerinin tümünün ve
ya bir kısmının Devlet memurlarından alınması 
gibi bir netice doğurabileceği ve bu takdirde 
bunların ya asıl görevini veya ek görev olarak 
aldığı yeni vazifeyi ihmal zorunda kalacağı na
zara alınmış ve 3 ncü maddede de Maliye Bakan
lığının teklif edeceği başkan veya iki üyeden bi
risinin Bakanlık memurlarından olabileceği ka
imi edilmiş olduğundan maddeden (Asıl görev
leri Ankara'da bulunan) cümlesi çıkarılmıştır. 
Başkan ve üyeler Bakanlıklarca teklif ve Ba
kanlar Kurulunca tâyin edileceği cihetle (Seçim) 
kelimesi kaldırılmış (Teklif ve Tâyin kelimeleri 
konmuştur. 

Yönetim Kurulu geniş salâhiyeti haizdir. San
dık muamelelerine istikamet vermek, malî bün
yesi ve hayatiyetiyle alâkalı kararlar almak du
rumundadır. Başkan ve üyelerin buna göre bâzı 
vasıfları haiz olması da şarttır. Madde bu esasa 
göre tanzim edilmiştir. Ancak yazılış tarzı me
murlardan tâyin edilecek başkan ve üyelerin yal
nız yüksek tahsil görmüş ve baremin 4 ncü dere
cesine yükselmiş olması kâfi olacağı ve başka 
ihtisas aranmıyacağı gibi bir tereddüt uyandır
dığı için fıkraya vuzuh verilmiştir. Derneklerin 
teklif edeceği üyelerde de aynı vasıflar arana
caktır. 

Komisyon yüz binlerce memur, emekli, dul 
ve yetimlerin muamele ve kaderi üzerinde karar 
alacak ve sandığın istikbalini koruyacak olan bu 
kurula tâyin edilecek başkan ve üyelerin gerek 
teklif ve gerek tâyininde Bakanların ve Bakan
lar Kurulunun itina ve dikkat göstereceğinden 
emin olduğunu ifade eder. 

Madde 5 : (Hükümet tasarısının 5 nci mad
desi). 

Tasarıda kurulun en az ayda dört defa top
lanması derpiş edilmiş ise de Komisyonumuz 
bunu kâfi görmiyerek haftada ikiye çıkarmış 
ve çoğunluğun ne suretle sağlanacağı hakkında 
VTH&uh verici fıkra ilâvesiyle kabul etmiştir. 

(Hükümet tasarısının 6 ncı maddesi). 
Kurumların aslî görevleri Ankara'da bulu

nan memurlarından tâyin edilecek başkan ve 
üyelere verilecek ek ücrete taallûk etmekte idi. 
4 ncü maddede yapılan değişiklik dolayısiyle 
madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Madde 6 : (Hükümet tasarısının 7 nci mad
desi). 

(lenel Müdür yardımcılarının ikiden fazla 
olmamasını sağlamak için (en çok) kaydı ilâve 
edilerek kabul edilmiştir. 

Madde 7 : (Hükümet tasarısının 8 nci rad
desi). 

Sağlık Kurulu üyelerinin vasıf ve tâyinleri
ne, ücret ve toplantı devrelerine, kararların it
tihaz tarzına, kurula iştirak ettirilecek hekim 
ve uzmanlara ait hükümleri ihtiva etmektedir. 
Madde de Millî Savunma Bakanlığınca ordu 
kadrosundan seçilecek uzman subay hekimle
rin en az albay rütbesinde olması daha teminat
lı olacağı için (binbaşı) yerine (albay) konul
muştur. 

Sağlık Kurulu üyeliğinin kısmen ek görev 
olarak verilmesi zaruridir. Yönetim Kuruluna 
benzetilemez. Bu sebeple munzam bir ücret ver
mek de lâzımdır. 6 ncı madde kaldırıldığı için 
atıfta kaldırılmış, bu ücretin miktarı madde 
metninde tasrih edilmiştir. Başkanın bulunma
dığı toplantılar için üyelerden birinin başkan 
seçileceği açıklanmıştır. Genel Müdürlükçe ka
rara bağlanmak üzere kurala verilen iş
lerin bir ay içinde karara bağlanacağı 
hakkındaki hüküm emekli muamelelerini 
geciktireceği mülâhazasiyle 15 güne indiril
miştir. Madde bu değişikleriyle kabul olunmuş
tur. , 

Madde 8 : (Hükümet tasarısının 9 ncu mad
desi) . 

Yönetim kurulunun görevlerini, nezaret ve 
murakabe hakkını göstermektedir. Madde anla
yışı kolaylaştıracak kelime ve tahrir değişikle-
riyle aynen kabul olunmuştur. 

Madde 9 : (Hükümet tasarısının 10 ncu mad
desi). 

Yönetim Kurulu kararlarına Maliye Bakan
lığının veya ilgilinin itiraz ve dâva hakkına 
ve yönetim kurulunun da mukabil itiraz yet
kisine taallûk etmektedir. Madde maksada uy
gun ve daha kolay işler birşekilde yeniden 
yazılmıştır. 
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Madde 10 : (Hükümet tasarısının 11 nci 

maddesi) 
Tahrir tarzı değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Madde 11 : (Hükümet tasarısının 12 nci 

maddesi) 
Malûllük raporlarını ve malûllük derecelerini 
karara bağlıyacak olan sağlık kurulunun işbu 
kararları aleyhine idare ve kaza mercilerine 
müracaat edilmiyeceği maddede yazılmıştır. 
Kararların kesin olmasında zaruret ve fayda 
açıktır. Fennî kararların Danıştayda ve adlî 
mercilerce tebdili varit değildir. Ancak karar
larda maddi ve takdirî hatalar olabilir. Bu gibi 
hallerde bu kararların duzeltileb.il meşini sağla
mak için aynı kurula baş vurmak imkanı ver
mek muvafık görülmüş ve bu maksadı temin 
edecek bir fıkra ilâve olunmuştur. Teminat ol
mak üzere de uzmanların mütalâasını alması ve 
dilekçi isterse yeniden muayene etmesi veya 
ettirmesi kaydı da konmuştur. Sağlık kurulu 
toplantılarına ilgilinin bir hekimi üye olarak 
iştirak ettirebileceği 7 nci maddede prensip 
olarak kabul edilmiş olması itibariyle düzeltme 
isteği üzerine toplanacak kurula yine üye ola
rak bir hekim iştirak ettirebileceği izahtan vâ
ristedir. 

1kinci bölüm 

Madde 12 : (Hükümet tasarısının 12 nci mad-
' desi) 

2 nci bölümün bu maddesi sandıktan fayda
lanacakları göstermektedir. Yukarda arz ve 
izah edildiği üzere bu madde Devlet teşkilâtın
da vazife alan memur ve hizmetlilerle bu ma
hiyette sayılan bütün daire, kurum ve ortak
lıkları bünyesinde toplamış olduğu gibi bu da
ire, kurum ve ortaklıkların hangi memur ve 
hizmetlilerinin emekli hakkı olduğunu da tâyin 
etmiş bulunmaktadır. Komisyonumuzca yapılan 
görüşme ve tartışma sonunda şu tadiller yapıl
mıştır ; 

1. Emniyet Sandığı Ziaat Bankasına bağlı 
kurum olduğundan (D) fıkrasına eklenmiştir. 

2. Tasarı kurumların özel kanunlarına gö
re mevcut yönetim kurullarının başkan ve üye
lerine emeklilik hakkı tanımakta idi. Mevcut 
yünetim kurulları başkan ve üyelerine emekli
lik hakkı tanındığı takdirde yaş haddine de 
tâbi olmaları gerekiyordu. Bunun neticesi ola-

( S . Saj 

rak mevcut yönetim kurullarının başkan ve 
üyelerinden yaş haddini dolduranlar görevden 
ayrılmak ve tahdidi sinne uğrayanlardan da tâ
yin edilememek icabedecekti. Asıl görevinden 
emekliye ayrıldıktan sonra yönetim kuruluna 
tâyin edilenleri açıkta bırakmak doğru olamıya-
cağı ve bunların seçim voliyle de geldikleri için 
emekli hakkı tanınması doğru olamıyacağı ve 
haklarında sair emekliliğe ait hükümlerin tat
bik edil em iveceği ileri sürülmüş ve bu hükmün 
maddeden çıkarılması teklif edilmiştir. Oylarda 
eşitlik olmuş ve Başkanın bulunduğu taraf ço
ğunluk sayılarak fıkra maddeden çıkarılmıştır. 

3. İllerin daimî komisyon üyeleri emeklilik 
hakkı tanınan bir görevde evvelce bulunmuş ol
mak şartiyle bu üyelikte geçen müddetin emek
liliğe sayılması teklifi çoğunlukla kabul ve mad
deye ilâve edilmiştir. 

2 ve 3 ncü fıkralarda gösterilen sebeplere bi
naen maddenin (11) işaretli kısmının (E) bendi 
değiştirilmiştir. 

4. Hayrat hademesine de emeklilik hakkı ta
nınması teklif edilmiş ve Evkaf Genel Müdürlü
ğünden davet olunan bir temsilci huzuru ile mü
zakere edilmiştir. Hayrat hademesinin yaş had
dine tâbi olmadığı, vazifesini yaptıktan sonra her 
türlü iş ve ticaret yapabileceği, emeklilerden bu 
hizmette çalışanların emekli aylıklarının tam 
olarak verildiği ve bunlara emeklilik hakkı kabul 
edilirse almakta oldukları emekli aylığının kesi
leceği; hastalıkları ne kadar devam ederse etsin 
izinli sayılarak maaşlarını almakta oldukları ve 
bu kanun hükmüne tâbi olurlarsa hastalığın teda
visi kabil değilse derhal kabil ise iki ay devam 
ettiği takdirde emekliye sevkolunacakları ve aylık
ları esasen pek az olan hayrat hademesinden 
emekli aidatı kesilmesi geçimlerini de zorlaştıra
cağı ve bağlanacak emekli aylığı ise pek az ola
cağı ve birçoklarının hizmet süreleri kanuni had
di bulamıyacağmdan kesenek iadesi veya toptan 
ödeme yapılacağı ve bu da aleyhlerine netice ve
receği, 40 yaşını geçmiş iseler esasen bu sandıkla 
değil biriktirme sandığı ile ilgilendirilerek ayrıl
dıklarında kesenek ve karşılıklarının % 4 faizi 
ile verileceği ve Vakıflar Bütçesinden karşılık ve
rilmesi aidat ödenmesi kabul edilse dahi bütçe
lerini daraltacağı gerek temsilci gerek üyelerden 
bir kısmı tarafından ileri sürülmüş ise de hayrat 
hademesinin bir garantiye mazhar olması ve di
ğer âmme hizmeti gören emsallerinin nail olduğu 
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emeklilik hakkından mahrum edilmemeleri ikti
za edeceği mülâhazasiyle ve çoğunlukla kabul 
edilmiştir. Bu sebeple (11) işaretli kısmın (İ) 
bendine hayrat hademesi ilâve edilmiştir. 

VçüncÂi Bolüm 

Madde 13 : (Hükümet tasarısının 14 ncü 
maddesi) 

Tasannu 3 ııcü bölümünü teşkil eden bu 
madde bu kanunla tanınan hakları göstermek
tedir. Bu haklar arasına son hizmet zammı da ilâ
ve edilmiş ve bâzı kelime değişiklikleri ile kabul 
olunmuştu.'. 

1)ördüncü Bolü m 

Madde 14 : (Hükümet tasarısının 15 ııci 
maddesi). 

Sandığın gelirleri ile tahsil şekillerini gös
termektedir. Bu maddede anlayışı kolaylaştıra
cak tahrir değişikliklerinden ve önceden emek
lilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan ça
lışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tâbi hale 
getirilenler ile kesenekleri geri verilenlerden 
bunu iade etmek istemiyenlerin de giriş kesene
ği vermeleri ve 35 yaşından sonra hizmte giren
lerin tâbi olduğu ahkâma bunların da tâbi tu
tulacağını gösteren fıkralar ilâve edilmiştir. 

Gelirler memur ve hizmetlilerden ve karşı
lık olarak kurumlarından alınacak paralar ol
mak üzere başlıca iki kısımdır : 

Memur ve hizmetlilerden alınacak paralar : 
1. % 5 emekli keseneği, 
2. % 25 giriş keseneği, 
3. Artış farkları (terfi zamları), 
4. % 10 tamamlayıcı emekli keseneği ol

mak üzere 4 neviden ibarettir. Memur ve hiz
metlilerin mensup olduğu kurumlarda emekli 
ve giriş kesenekleriyle artış farklarının bir mis
lini karşılık olarak verecektir. Kurumlar ta
mamlayıcı kesenek ödiyemiyecekler fakat vazi
fe malûllüğü aylığı ile iştirakçi ve tevdiatçıla-
rın vazife yüzünden ölümleri halinde dul ve ye
timlerine bağlanacak aylıklar karşılığı olmak 
üzere bütçelerindeki memur ve hizmetliler ay
lık ve ücret tutarlarının % 1 nispetinde ek 
karşılık vereceklerdir. 

Cumhurbaşkanı ile erlerin aylıkları ve harb 
malûllüğü zamları emekli ikramiyeleri ve harb 
malûllerine yapılacak yardımlar sandıkça ta

hakkuk ettirilerek tesviye edilecek ve her ay 
faturası mukabilinde Devlet tarafından sandığa 
ödenecektir. 

Subay ve askerî memurların mahkeme ka-
rariyle nasıp ve rütbeleri tashih edilmekte
dir. Düzeltme hükümden sonraya değil makab
line de şâmil olduğundan müterakim aylıkları 
kendilerine verilmektedir. Bu suretle ödenen 
farklardan kesenek ve artış farkları tediye sıra
sında kurumlarınca tevkif ve sandığa ödene
cektir. Ç fıkrası bunu göstermektedir. Barem 
Kanununa göre sivillerde rütbe ve nasıp tashi
hi olmadığından Ç bendi yalnız subay ve aske
rî memurlar için sevkedilmiştir. Danıştay kara
rı ile sivillerde de tashih yapıdığı vâki ise de 
hüküm tarihinden sonrası için muteber olduk
larından işbu ferkten tasarının umumi hüküm
leri dairesinde ve ödeme esnasında kesenek ve 
artış farkları kesileceği, subay ve askerî me
murlar gibi makable şâmil düzeltme olur ve mü
terakim fark tediyesi icabederse kesenek ve ar
tış keseneğinden bu farkın tahsili umumi hü
kümler iktizasından bulunduğu Hükümet tem
silcisi tarafından ifade edilmiş ve Komisyonda 
bu görüşe katılmıştır. Kesenek ve karşılıklar 
aylık ve ücretlerin tam tutarı üzerinden kesile
cektir. 15 nci maddede görüleceği ve izah olu
nacağı üzere tam aylık ve ücret müktesep hak 
olarak alman aylık ve ücret demektir. 

Vergi; sandık gelirlerinin tenzilinden sonra 
kalan miktar üzerinden alınmakta idi. Buna 
bundan sonra da devam edilecektir. 

Giriş keseneği, vazifeye ilk defa girenlerden 
yahut vazifeleri sonradan emekliliğe tâbi hale 
getirilenlerden alınmaktadır. Yukarda izah 
edildiği gibi kesenekleri geri verilenlerden bu
nu iade etmek istemiyenler de aynı hükme tâ
bi olacaklarından buna ait hükümler taallûk et
tiği fıkralara eklenmiştir. 

Tamamlayıcı kesenek 35 yaşından sonra ve 
40 yaşını bitirmeden evvel emekliliğe tâbi bir 
göreve tâyin veya bulundukları vazifeleri 
emeklilik hakkı tanınan hale getirilenlerden 
alınacaktır. Sigorta sisteminde genç yaşta si
gorta etmek ve uzun müddet prim almak esas
tır. Bu tasarı 35 yaşma kadar normal sigorta 
esasını kabul etmiş 40 yaşından sonrasını sigor
ta etmemiştir. 35 ile 40 yaş arasında iştirakçi 
olmak durumuna gelenlerden 35 yaşını bitirdi
ği tarih ile vazifeye alındığı tarih arasında ge-
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çen müddet için keseneğe esas ilk aylığının % 
10 u yarısı kesenek yarısı karşılık olmak üzere 
alınacaktır. Ve ayrıca giriş keseneği ve mütea
kip aydan itibaren % 5 kesenek verecektir. Ku
rumlar karşılık vermiyecektir. 

İnzibatî para cezaları bellidir. % 10 gecik
me zammı sandığın gelirlerini bu kanunun tâ
yin ettiği süre içinde kesmiyen, göndermiyen 
veya göndertmiyen tahakkuk, ödeme ile alâkalı 
memurlardan, saymanlardan ve âmiri italardan 
alınacak bir cezadır. Ve sandığa ait olacaktır. 

J ) Bendinde gösterilen gelirler hattıza-
tmda bir gelir değildir. Kısmen sandığın primi
ni almaksızın emeklinin fiilî hizmetine eklenen 
fiilî ve itibari süreler karşılığı yaptığı tahsis 
dolayısiyle ödediği bir parayı kurumlardan ge
ri almaktan ibarettir. Bu süreler yıpratıcı sayı
lan görevlerde bulunanların, uçucuların ve de
niz altıcıların, fiilî hizmetlerine zam olunan 
itibari sürelerdir. Bunlar ve harbokulu öğren
cileri gibi primi verilmemiş hizmetlerden dolayı 
emekli aylığı alanlardan verilen bu aylığın pri
mini almak sandığın hakkıdır. Bunu temin için 
zam edilen müddete ait istihkak tutarının % 
10 u fiilî ve itibari zamlar karşılığı olarak ku
rumları tarafından sandığa ödenecek iştirakçi 
ve tevdiatçıdan bir şey almmıyacaktır. 

Sandık primini almaksızın 42 nci madde ge
reğince Cumhurbaşkanlığına zam ve 56 ncı madde 
gereğince erlere maaş 64 ncü madde gereğince harb 
malûllerine zam ve 65 nci madde mucibince harb 
malûllerine yardım 81 nci madde mucibince bun
ların dul yetimlerine aylık ve 89 ncu madde mu
cibince ikramiye verecektir. Primlerini ise al
mamıştır. Sandık primini almadığı hiçbir külfe
ti üzerine alamıyacağından bunları ödedikçe 
Hazineden istirdat edecektir. 28 nci maddesi ise 
yönetim masraflarına taallûk eder sandığı ko
rumak için bu masraflar da kurumlara ait bı
rakılmıştır. 

Beşinci Bölüm 

Madde 15 : (Hükümet tasarısının 16 ncı 
maddesi) 

Mer'i kanunlarda keseneğe esas olan aylık 
ve ücretler hakkında muhtelif hükümler mev
cut olduğundan ve barem kanununa göre yine 
değişik nispetler kabul edildiğinden emeklilik 
keseneğine esas olacak aylık ve ücret ve öde

nekler bu maddede açık ve tereddüt edilmiye-
cek şekilde gösterilmektedir. Komisyonca yapı
lan tâdiller şunlardır: 

1. (B) fıkrasında yazılı sürekli kadrolarda 
aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetliler ara
sına hademei hayrat ilâve edilmiştir. 

2. Ç bendinde (Kurumların özel kanunla
rına göre mevcut yönetim kurullarına başkan 
ve üye) ibaresi 12 nci maddeye ait gerekçede 
izah edilen sebeperle çıkarılmış ve yerine (İlle
rin daimî komisyon üyeliklerin) ibaresi kon
muştur. 

3. H bendindeki bir ay süre az görülerek 
3 aya çıkarılmış ve kadro harici kalan memur
ların iki alt dereceyi kabule mecbur olacakları 
cihetle bu durumda olanlar istedikleri takdirde 
bir üst derece değil iki üst derece aylık ve üc
ret tutarı üzerinden kesenek vermeleri ve bunun 
üzerinden tekaüt olmaları mâdelete uygun gö
rülerek bu yolda düzeltilmiştir. Şüphesiz bu hü
küm her kadro harici olanlara tatbik edilmi-
yecek ancak müktesep hakkından aşağı dere
ceyi kabule mecbur olanlara tatbik edilecektir. 

4. Sarahat olmadıkça her hangi bir aylık, 
ücret ve ödenekten kesenek almmıyacağı cihet
le son fıkra tasarıdan çıkarılmıştır. 

Altıncı Bölüm 

Madde 16 : (Hükümet tasarısının 17 nci 
maddesi) 

Bu madde Emekli keseneklerinin ne zaman 
ve kimler tarafından kesilip sandığa gönderile
ceğini tâyin etmektedir. Kelime tashihleri ya
pılmış ve 31 nci maddeye atıf yersiz olduğun
dan kaldırılmıştır. 

Madde 17 : (Hükümet tasarısının 18 nci 
maddesi) 

Sandık gelirlerinin kesilmesi ve sandığa 
gönderilmesi hakkındaki müeyyedeleri ihtiva et
mektedir. Böyle bir müeyyede zaruridir. Aksi 
halde sandık gelirleri toplanamaz ve işletilemoz 
sandık dolayısiyle de emekliler zarar görür. Mad
dede kesilen paraların sandığa gönderilmesine 
veya bütçede ödenecek kısmın ödenmesine mâni 
olan ita âmirlerinin bu hareketini kolaylıkla te-»-
bit etmek, bahane serdine mâni olmak, ihtilâfı 
selbetmek için fıkraya (Yazı ile) kelimeleri ilâve 
olunmuştur. 
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Madde 18 : (Hükümet tasarısının 19 ncu 
maddesi) Aynen 

Madde 19 : ( Hükümet tasarısının 20 ne i 
maddesi) Aynen 

Yedinci Bölüm 

Madde 20 : ( Hükümet tasarısının 21 nci 
maddesi) Aynen 

Madde 21 : ( Hükümet tasarısının 22 nci 
maddesi) Aynen 

Madde 22 : ( Hükümet tasarısının 23 ncü 
maddesi). 

Sandık sermayesinin ne suretle işletileceğini 
gösteren hükmünün 23 ncü maddesinin Komisyo
numuzda müzakeresinde sermaye mevcutlarını 
para kıymetlerinin ilerdeki muhtemel sukutların
dan imkân nispetinde müteessir etmemek üzere 
bunun mühim bir kısmının gayrimenkullere ya
tırılması üzerinde görüşme ve tartışmalar cere
yan etmiş bâzı üyeler mevcutların tamamının 
Devlet tahvillerine yatırılarak gayrimenkulun 
mevzubahis edilmemesini ileri sürmüşlerdir. 

Neticede Sandık sermayesinin bir kısmının 
her halde gayrimeııkule yatırılması esası ekseri
yetle kabul edilmiş ve bunun nispetinin ne olma
sı üzerinde cereyan eden müzakerelerden % 40 
ve % 30 nispetinde olması hakkındaki tekliflerin 
ekseriyetle reddinden sonra tasarıdaki % 20 nis
peti aynen muhafaza olunmuştur. 

Şu şekle göre sandık sermayesinin % 20 yi 
geçmiyecek bir miktarı Yönetim Kurulunun ka
rarı ve Maliye Bakanlığının tasvibiyle madde
de gösterilen şartlarla gayrimenkullere yatırıla
caktır. 

Tasarıdaki sermayenin geri kalan kısmının 
tasarıda gösterilen yerleri esas itibariyle ka
bul etmiş ise de imkân ve ihtiyaçlara göre ha
reket olunmak üzere nispetler çıkarılmıştır. 

Bundan başka tasarıda bu tahsis işleri ta-
mamiyle Yönetim Kuruluna bırakılmış iken bir 
taraftan sandığın malî bünyesine kuvvetle mü
essir olan mevcutlarının sandık cümlesinden 
kârlı ve faydalı mevzulara yatırılması hususu
nun bağlı olduğu Bakanlık ve Hükümet tara
fından sıkı surette kontrol ve murakabe edil
mesi, diğer taraftan yine mevcutların Hükümet
çe iktisadi kalkınmamıza yardımı olacak âcil 
ve lüzumlu yerlere yatırılmasının sağlanması mii-
lâhazasiyle, yine Yönetim Kurulunun bu hususta 

vereceği kararların Maliye Bakanlığınca tasvip 
edildikten sonra Bakanlar Kurulunca da kara
ra bağlanması muvafık görülerek madde ona 
göre hazırlanmıştır. 

Madde 23 : (Hükümet tasarısının 24 ncü 
maddesi) aynen. 

Madde 24 : (Hükümet tasarısının 25 nci 
maddesi) aynen. 

Madde 25 : (Hükümet tasarısının 26 nci 
maddesi). 

Lükse kaçılmamasını sağlamak için maddeye 
(ve ihtiyaç ile mütenasip) kaydi ilâve edilmiş
tir. 

Sekizinci Bölüm 

Madde 26 : (Hükümet tasarısının 27 nci 
maddesi) ibare düzeltilmesi ile aynen. 

Madde 27 : (Hükümet tasarısının, 28 nci 
maddesi) aynen. 

Madde 28 : (Hükümet tasarısının 29 ncu 
maddesi) aynen. 

Madde 29 : (Hükümet tasarısının 30 ncu 
maddesi). 

îlk yaptırılacak incelemenin hesabı ihtimali 
mütehassısına yaptırılmasmdaki fayda ve zaru
ret nazara alınarak aktüerlere yaptırılması ve 
mütaakip incelemelerde de sigorta uzmanı yerine 
bir aktüer bulundurulması kabul ve madde bu 
şekle konmuştur. 

Dokuzuncu Bölüm 

Madde 30 : (Hükümet tasarısının ol nci 
maddesi) aynen. 

Onuncu Böl Um 

Madde 31. — (Hükümet tasarısının 32 nci 
maddesi) aynen. 

Madde 32 : (Hükümet tasarısının 33 ncü 
maddesi), 

Fiili hizmete, hizmetin yorucu ve yıpratıcı 
olmasına göre eklenecek müddetlere aittir ve şu 
değişiklikler yapılmıştır. 

1. Polis, komiser yardımcısı, komiser ve baş-
komiserlerin vazifeleri Hükümet tasarısının 34 
ncü maddesiyle yorucu ve yıpratıcı olarak ka
bul ve eylemli sürelerinin beher yılma iki ay 
zammedilmesi kabul edilmişti. 

Bu görevler dahi subay ve gedikli erbaşların 
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görevleri kadar yorucu ve yıpratıcı olduğu için 
bu maddeye bir fıkra olarak alınmış ve 3 ay 
eklenmesi muvafık görülmüştür. 

2. Muvazzaf, yedek ve gedikli subay ve 
gedikli erbaşlardan bu maddenin diğer fıkra
larında yazılı hizmetlerde çalışanlara ayrıca 
yıpranma payı olarak bir süre ilâve edilmiye-
ceği için buna dair de bir fıkra ilâve olun
muştur. 

(Hükümet tasarısının 34 ncü maddesi) 
32 nci maddeye bir fıkra olarak eklendiğinden 
tamamen kaldırılmıştır. 

Madde 33 : (Hükümet tasarısının 35 nci mad
desi) 

Hüküm ile veya ahlâk bakımından sicilleri 
üzerine emekliye ayrılanların eylemli süreleri
ne ve 78 nci madde gereğince dul ve yetimlere 
bağlanan aylıkların hesabında süre eklemeleri
nin sayılmıyacağı hakiondoki hüküm kazanılmış 
bir hakkın ihlâli ve munzam bir ceza mahiye
tinde görüldüğü için komisyonca t ay edilmiş ve 
bu fiilî hizmet zamlarının emeklilik muame
lelerinde fiilî hizmet sayılacağı açıklanmıştır. 

Madde 34 : (Hükümet tasarısının 36 nci 
maddesi) ibare tashihi ile aynen. 

Madde 35 : (Hükümet tasarısının 37 nci 
maddesi) 

Fiilî ve itibari hizmet zamları emekli aylığı 
bağlanmasında nazara alındığına göre kesenek 
iadesinde de bu zamların kesenek sayılan kıs
mının memur ve hizmetlilere iadesi tabiî bu
lunduğundan madde buna göre düzeltilmiştir. 

Madde 36 : (Hükümet tasarısının 38 nci 
maddesi) 

Aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 
1. Birinci fıkranın mutlak hükmü makab

line şâmil bir mâna ifade edebileceğinde tered
düt uyandırabileceği mülâhazasiyle fıkraya 
(Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra) 
ibaresi eklenmiştir. 

2. Pilotlara taallûk eden fıkranın ayrı bir 
madde olarak yazılması uygun görülerek mad
deden çıkarılmıştır. 

3. Son fıkranın mütaakıp maddeyi de şü
mulüne alması icabettiğinden ayrı bir madde 
olarak yazılmak üzere çıkarılmıştır. 

Madde 37 : 
Yukarda izah edildiği üzere Hükümet tasa

rısının 38 nci maddesinden çıkarılan fıkra olup 
uçucu ve denizaltıcılara yıprama payından ay

rıca 6 ay daha zam yapılacağını göstermekte
dir. 

Madde 38 : 
Bu madde de Hükümet tasarısının 38 nci 

maddesinden çıkarılmış ve müstakil madde ola
rak tedvin olunmuştur. 33 ve 34 ncü maddeler 
hükümlerinin 36 ve 37 nci maddelere şümulü 
sağlanmıştır. 

On ikinci Bölüm 

Madde 39 : (Hükümet tasarısının 39 ncu 
maddesi). 

Emekli aylığı bağlanacak halleri göstermek
tedir. (A) bendi aynen kabul edilmiştir. (B) 
bendi 30 yıl hizmet etmiş ve 55 yaşım doldur
muş olanların emekliliklerini istiyebilecekleri 
gibi kurumlarınca re'sen tekaüde ayrılmasına 
yetki vermektedir. Kurumların bu yetkiyi kul- < 
lanırken muayyen esaslara göre muayyen ma
kamlarca tatbikini sağlamak faydalı görülmüş 
ve bunun için bir tüzük hazırlanması gerekli 
olduğu kabul edilerek bu bende (tüzükleri ge
reğince) cümlesi eklenmiştir. Tanzim edilecek 
tüzükteki esaslara göre tüzükte belirtilecek yet
kili makamların emekli muamelesini tüzük hü
kümlerine uygun olarak tatbikma karşı Da-
nıştaya dâva ikame edilemiyeceği tabiîdir. 

Belediye reisi ile illerin daimî üyeleri yaş 
tahdidine tâbi olmadıklarından istekleri hilâfı
na bunların tekaüde sevkedilmiyecekleri şüphe
sizdir. Bu bende gedikli subay ve gedikli er
başların da harbe hazırlık devresinde istekleri 
ile emekliye ayrılmalarının geri bırakılması ta
biî görülerek ilâve yapılmış ve mecburi hizmet 
erbabından bulunan subayların bu hizmetlerini 
ifa ve ikmal etmedikçe tekaütlüklerini is-
tiyemiy e çekleri hakkındaki 1683 sayılı Ka
nunun 3549 sayılı Kanunla değiştirilen 14 
ncü maddesindeki hükme mütenazır bir 
hüküm bu fıkrada tesis edilmiştir. 

C) Bendine hizmet süresi ne olursa olsun 
yaşı 60 ı dolduranların tekaütlüklerini istiyebi-
leceklerine dair bir hüküm konmuştur. 40 nci 
maddenin kurumlara tanıdığı hakka mütenazır
dır. 

Ç) Bendi bu kanun gereğince kesenekleri 
iade edilmek icabedenlerden yaşı 55 ve hizmet 
müddeti 30 yılı doldurmuş olanların istekleri 
üzerine emekliye ayrılacağını ifade etmektedir. 
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Memuru keseneğini almakta muhayyer bırak
mamakta, sosyal maksat ile aylık bağlanmak
ta ve ancak talebi şart koymaktadır. Bu fıkra
ya tabıda sehven giren (F) fıkrası çıkarılmış 
87 nci maddenin muhtelif bentlerinin birleştiril
mesi sebebiyle (n) bendi (m) olmuştur. 

G) Bendinden Yönetim Kurulu başkan ve 
üyeleri çıkarılmış illerin daimî komisyon üye
leri eklenmiştir. Madde bu tadillerle kabul edil
miştir. 

On üçüncü bölüm 

Madde 40 : (Hükümet tasarısının 40 ncı 
maddesi) 

Bu maddede yapılan başlıca tadiller şunlar
dır : 

1. Hükümet 60 yaşını emeklilikte esas al
mıştı. Komisyon bunu 65 yapmıştır. Ancak 60 
yaşını dolduranların gerek istekleriyle ve gerek 
doğrudan doğruya emekliye ayırma hakkı ve
rilmiştir. 

2. furgıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan 
ve üyeleri, savcı ve sözcülerine 65 yaşından son
ra birer yıllık sürelerle 5 yıl daha uzatma hak
kı verilmekte iken Komisyon bunu 3 yıl olarak 
kabul etmiştir. 

3. Üniversite Profesör ve ordinaryüs pro
fesörleri için de 5 yıl temdit hakkı tanınmış 
iken Komisyon 65 yaşından sonra ve 70 yaşını 
geçmemek üzere vazifelerini yapamıyacakları 
senatoca belirtilinceye kadar vazifede kalacak
ları şeklinde değiştirmiştir. Temdit kararı alın-
mıyacak senato karar vermedikçe 70 yaşına ka
dar otomatik olarak vazifede kalabilecekler
dir. 

4. Diyanet îşleri Müşavere Heyeti Başkan 
ve üyeleri de müftü ve vaizlerin tâbi olduğu 
ahkâma tâbi tutulmuş ve fıkraya ilâve yapıl
mıştır. 

5. Gedikli subaylar ayrı bir sınıf oldukla
rından 52 yaşından yaş haddine tâbi tutulacak
ları bir fıkra olarak eklenmiştir. 

6. Enstitü mezunu köy öğretmenleri ile köy 
sağlık memurlarının hayat şartları bakımından 
daha evvel emekliye sevk edilmeleri hakkındaki 
Hükümet teklifini Komisyonumuz diğer ilkokul 
öğretmenlerinden bunları ayrı bir rejime tâbi 
tutmayı muvafık görmiyerek tay etmiştir. 

7. Hükümet teklifindeki Belediye başkan

larına ait hüküm 43 ncü maddeye alınmıştır. 
Madde bu değişikliklerle yeniden kaleme alın
mıştır. 

On dördüncü bölüm 

Madde 41 : (Hükümet tasarısının 41 nci 
maddesi) 

Aylık ücretlerini yarım veya daha az alan
ların hizmetleri bu kanunda yarım sayılmakta
dır. Emekli aylığı bağlanırken esas aylıkta bu 
madde gereğince yarım sayılmakta idi. Halbuki 
fiilî süreye keseneğini verdiği yarım aylık na
zara alınarak fiilî hizmeti de yarım ilâve edil
mektedir. Buna göre emekli aylığı bağlanırken 
fiilî hizmete yarım olarak ilâve olunan süre bir 
daha indirilmiş olacaktır. 

Bu keyfiyetin tahrir tarzından doğmuş oldu
ğu görülerek düzeltilmiştir. 

Kadro yüzünden açıkta kalanlar iki ait dere
ceye tâyin edilebildiklerine göre keseneğini ver
diği takdirde müktesep hakkı olan iki üst derece
den emekliye ayrılması icabeder. Bu cihet dahi 
maddede açıklanmış ve bu suretle madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 42 : ( Hükümet tasarısının 42 nci 
maddesi) Aynen 

Madde 43 : (Hükümet tasarısının 43 ncü 
maddesi). 

Bu maddeye : 
1. illerin daimi Komisyon üyeleri, 
2. 60 yaşını doldurduklarında cümleleri ilâ

ve edilmiş, ve 
3. (Bırakılabilirler) yerine (Bırakılırlar) 

kelimesi yazılmıştır. 

Onbeşinci Bölüm 

Madde 44 : (Hükümet tasarısının 44 ncü 
maddesi). 

Bu maddede terim ve tahrir değişiklikleri ya
pılmış ve vuzuh için (tevdiatçılar) kelimesi ilâve 
olunmuştur. Hükümde değişiklik olmamıştır. 

Madde 45 : ( Hükümet tasarısının 45 nci 
maddesi) Vuzuh verilerek aynen. 

Madde 46 : ( Hükümet tasarısının 46 ncı 
maddesi) İkiye bölünmüş ve vuzuh verilmiştir. 
Hastalığa ait hükümler ayrı madde olarak kale
me alınmıştır. 

Madde 47 : ( Hükümet tasarısının 46 ncı 
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maddesinden). 

Tedavisi kabil sayılarak mezun addolunan 
subay, memur ve hizmetlilerin hastalığı devam 
ettiği takdirde ne zaman emekliye sevk edilecek
leri hakkındaki süreleri göstermekte idi. Subay 
ve memurların hastalık sebebiyle mezun sayıla
cakları müddetler özel kanunlarında mevcut ol
duğu ve buna ait hükümlerin yine kendi özel 
kanunlarında kalması uygun görüldüğü cihetle 
subay ve memurların hizmet sürelerine göre me
zun sayılacağı müddetlere ait hükümler madde
den çıkarılmış yalnız hizmetlilere ait süre bıra
kılmıştır. İlga edilen kanunlar arasından da bu
na ait maddeler çıkarılmış ve yürürlükte bırakıl
mıştır. Madde İni esaslara göre yeniden yazıl
mıştır. 

Madde 48 : (Hükümet tasarısının 47 nci 
maddesi) 

Şu tadiller yapılmıştır: 
1. C) bendi tamamen kaldırılmıştır. Çün

kü tekâmül, keşif ve ihtira tecrübelere dayanır. 
Makine ve kimya gibi sanayide kazalar eksik 
olmaz. Sakınmak mümkün olmıyan hallerin ku
sur sayılması mümkündür. «Sun'u taksir» ile 
kaçınılmak istenen esaslı kusurlar maddenin 
diğer bentleriyle temin edilmiş bulunmaktadır. 
«Sun'u taksir» takdire dayanacağı cihetle tatbi
katta indî bir mahiyet alabilir (G-) bendi bu se
beple tayyedilmiştir. 

2. (İntihar kastından) tâbiri «İntihara te
şebbüsten» yapılmıştır. 

3. Kendisine veya başkasına bir menfaat 
sağlamak için malûl olanlar bulunabileceği 
mütalâa olunduğuna göre zarar yapmak maksa-
diyle de malûl olabilecekler bulunacağı derpiş 
edilmiş ve (D) fıkrasına «Veya zarar yapmak» 
kelimeleri eklenmiştir. 

Madde 49 : (Hükümet tasarısının 48 nci 
maddesi) 

Madde vazife malûllerinin malûllüklerini bil
dirmeleri mecburiyetini koymaktadır. Tatbikatta 
istihdamlarına mâni malûllüklerini gizliyerek vazi
feye devam ve emekliye ayrıldıktan sonr° da 
vazife malûlü olduklarını iddia ve hak talep 
edenler görülmüştür. Bunu önlemek için sevke-
dilen bu madde esas itibariyle kabul edilmiş ve 
6 aylık süre az görülerek bir seneye çıkarıl
mış ve erler için bu süre (1,5) sene olarak 
kabul olunmuştur. Esirlik ve gaiplik halin
de haber vermek imkânsızlığı hasebiyle madde

ye bu gibiler hakkındaki sürenin bu hallerin 
bitmesinden itibaren başlaması hakkında hüküü. 
konmuştur. Hastalıkları sebebiyle malûl sayıla
caklar hakkında da tedavileri imkânsız olduğu 
raporla belli olanların müracaat süresinin rapor 
tarihinde ve diğer hastalar hakkında mezun sa
yılacakları müddetlerin hitamından itibaren 
başlıyacak süre içinde müracaata mecbur ola
cakları hakkında hüküm konmuştur. 

Madde 50 : (Hükümet tasarısının 49 ncu 
maddesi) aynen. 

Madde 51 : (Hükümet tasarısının 50 nci 
maddesi) 

«Sun'u taksirinin» cümlesi kaldırılmış ve ye
rine (48 nci maddedeki hallerin) cümlesi konul
muş bütün ihtimaller derpiş edilmiştir. 

Madde 52 : (Hükümet tasarısının 51 nci 
maddesi) tahrir değişikliği ile aynen. 

On altıncı bölüm 

Madde 53 : (Hükümet tasarısının 52 nci 
maddesi) 

41 nci maddenin izahında belirtildiği üzere 
15 nci maddenin (D) bendinde yazılı Bakandık 
emrinde açıkta bulunanların tekaütlük müddet 
ve aylıklarının hesabında kabul edilen esasın 
malûl aylıklarının hesabında da esas olmasını 
teminen bir cümle ilâve edilmek suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Madde 54 : (Hükümet tasarısının 53 ncü 
maddesi) aynen 

On yedinci Bölüm 

Madde 55 : (Hükümet tasarısının 54 ncü 
maddesi) aynen 

Madde 5G : (Hükümet tasarısının 55 nci 
maddesi) aynen 

Madde 57 : Hükümet tasarısının 56 nci 
maddesi) aynen 

Madde 58 : (Hükümet tasarısının 57 nci 
maddesi) 

Hükümet tasarısı Emekli ve adi malûllerle 
vazife malûllerinden tekrar emekliye tâbi bir 
hizmete alınanların vazife malûlü olmaları hâ
linde tatbik olacak hükümleri ihtiva etmekte 
idi. Vazife malûlü iken tekrar vazife malûlü 
olanlar ile âdi malûl veya emekli iken tekrar 
vazife malûlü olanlar hakkındaki hükümlerin 
ayn birer madde halinde yazılması uygun gö* 
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rulmûştür. 58 nci madde yalnız vazife malûlü 
iken hizmete alman ve tekrar vazife malûlü 
olanlara tahsis edilmiştir. İkinci maluliyet bi
rinci maluliyetten yüksek derecede ise bunun 
hakkında yapılacak muamele (a) bendinde ve 
ikinci maluliyet eski malûllüğün aynı ve daha 
aşağı derecede ise bunun hakkında yapılacak 
muamele (b) bendinde gösterilmiştir. 

Madde 59 : (Hükümet tasarısının 57 nci 
maddesinden) 

Emekli veya âdi malûl aylığı alanlardan yeni
den hizmete girip vazife malûlü olanlara ait 
hükmü ihtiva etmektedir. Ayrı yazılmış hüküm 
değişikliği yapılmamıştır. 

Madde 60 : (Hükümet tasarısının 58 nci 
maddesi) 

Hükümet tasarısı emekli, âdi malûl veya va
zife malûlü aylığı almakta iken er olarak silâh 
altına alman ve silâh altında iken vazife malû
lü olanlara almakta oldukları aylıklara er iken 
uğradıkları maluliyet derecesine göre erlere 
bağlanacak aylık miktarında bir zam yapılması 
esasım kabul etmiştir. Bu hüküm komisyonca 
da kabul edilmiştir. Emekli hakkı tanınan bir 
vazifede iken yine er olarak silâh altına alman 
ve vazifeleri ile ilgilileri kesilmiyen silâh altın
da vazife malûlü oldukları takdirde hakların
da ne muamele yapılacağı Hükümet teklifinde 
yer almamıştır. 

Komisyonumuz bunların durumunu tâyine lü
zum görmüş ve maddeye buna ait hükümler koy
muş, iştirakçiler hakkında (a) ve tevdiatçılar 
hakkında (b) fıkrasını sevk etmiştir. 

a) Fıkrasma göre: Erlikte vazife malûlü 
olan iştirakçi esas vazifesini yapamıyacak dere
cede malûl olmuş ise hizmet müddetleri 30 yılı 
doldurmıyanlar 30 yıl hizmet etmiş sayılarak 
ve 30 yıldan fazla hizmet edenlerin hizmet müd
detlerine göre 55 nci madde hükümlerine tevfi
kan vazife malûlü maaşı bağlanacaktır. Eğer iş
tirakçilerin bu malûllüğü esas vazifelerini gör
meye mâni değilse 56 nci madde gereğince erlere 
mahsus aylık bağlanacaktır. Ve malûl ilgisi ke
silmiyen esas vazifesine devam edecektir. 

b) Fıkrası tevdiatçılarm bu duruma gir
melerinde yapılacak muameleyi tâyin etmekte
dir. Tevdiatçmm silâh altındaki malûllüğü esas 
vazifesini görmeye mâni derecede ise 56 nci mad
deye göre aylık bağlanmakla beraber 126 nci mad-
$e hükmüne göre de hizmet müddeti nazara 

( S. Sa: 

alınmaksızın toptan ödeme yapılacaktır. Malûl
lük derecesi esas vazifesini yapmaya mâni değil
se sadece 56 nci maddeye göre aylık bağlanacak
tı?. 

Madde 61 : (Hükümet tasarısının 59 ncu mad
desi) 

Bu madde, fıkralar ilâvesiyle yeniden kaleme 
alınmıştır. Hüküm itibariyle maluliyetleri dere
cesi bu maddeye göre kesinleşmiş sayılanların son 
raporlarının sağlık kurulunca tasdikmdan itiba
ren 3 yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üze
re muayyenelerini ve maluliyet derecelerinin tes-
bitini istemek hakkı verilmiştir. 

Malûllük ve derecelerinin tâyini için 3 mua
yene esası kabul edilmiştir. Birinci muayene ma
lûllük aylığı bağlanmak için yapılan muayene
dir. Diğer ikisi malûllük derecesinde bir deği
şiklik veya tamamen geçme olup olmadığını tâ
yin etmek üzere ve 3 er yıl fasıla ile yapılacak 
muayenelerdir. Eğer bu muayenelerde malûllük 
derecesi değişmiyeceği anlaşılmış ise sandık bir 
daha muayene istemiyecek fakat yukarıda yazıl
dığı gibi malûl 3 yıl içinde son bir muayene ta
lebinde bulunabilecektir. 

Madde 62 : (Hükümet tasarısmm 60 nci mad
desi) 

Yukarıki madde gereğince yapılacak muaye
nelerde malûllük dereceleri değişenlere bu ma
lûllükleri derecesine göre yeniden aylık bağlanır. 
Yani aylıklar düzeltilir malûllükleri tamamen 
geçmiş olanlar emekli aylığına müstehak iseler 
emekli aylığını alır. Değilse aylık kesilir. Bu su
retle aylığı kesilenlerden; 

a) Emeklilik hakkı tanman bir göreve gir-
miyenlerden, hizmeti 5 yıl ile 20 yıl arasında ise 
1 - Kendisi talep ederse keseneği geri verilir. II-
talep etmezse keseneği sandıkta bırakılır ve 82 nci 
maddenin (Ç) fıkrası mucibince 60 yaşmı dol
durmuş ise veya doldurduğunda toptan ödeme 
yapılır. Bu sırada âdi malûl olması bir değişiklik 
yapmaz. 

I I I - Keseneğini istememiş ve toptan ödeme 
yapılmamış olanlar ölürlerse ve hizmet süresi de 
15 yıldan az ise 82 nci maddenin (Ç) bendi ge
reğince dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılır. 
Hizmet süresi 15 yıl veya daha fazla ise 66 nci 
maddenin (G) fıkrası mucibince dul ve yetim
lerine aylık bağlanır. 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir göreve tâyin 
olunanların eski ve yeni hizmetleri birleştirilmek 
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suretiyle hu kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

e) Haklarında (a) ve (h) bentleri hüküm
leri tatbik edilmemiş olanların eski malûllükleri 
yeniden meydana çıkarsa bu fıkrada yazılı şart
lar dairesinde yeniden vazife malûllüğü aylığı 
bağlanır. Hükümet tasarısına göre maddeye ilâ
ve olunan büküm istekleri halinde keseneğin 
geri verilmesinden ibarettir. 

Madde 6.'̂  : ( Hükümet tasarısının OL ne i 
maddesi). 

Bu madde vazife mfılûlü sayılarak aylık bağ
lanmış olanların Adi malûl olduğu tahakkuk 
ederse haklarında yapılacak muameleyi göster
mektedir. Tahsis ilgilinin iyi veya kötü niyetle 
hareket etmesine, aylığa veya toptan ödemeye 
müstahak olmasına göre uygulanacak hükümler 
ayrı bentlerde açıkça gösterilmiştir. Hükümet ta
sarısına göre başlıca değişiklik (Ç) fıkasuıda ol
muştur. Tasarı ödenen aylıkların tutarının top
tan ödemeden kesileceğini derpiş etmiş idi. Ko
misyon malûller lehine olmak üzere toptan öde
meden aldıkları aylıklar tutarını değil toptan 
ödemenin fiilî ve itibari hizmet süresinin her 
ayma düşecek miktarını »'azife malûlü aylığı 
ödenen ayların sayısına çarparak bulunan mik
tarı indirmeyi kabul etmiştir. Diğer bentleride 
esaslı bir değişiklik olmamıştır. 

Onsekizin ci Bölüm 

Madde 64 : ( Hükümet tasarısının 62 nci 
maddesi). 

Harb malûllerini tarif etmekte ve bunlara 
vazife malûlü sıfatiyle bağlanan aylıklarına ya
pılacak zammı göstermektedir. Hükümet teklifi 
kabul edilmiştir. Ancak; 

I - Tevdiatçılara 60 ncı maddede yazılı ol
duğu üzere erlikten dolayı vazife malûlü aylığı 
bağlandığı için bu madde ona göre düzeltilmiştir. 

İT - Harb malûlü olanlardan askerî bir ha
reketin muvaffakiyetle neticelenmesine şahsan 
Amil olduğu veyahut örnek tutulacak cesaret ve 
fedakârlık gösterdiği sırada bu malûllüğe uğra
dıkları usulüne göre üstleri tarafından Milli 
Savunma Bakanlığına bildirilen ordu mensupla
rına ait harb zammı % 25 fazlasiyle bağlanaca
ğı hakkında bir fıkra ilâve edilmiştir. 

III - Erler arasına gönüllü erler katılmıştır. 
Madde 65 : (Hükümet tasarısının 63 neü 

maddesi). 

[Tarb malûllerine, dul ve yetimlerine yapı
lacak yardımlara aittir. Harcanan paraları Ha
zine sandığa ödiyecektir. Bu yardımlar tevsi 
edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

On dokuzuncu Bölüm 

Madde 66 : (Hükümet tasarısının 64 neü 
maddesi) Vuzuh verilerek kabul edilmiştir. 

Madde 67 : (Hükümet tasarısının 65 nci 
maddesi) aynen. 

Yirminci Bölüm 

(Hükümet tasarısının 66 ncı Madde M 
maddesi). 

Dul ve yetim aylığı bağlamaya esas olacak 
aylık, ölenin bağlanmış ve henüz bağlanmamış 
ise bu kanuna göre bağlanacak emekli âdi ve
ya vazife malûllüğü aylığıdır. Nispeti dul karı 
veya koca için €/c 50 çocuklarla ana veya baba
dan her biri için % 25 tir. 

Karının r^ 50 aylığı iki halde değişir yani 
azalır. 

1 - ölenin karısı iki veya fazla ise işbu 
(/( 50 aylık karılar arasında 70 nci madde ge
reğince eşitlikle taksim olunacağından azalır 
yalnız bunlardan biri ölür veya evlenirse bun
dan boşalan aylık diğerinin aylığına eklenir. 

H - ölenin baba veya anasına ve çocuk
larına da bağlanan aylıkların karının aylığı ile 
beraber tutarı bağlamaya esas olan emekli ve 
malûllük aylığının tamamını geçerse gecen mik
tar her birinden mütenasiben bu madde gere
ğince indirileceği için karının 'r/r 50 olması lâ
zım gelen maaşı da o nispette azalır. 

Çocuklara bağlanacak aylık emekli veya ma
lûllük aylığının % 25 ise de bunlar aşağıdaki 
hallerde değişir. Yani çoğalır veya azalır. 

Çocuklar karı. baba veya ana ile beraber ay
lığa müstahak olmuş ve bunlara bağlanan aylı
ğın tutarı emekli ve malûllük aylığının tutarını 
aşmış olursa fazla miktar her birinin maaşından 
mütenasiben indirileceği için çocukların aylığı 
da azalır. 

Çocuk hem anadan hem de babadan yetim 
ise % 30 aylık bağlanır. Bu şekil iki halde va
rit olur. Birincisi babadan maaşa müstahak 
olan çocuğun anasının veya anadan maaşa müs
tahak olan çocuğun babasının daha önce ölmüş 
olması halidir. Babanın başka karısı bulunup 
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bulunmaması neticeye müessir değildir. İkinci
si maaşa müstahak çocuk ile beraber yine ma
aşa müstahak ana baba varken maaş bağlanan 
ana veya babanın evlenmesi halidir bu takdirde 
ana ve babanın boşalan aylığından çocuğun ay
lığına zam yapılır. Ve % 30 olur. 

Koca 65 yaşını doldurmadığı veya malûl ol
madığı ve aynı zamanda zengin bulunduğu 
için karısından maaşa müstahak olmıyabilir bu 
halde de üocuklar % 30 alırlar. 

Koca veya karı 77 nci madde gereğince ma
aştan mahrum ise yine çocuklara % 30 aylık 
bağlanır. 

Baba ve anaya gelince; birbirinden boşan
mış iseler her birine müstahak olmak şartiyle 
aylık bağlanır. Nikâh baki ise her ikisine bir
den maaş bağlanmaz müstahak olmak şartiyle 
yalnız babaya aylık bağlanır. Baba ve ana da 
muhtaç olursa babadan boşalan aylık anaya 
bağlanır. 

Baba muhtaç olmadığı takdirde babaya ay
lık bağlanmıyacağı izah edilmişti. Ana ayrı da 
otursa ve muhtaç dahi bulunsa aylık anaya. 
bağlanmaz. Muhtaç olmadığı için aylık bağlan-
mıyan babanın ölümünde dahi muhtaç da olsa 
anaya yine çocuğundan dolayı aylık bağlanmaz. 

Baba ve ananın aylığı da iki halde değişebi
lir : 

Birinci hal karı veya çocuklarla beraber 
bağlanan % 25 aylıkların tutarı emekli ve ma
lûllük aylığının tutarını tecavüz ederse fazla 
miktar aylıklar nispetinde tenzil edileceğinden 
maaşları azalır. îkinci hal yukarda çocuklar 
hakkında verilen izahat sırasında bahsedildiği 
üzere karının veya kocanın bulunmaması veya 
bulunup da aylığa müstahak olmaması hallerin
de bunların aylıkları da % 30 a iblâğ olunarak 
çoğalır. 

Kanunun kabul ettiği esas prensip dul ve 
yetimlerden birine bağlandıktan sonra boşalan 
aylığın diğer dul ve yetimlere verilmemesidir. 
Ancak bunun da iki istisnası vardır. Birisi yu
karda söylendiği gibi maaş bağlanan ana veya 
babadan birinin sonradan ölümü halinde ço
cuk aylıklarının % 30 a çıkarılması diğeri de 
bağlanan aylık tutarlarının emekli ve malûllük 
aylıkları tutarını geçmesi sebebiyle indirme ya
pılmış ise boşalan aylıklardan indirme yapılan 
aylıkları tamamlanıncaya kadar ekleme yapıl
masıdır. 

Dul ve yetim maaşları 66 ncı madde gere
ğince ölüm tarihinde müstahak olanlara bağ
lanmak lâzım gel ir. Maaşa müstahak olanlardan 
istihkak sebepleri sandıkça malûm olmadığı 
için tahsis sırasında nazara alınamamış bulu
nanlar olursa bunlar hakkında yapılacak mua
mele maddenin son fıkrasında gösterilmiştir. 

Madde 69 : (Hükümet tasarısının 67 nci 
maddesi) 

Bu madde dul ve yetim aylıklarının bağlan
masında esas tutulacak aylıkları göstermekte-, 
dir. Değişiklik yapılmamış vuzuh verilmiştir. 

Madde 70 : (Hükümet tasarısının 68 nci 
Bir yıllık müddet ilâvesiyle aynen. 
Madde 71 : (Hükümet tasarısının 69 ucu 

maddesi) 
Sigorta sistemine dayanan sandıklarda usul, 

karı veya koca arasında ehemmiyetli yaş farkı 
bulunursa karıyı sigorta etmemektir. Sandığa 
yükleyeceği riskin ehemmiyeti hasebiyle bu 
perensip bizde de bu madde ile kabul edilmiş 
ancak tamamen mahrum bırakmıyarak yarı 
nispetinde maaş bağlamayı derpiş etmiştir. Hü
kümet tasarısı karı koca arasındaki yaş farkını 
20 yıl olarak teklif etmiş komisyon bunu 30 a 
çıkarmıştır. Yaş farkı ne olursa olsun evlilik 
on sene devam etmiş ise indirme yapılmaması 
kabul edilmişti. Komisyonumuz yaş farkı ne 
olursa olsun ve evlilik ne kadar devam eder
se etsin bu evlilikten çocuk olmuş ise indirme 
yapılmaması esasını kabul ederek maddeyi ona 
göre değiştirmiştir. 

Madde 72 : (Hükümet tasarısının 70 nci 
maddesi) aynen. 

Madde 73 : (Hükümet tasarısının 71 nci 
maddesi) eynen. 

Madde 74 : (Hükümet tasarısının 72 nci 
maddesi) 

Bu madde tahsilde olan çocuklara tahsilleri
ni ikmal için ve muayyen müddetlere maksur 
olmak üzere aylıklarını ödemeye devamı derpiş 
etmiştir. 

Sigorta sisteminde böyle bir esas gerçi kabul 
edilemez. Ancak eski mevzuatta bulunduğu ve 
bir nevi sosyal ve vatani yardım sayıldığı için 
Hükümetçe bu yol tercih edilmiştir. Komisyo
numuz da bu noktai nazara katılmıştır. Mad
dede başlıca şu tadiller yapılmıştır: 

I - Kişi 18 yaşında reşit olduğu için 18 ya
şını bitirip erkek çocuklara aylık bağlanmama-
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sı bağlanmış ise kesilmesi lâzımgelir. Medeni 
Kanun hükmüne mütenazır olmak için 19 yaş 
18 yaş olarak değiştirilmiştir. 

I I - (Lise ve eşiti okullar) tâbiri (Ortaöğre
nim) olarak değiştirilmiştir. 

I I I - Tasarının yüksek öğrenimde bulunan
ların 25 yaşını geçmemek üzere tahsillerini ta-
mamlaymcıya kadar aylıklarının ve tahsilde 
iseler yeniden aylık bağlanıp verilmesini derpiş 
etmiş idi. Komisyon ortaöğrenim için de bu esa
sın kabulü zaruri olduğu neticesine varmış ve 
ortaöğrenimde bulunanların 20 yaşını geçme
mek üzere tahsillerini tamamlayıncaya kadar 
aylıklarını almaları ve tahsilde iseler aylık bağ
lanmasını kabul etmiştir. 

IV - Madde okuldan kaydı silinmiş olanla
rın aylığının kesileceğini ve kesilen aylığı bir 
daha bağlanmayacağını âmirdi. Kayıt silme 
muamelesi yetkili mercilerce kaldırılabileceği 
nazara alınarak fıkraya (kayıt silme muamelesi 
salahiyetli mercilerce kaldırılmadıkça) kaydı
nı ilâve etmiştir. 

V - Sınıfta kalma aylığın kesilmesini gerek
tiren 'bir sebep sayılmıyarak fıkra düzeltilmiş
tir. 

VI - ölenin 18 yaşını bitirmiş çocukların
dan malûl ve muhtaç bulunanlar kendilerine ay
lık bağlanmasını veya aylık almakta iken bu 
duruma girenlerin aylıklarının devamı için 
meşrut olan bir yıl içinde müracaatı 116 ncı 
maddeye uygun olması için komisyon müracaat 
süresini 3 yıla çıkarmış ve bunlardan ehliyeti 
haiz olmıyan, veli ve vasisi de bulunmıyanlar 
hakkında işbu müracaat süresinin 5 yıl olarak 
kabul etmiştir. Madde buna göre yazılmıştır. 

Madde 75 : (Hükümet tasarısının 73 ncü 
maddesi). 

Hükümet kız çocuklara 25 yaşını doldurun
caya kadar maaş verilmesini teklif etmiş idi. 
Kız çocuklardan 25 yaşını doldurduğu halde ev
lenmemiş ve muhtaç da bulunmuş olanlara ev-
leninceye kadar veya muhtaçlıkları gidinceye 
kadar aylık verilmesi Komisyonca muvafık gö
rülmüştür. Baba veya anasının ölümünde koca
sının vefatı veya boşanmak sebebiyle muhtaç 
duruma düşmüş kız çocuklara da maaş bağlan
ması ve maaş almakta iken evlenme sebebiyle 
aylığı kesilen kızlar boşanır veya dul kalırsa 
ve muhtaç da olurlarsa kesilen aylıklarının ye

niden bağlanması çoğunlukla kabul edilmiş re 
madde buna göre yazılmıştır. 

Madde 76 : (Hükümet tasarısının 74 ncü 
maddesi) aynen. 

Yirmi birinci Bölüm 

Madde 77 : (Hükümet tasarısının 75 nci 
maddesi). 

Dul ve yetim aylıkları bağlaıımıyacak hal
leri göstermekte idi öldürme, kanunun emri ve
ya meşru müdafaa ve kaza neticesinde olabi
lir, bunlar mirastan mahrumiyeti icabetmediği 
gibi aylıktan mahrumiyeti de müstelzim ola
maz. Kezalik malûl bırakmada meşru müdafaa 
yüzünden olabilir. Bu sebeplerle ve Medeni Ka
nunumuzun 520 nci maddesine mütenazır ola
rak Hükümet tasarısının (a) ve (b) fıkraları 
birleştirilmek suretiyle (kasten veya haksız ye
re) kayıtları ile ve (a) fıkrası olarak yeniden 
yazıldığı gibi murisine veya yakınlarından bi
rine karşı ağır bir suç işliyen veya kanunen 
mükellef olduğu vazifeleri ifada büyük bir ku
sur yapan kimse Medeni Kanunun 557 nci mad
desi mucibince muris tarafından mirastan ıskat 
edilebilmekte olmasına göre bu hallerde dul 
ve yetim aylığı da almaması gerektiğinden (b) 
fıkrası olarak yeniden bir bent ilâve edilmiştir. 
Filhakika hayata suikast, müfteriyane ihbar, 
yardımı ret, sadakatsizlik fena muamele namus 
ve haysiyete tecavüz gibi sebeplerle muris mi
rasçısını ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan ıs
kat edebilir. Mirastan ıskat edilen maaştan da 
müstefit olmamalıdır. 

Hükümet tasarısında evlenme akdi, karı ve
ya kocanın ölümünü doğuran kaza veya yara
lamadan veya ölümü doğurup doğurmıyacağı 
bakımından fennen belirtilecek mahiyetlerine 
veya nevilerine göre hastalığın başından veya 
ağırlaşmasından sonra yapılmış ise karı veya 
kocaya maaş bağlanmıyacağı hakkında (c) fık
rası mevcut idi. Medeni Kanunumuza göre; 
evlenme akdi yapılmadan evvel ilân şarttır. 
Ancak 107 nci madde gereğince evlenecekler
den birisi hasta olur veya kanuni müddetlere 
riayet halinde evlenmenin akdine imkân kalma
masından korkulursa hâkim müddetleri kal
dırarak ilansız ve acele nikâh akdine müsaade 
eder. Bunu gerektiren çok haklı sebepler oldu
ğu malûmdur .Medeni Kanunun kabul ve mü-
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saade ettiği bir hal aylıktan mahrumiyeti müs-
telzim olmamak lâzımgelir. Bu sebeplerle (Ç) 
fıkrası tasarıdan çıkarılmıştır. 

Yine Hükümet tasarısının (Ç) ve (D) bent
lerinde evlât edinme ve nesebi tashih edilmiş 
çocuklar için evlenme akdi ve tanınmış çocuk
lar için tanıma muamelesi ölenin 55 yaşından 
sonra yapılmış ise bu çocuklara aylık bağlan-
mıyacağı yazılı idi. Bu hükümler de Medeni Ka
nun hükümlerine aykırı olduğu ve içtimai icap 
ve nizamlara da uygun görülmediği için tasa
rıdan çıkarılmıştır. Madde bu değişikliklerle 
yeniden yazılmıştır. 

Madde 78 : (Hükümet tasarısının 76 ncı 
maddesi) 

Bu madde gaipler ve bunların dul ve yetim
leri hakkındaki hükümleri ihtiva etmektedir. 
Maddede yapılan değişiklikler ve sebepleri şun
lardır : 

I - 64 ncü maddenin muhtelif bentlerine ya
pılan atıflar kaldırılmış ve o bentlerdeki du
rumlar tasrih edilerek vuzuh verilmiştir. 

II - Gaiplere ve ölenlerin gaiplikleri sırasın
da dul ve yetimlerine toptan ödeme de yapıla
bileceğinden gaiplikleri zail olunca bunun da 
namlarına borç kaydedilip tahsil olunacağı 
hükmü maddeye dercolunmuştur : 

III - Emekli veya malûllük aylığı almakta 
iken gaip olanların gaiplik durumları geçtiğin
de dul ve yetimlerine ödenmiş aylıkların müs
tahak oldukları emekli aylıkları toplamından 
eksik ise farkının toptan kendisine ödeneceği 
açıklanmıştır. 

IV - Gaipliği geçenlerden emeklilik hakkı 
tanınan vazifelere geçmek istiyenler için bir 
müddet tâyini ve bu müddet zarfında böyle bir 
vazifeye girmemiş olanlar hakkında istifa eden
lere ve istifa etmiş sayılanlara, kadrosu geçici 
hale getirilenlere yapıldığı gibi durumlarına 
göre haklarında muamele yapılması zaruri gö
rülerek bunun için bir yıllık müddet tesbit edil
miştir. 

V - Gaiplikleri geçenlerin gaiplikleri esna
sında dul ve yetimlerine ödenmiş aylıkların 
müstahak iseler kendilerine ölümleri halinde 
do dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklardan 
tahsil edilecek kısma ait evvelce ödenen maaş
larının kesilerek geri alınacağı kabul edilmiş 
olmasına göre evvelce ödenen maaşların öden

mesi sırasında Hazineye verilmiş olan vergile
rin Hazineden geri alınması hükmü de ayrıca 
eklenmiştir. 

VI - Harbde gaip olan ve gaipliğine hük-
molunduğu tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar 
gaipliği geçmediği gibi durumu da tesbit edile-
miyen iştirakçilerle erlerin dul ve yetimlerine-
de gaipliğin hükme bağlandığı tarihi takip eden 
ay başından itibaren vazife yüzünden ölenler 
gibi aylık bağlanması ve bunlardan iştirakçile
rin dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılmış 
ise bu paranın bağlanan aylıkların müteraki
minden indirilerek varsa artanının aylıkların
dan kesilmesi suretiyle tahsili zaruri olduğun
dan bunlar için maddeye iki fıkra eklenmiştir: 
Ancak bu hakkın kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce vâki hâdiselere de teşmili müm
kün görülmediğinden bu maksat da bu fıkrada 
temin edilmiştir. 

Madde 79 : (Hükümet tasarısının 77 nci 
maddesi) aynen 

Madde 80 : (Hükümet tasarısının 78 nci 
maddesi) 

Yazılış şekli değiştirilerek aynen 
Madde 81 : (Hükümet tasarısının 79 ncu 

maddesi) aynen 

Yirmi ikinci Bölüm 

Madde 82 : (Hükümet tasarısının 80 nci 
maddesi) 

Atıflar kaldırılmış taallûk ettiği hükümler 
açıklanmak suretiyle madde yeniden yazılmış
t a . 

Madde 83 : (Hükümet tasarısının 81 nci 
maddesi) aynen 

Madde 84 : (Hükümet tasarısının 82 nci 
maddesi) 

Kız çocukların muhtaç olması şartiyle 25 
yaşından sonra da aylık almaya devam edebile
ceği kabul edildiğinden bu madde de ona göre 
değiştirilmiştir. 

Madde 85 : (Hükümet tasarısının 83 ncü 
maddesi). 

Gebe kadının gebeliğini bildirmesi için tasa
rıda konulan iki aylık müddet gebeliğin anlaşıl
masının gecikebileceği nazara alınarak 6 aya çı
karılmıştır. 

Madde 86 : (Hükümet tasarısının 84 ncü 
maddesi) aynen. 
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Yirmi üçüncü Bölüm 

Madde 87 : ( Hükümet tasarısının 85 nci 
maddesi) 

Bu maddede yapılan değişiklikler şunlardır : 
I - 'Kesenek iadesinde vazifelerin yıpratıcı 

ve yorucu olması hasebiyle fiilî hizmetlerine ek
lenen zamlar ile itibari hizmet müddetleri için 
kurumlarından alman % 10 ların kesenek itibar 
edilen kısımlarının da kendilerine ödenmesi ica-
beder. Bu cihet maddede belirtilmiştir. 

II - (D) bendinden kurumların yönetim ku
rulları başkan ve üyeleri çıkarılmış illerin daimî 
komisyon üyeleri eklenmiştir. 

I I I - (H) ve (I) fıkralarında bahsi geçen ve 
emeklilik hakkını düşürmiyen hürriyeti tahdit 
edici ceza ile hükümlü bulunanlardan bu cezala
rı memuriyete engel olan ve olmıyanlarm bu du
ruma girdiklerinde keseneklerinin geri verilmesi 
bakımından bir fark olmadığından bu iki fıkra 
(H) fıkrasında birleştirilmiş ve mütaakip fıkra
lardaki harfler değiştirilmiştir. 

IV - Hükümet tasarısının (M) bendindeki 
(iştirakçilerden özel kanunları gereğince staj 
için yabancı memleketlere gönderilenlerden ba
şarısız dönenlere) ait cümle bunların kesenekle
rinin iade olunması Komisyonca doğru görülme
diği için çıkarılmış bu fıkranın sonundaki (Yal
nız bu sürelerin kesenekleri) tâbiri de Harb 
okulu öğrencilerinden okulları tamamlıyamıya-
rak ayrılanlara yalnız öğrenci aylıklarından alı
nan keseneğin iadesi icabedeceğinden bu tarzda 
değiştirilmiştir. 

V - Kesenekleri geri verilmiyecek olanların 
5 yılı tamamlamış olup olmadıklarının araştırıl
masında fiilî hizmet müddetleri ile birlikte fiilî 
hizmet zamlarının da hesaba katılması adalete 
uygun olacağından maddenin son fıkrası buna 
göre değiştirilmiştir. 

Madde 88 : ( Hükümet tasarısının 86 ncı 
maddesi) 

87 nci maddenin bâzı fıkralarının başındaki 
harflerde yapılan değişiklikler sebebiyle bu mad
dedeki harflerde de gerekli düzeltmeler yapıl
mıştır. Kesenek iadesi durumuna girip de hiz
metleri 25 yılı aşmış bulunanların kesenekleri 
iade edilmeyip 65 yaşlarım ikmallerinde veya da
ha önce malûl olmalarında kendilerine veyahut 
ölümlerinde dul ve yetimlerine aylık bağlanacağı 
İlgili bölüm ve maddelerde yazılmış bulunduğun-

( S . Sa; 

dan bu bölümde kesenek iadesine taallûk ettiğin
den sonundaki cümle zait olmakla çıkarılmış
tır. Şunu açıklamak lâzmdır ki, hizmet yılı 30 u 
aşmış fakat yaşı 55 i bulmamış olanlar emekli 
hakkı iktisap edemezler, üuııiarm ua keseneği ge
ri verilmez yaşları 55 i doldurduğu zaman emekli 
muamelesi yapılır. 

Yirmi dördüncü Bölüm 

Madde 89 : (Hükümet tasarısının 87 nci mad
desi) 

Kendisine emekli veya malûllük aylğı ilk de
fa bağlananlar bağlamaya esas fiilî hizmet müd
detleri - bunda fiilî hizmet müddeti zamlariyle 
borçlanma suretiyle eklenilen müddetler dâhil 
itibari hizmet zamları hariçtir. - 30 yılı doldurmuş 
bulunanlara emekli keseneklerine esas olan ay
lık veya ücretleri tutarı üzerinden bir yıllığı ik
ramiye olarak verilmektedir. Bu ikramiyeler san
dıkça ödenmesini mütaakip ilgilinin mensup ol
duğu veya alâkalı bulunduğu kurumdan alın
maktadır. Bu ikramiyeler 1683 sayılı Kanuna tâ
bi maaşlı memurlarla Devlet Demiryolları me
murlarına müktesep hakları olan maaşları üze
rinden değil, almakta oldukları aylıkların 3656 
sayılı Kanunda yazılı tutarı üzerinden ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi bankalarla iktisadi Devlet Te
şekküllerinde de yine almakta oldukları ücretlerin 
yeni tutarı üzerinden verilmekte idi. Bu tasarı ile 
bu ikilik kaldırılmış ve emekliye ayrılırken emek
li keseneğine esas olan aylık ücretinden ikramiye 
ödenmesi kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısında bu ikramiye aylığa müs
tahak dul ve yetimlere eşitlikle verilmesi teklif 
edilmiş ise de komisyonumuz bunu emekli aylığın
dan farklı görmiyerek bunun da dul ve yetim 
aylıklarında tatbik olunan nispet dâhilinde yapıl
masını ve yapılan taksimde geriye artan kısım 
kalırsa bunun da aynı nispetler dairesinde dul ve 
yetimlere verilmesi muvafık görülmüştür. Bugün 
yürürlükte olan kanunlarımızda ikramiyeler vâ
rislere miras hisseleri nispetinde verilmekte idi. 
Komisyon yukarda izah edilen aylık nispeti üze
rinden ödenmesini tercih etmiştir. 

Emekli ikramiyesi Gelir Kanununda vergiler
den istisna edilmiştir. Bu kanun Gelir Vergisin
den evvel yürürlüğe girecektir. Bunu nazara alan 
Komisyonumuz vergi muaflığına dair olan bu 
maddedeki hükmü geçici bir madde olarak ka-
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bul etmeyi muvafık görmüş ve vergi muaflığına 
ait geçici bir madde kabul ederek buradan çıkar
mıştır. 

Madde bu değişikliklerle yeniden yazılmıştır. 
Ancak şu noktaanm da belirtilmesi faydalı gö
rülmüştür. ikramiyeye müstahak bir memur 
emekliye ayrılmasını istedikten sonra ikramiye
yi almadan ölürse bu ikramiye onun tahakkuk 
etmiş ve mameleki arasına girmiş bir varlık 
bulunduğu cihetle bu nevi ikramiyeler vâris
lere Medeni Kanun hükümlerine göre öden
mek icabeder. 

Madde 90 : (Hükümet tasarısının 88 nci 
maddesi) 

25 yaşını dolduran kızlar muhtaç iseler ma
aşlarının kesilmemesi 75 nci maddede kabul edil
miş olduğundan bunların ikramiye dahi al
malarını sağlamak için madde düzeltilmiştir. 
ikramiye bir defa verileceği cihetle boşanan ve
ya dul kalan kızlara mezkûr 75 nci madde ge
reğince maaş bağlanabilirse de tekrar evlen
diklerinde ikinci bir- ikramiye verilmiyecektir. 
Madde buna müsait değildir. 

Yirmi beşinci bölüm 

Madde 91 : (Hükümet tasarısının 89 ncu 
maddesi) 

Hükümde esaslı bir değişiklik yapılmamış, 
bentler birleştirilmiş ayrı ve istisnai muameleye 
mahal kalmamak üzere fıkralar yeniden kaleme 
alınmıştır. 

Yirmi altıncı bölüm 

Madde 9 2 . : (Hükümet tasarısının 90 nci 
maddesi) 

Emeklilik hakkını düşüren ve bağlanmış ay
lıkların kesilmesini gerektiren haller bu mad
dede tedvin edilmiştir. Bir yıldan fazla ağır 
ve bir yıldan fazla hapis cezaları bir kaza veya 
tahrik sonunda işlenmiş fiillerden dolayı da ve
rilebilir. Bu gibi hallerde ahlâk redaetinden zi
yade kader ve kazanın ve haksız tahrikin mü
essir olması hasebiyle primi verilmiş ve hizmet 
sebebiyle kazanılmış hakkın kaybedilmesi doğ
ru görülmiyerek maddenin (a) bendi başına 
(Kasta makrun olmıyan veya tahrik neticesi vu-
kuagelen fiiller hariç olmak üzere cümlesi ilâ
ve olunmak suretiyle madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 93 : (Hükümet tasarısının 9İ nci 
maddesi) 

Bu maddeye 3 yeni hüküm ilâve edilmiştir. 
I - Birinci ve ikinci derecedeki harb mâlûl-

leriyle evlenen karıların aylıklarının kesilme-
mesidir. Harb malûllerine ait 551 sayılı Terfih 
Kanununda mevcut bu hüküm muhafaza edil
miştir. 

I I - Muhtaç kız çocuklar 25 yasını bitirseler 
dahi aylıklarının kesilmiyeceği 75 nci maddede 
kabul edildiğinden bu maddeye o hükmün sak
lı kaldığı dercedilmiştir. 

I I I - Erkek çocuklardan ortaöğrenimde olan
ların aylığı 20 yaşam geçmemek üzere bu tah
sillerini ikmal edinceye kadar verileceği 74 ncü 
maddede kabul edildiğinden bu hükmün bu 
maddeye ilâvesi icabetmiştir. Maddeden kız 
çocuklara ait (Ç) fıkrası çıkarılmıştır. Bu esas
lara göre madde yeniden yazılmıştır. 

Yirmi yedinci bölüm 

Madde 94 : (Hükümet tasarısının 92 nci mad
desi) 

iki cihetten aylığa istihkak kazananlar 
hakkında yapılacak muameleyi tâyin etmekte
dir. Esas hüküm iki cihetten aylık alanlara 
az olan aylıkları sürekli olarak kesilip fazla 
olanın verilmesidir. Ancak babasından aylık 
alan dul karı ayrıca ana veya babadan aylığa 
müstahak duruma girerse fazla olan yeni aylığı 
yazı ile istemek şartiyle bu fazla verilir ve az 
olan kesilir. Aksi halde az olanı alması icabe
der. Böyle bir tercih hakkı verilmesinin sebebi 
kocadan aylık derhal bağlanır ve bağlanan ay
lık hayat boyunca verilir. Baba ve anadan bağ
lanacak aylık 25 yaş haddi ile mukayyettir. 25 
yaşını bitirdikten sonra verilebilmesi için muh
taç olmak şarttır. İsterse az ve devamlı olanı 
tercih eder isterse bir zaman sonra kesilecek 
olan fazla aylığı almayı tercih eder. Emekli 
veya malûllük aylığı almakta olanlar dul ve ye
tim olarak da maaşa müstahak olurlarsa aynı 
sebeple bunlara da eski ve yeni aylığı tercih 
etmek için bir hak tanınmıştır. Tercih hakkını 
kullanarak fazla olan dul ve yetim maaşı alan
ların dul ve yetimlerine tercih sebebiyle terk 
ettiği emekli ve malûllük aylığı üzerinden maaş 
bağlanır. Bu da tabiîdir. Evlenerek aylığı kesil
miş kızın kocasının ölümü ve muhtaç durumda 
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oîmaşı nasebiyİe yetim aylığının tekrar bağlan
ması için aranılması lâzımgelen şartların da ka
nunda belli edilmesi ve dul yetim sıfatiyle top
tan ödeme almış olanların aynı sıfatların birin
den dolayı tekrar ödemeye müstahak olması 
halinde eskiden almış olması nazara alınmıya-
rak yeniden müstahak olduğunu da ayrıca ala
bilmesi lâzımgeldiğinden buna göre hüküm ek
lenmiş ve madde bu suretle değiştirilerek yazıl
mıştır. 

Madde 95 : (Hükümet tasarısının 93 neü 
maddesi) 

Yetim veya dul aylığı almakta olan erkek 
veya kız çocuk ve dul iştirakçi olursa yetim ve 
dul aylığı muvakkaten kesilir. İştirakçi sıfatı 
zail olunca müstahak iseler dul ve yetim aylı
ğının tekrar ödenmesine başlanır. Bunlar vazife 
malûlü olurlarsa malûllük aylığı bağlanır dul 
ve yetim aylığı devamlı olarak kesilir. Malûl
lük tamamen zail olursa ve bunlar da müstahak 
iseler sürekli olarak kesilen aylıklarının tekrar 
ödenmesi icaheder. Bu maddeye buna ait bir 
fıkra ilâve edilerek kabul edilmiştir. 

Madde 96 : (Hükümet tasarısının 94 ncü 
maddesi). 

Bu madde gereğince dul ana iştirakçi olun
ca dul aylığı verilmiyerek iştirakçi aylığını al
ması gerekir dul ana iştirakçi iken emekli aylı
ğına müstahak olmuş ise - ki, bu emekli aylığı 
miktar itibariyle az olabilir bu takdirde - kesi
len dul aylığını istemek için kendisine müraca
at imkânı verilmektedir. Bu müracaat için bir 
aylık süre maddeye ilâve edilmiştir. Dul karı ve 
yetim kız da bu duruma düşebilir. Bunlara iş
tirakçi sıfatlarından dolayı bağlanacak aylık 
evvelce kesilen dul ve yetim aylığından az ola
bilir. Bu takdirde dul karı ve yetim kızın dul 
ana gibi kesilen eski aylığını aynı süre içerisin
de istiyebilmesi müsavat ve adalet icabıdır. Bu 
sebeple maddeye dul karı ve yetim kız keli
meleri ilâve olunmuştur. Bunlar eski fazla ma
aşı bu suretle alabilirlerse de ölümlerinde ken
di yetimlerine iştirakçi sıfatından dolayı müs
tahak olduğu aylık üzerinden maaş bağlanır. 
Dul ana, karı ve yetim kızın iştirakçi sıfatların
dan dolayı toptan ödemeye müstahak olup da 
bunu almış olmaları kesilen eski dul ve yetim 
aylığının yeniden ödenmesine mâni teşkil et
mez. 

Madde 97 : (Hükümet tasarısının 95 ve §Ö 
ncı maddesi). 

Hükümet tasarısının 95 ve 96 ncı maddeleri 
iki cihetten toptan ödemeye ve bir cihetten ay
lık ve diğer cihetten toptan ödemeye hak kaza
nılması halinde 'bunların ayrı ayrı verilebilece
ğini ve yalnız ana ve baba ayrı çocuklarından 
birden fazla ödemeye müstahak olurlarsa yal
nız fazla olanın verileceğini ve evvelce az olan 
verilmiş ise farkının ödeneceğini âmir bulun
makta idi. Toptan ödenen para primi verilmiş 
hizmet karşılığı olması ve ayrı şahıslardan in
tikal etmesi itibariyle birisinin verilmemesi 
esas prensip ve adalete uygun görülmemiştir. 
Nitekim 94 ncü maddeye komisyonca ilâve olu
nan bir fıkra ile dul ve yetim sıfatiyle toptan 
ödeme yapılanlara gerek kendi vazifelerinden 
gerek dul, yetim sıfatlarından biriyle toptan 
ödemeye müstahak olan ana ve baba için bir ay
rılık yapmak muvafık görülmemiş her iki mad
de birleşebileceği şekilde yeniden bir madde 
olarak yazılmıştır. 

Madde 98 : (Hükümet tasarısının 97 nci 
maddesi). 

Hükümet tasarısı 104 ve 40 ncı maddedeki 
esas hükümleri bu maddede tekrarlamakta idi. 
Lüzumsuz görülen atıflar çıkarılmak suretiyle 
madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 99 : (Hükümet tasarısının 98 nci 
maddesi). 

Bu maddede yapılan değişiklikler şunlardır : 
I - Son hizmet zammı da emekli aylığı mahi

yetindedir. Emekli aylığı bağlanmamış olanlara 
da ayrıca bu zammın aylık şeklinde bağlandığı 
haller vardır. Bu sebeple son hizmet zammının 
da tam veya yarım olarak kesilebileceğini bu 
maddeye ilâve etmek lâzım gelmiştir. 

II - Bu kanunun hak tanıdığı kurumlar dı
şında bir dernek, banka, müessese ve kurumdan 
alman ücretin sanat veya ticaret yolu ile temin 
edilen kazançtan farkı yoktur. Ticari smai veya 
serbest bir meslekten temin edilen kazanç takip 
edilmemekte ve emeklilik maaşının kesilmesine 
sebep teşkil etmemektedir. Bundan farkı okuyan 
Banka ve emsalinden alman ücret dolayısiyle 
aylığın kesilmesi doğru görülmemiş maddeden 
buna ait fıkralar çıkarılmıştır. 

I I I - Komisyon çoğunluğu Milletvekilliği te
kaüde tâbi bir hizmet sayıkladığı ve Milletvekil
liğinde geçen müddet fiilî hizmetten addedilme-
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diğı ve aldıkları paranın tazminat nev'inden 
bulunduğu mütalâası ile Milletvekili seçilenlerin 
emeklilik ve malûllük, dul ve yetimlik aylıkları
nın kesilmiyeceği hakkında maddeye bir fıkra 
ilâve eylemiştir. 

IV - Belediye başkanları tâbiri maddeden 
çıkarılmıştır. Çünkü belediyeler kurumlara dâ
hildir. illerin daimî komisyon üyelikleri eklen
miştir. Bu üyelik Belediye başkanları gibi son 
hizmet zammı almazlarsa da tekaüde tâbi bir 
memuriyetten gelmiş iseler bu hizmetlerde ge
çen süreleri fiilî hizmet sayıldığı cihetle aylıkla
rının yarısı kesileceğinden maddeye ilâve edil
miştir. 

V - Kurumlarda vazife alan ana, baba ve ko
canın aylığının yarısı ve muhtaçlıkları zail olur
sa tamamı kesileceğine dair olan fıkra bu ka
nunun 93 ncü ve 110 ncu maddelerinde hüküm 
bulunması sebebiyle kaldırılmıştır. 

VI - Kurumlarda emekliliğe tâbi olan veya 
olmıyan bir vazife alan harb malûllerinin vazife 
malûllüğü aylığının tamamının veya yarısının 
kesilmesi lâzımgelen hallerde dahi harb malûllü
ğü zammı asla kesilmiyecektir. Bu hüküm mad
deye açıkça yazılmıştır. 

VII - Diğer fıkralar hüküm değiştirilmeksi-
zin daha açık yazılmıştır. Şu ciheti de ayrıca te
barüz ettirmek isteriz. Ücretler ve ödenekler esa
sen aylık olarak verilir. Gündelik ve huzur hak
kı bir veya birkaç günlük veya celse içinde ve
rilebilir. Bir gün için gündelik veya bir celse 
için huzur hakkı alan bir kimsenin bir aylığının 
kesilmesi düşünülmüş değildir. Gündelik ve hu
zur hakkının hiç olmazsa kesilecek aylıklar müd
deti kadar devam etmiş olması icabeder. 

Madde 100 : (Hükümet tasarısının 99 ncu 
maddesi). 

Bu madde son hizmet zammına taallûk etmek
tedir. Her yıl için son görev aylığının veya ücret 
tutarının % 1 i emekli veya malûllük aylığına 
eklenecektir. Bu maddede emekli aylığına yapı
lan son zamlarla beraber bu aylığın tutarının 
emekli aylığı âzami haddi olan esas aylığın % 
70 ini geçemiyeceği yazılı idi. Malûl aylıkları 
için hüküm yoktu malûllerde de % 90 ı geçemi
yeceği 55 nci maddeye mütenazır olarak kabul 
edilmiştir. Bakanlık emrinde veya açıkta iken 
emekliye ayrılmış olanların emekli maaşına 
esas olan aylık veya hizmet için 15 nci madde

nin (G) fıkrasında Komisyonumuzun yaptığı 
tadil nazara alınarak bu maddeye bu gibilerin 
hizmeti ahire zamlarının açık maaşlarından de
ğil tam aylık veya ücretleri tutarından yapıla
cağı hakkında (a) bir fıkrası eklenmiştir. 

Madde 101 : (Hükümet tasarısının 100 ncü 
maddesi) 

Evvelce emekliliğe tâbi bir vazifede bulun
muş veya sonradan böyle bir vazifeye tâyin 
olunmuş olan erler, erlikte vazife malûlü olmuş 
iseler işbu malûllük dolayısiyle bağlanan aylık
ları bu vazifelerden dolayı iktisap edecekleri 
haklardan ayrı olarak verilmek icabeder. Bu 
hizmetin ve malûllüğün karşılığıdır. Emekli 
aylığı ise prim mukabilidir. 

Evvetlce vazifede iken er olarak malûl olan
lar hakkında 60 nci maddeye gerekli hükümler 
konmuş idi. Er iken vazife malûlü olup da son
radan emekli hakkı tanınan bir vazifeye tâyin 
edilmiş olanların durumu da bu madde ile tâyin 
edilmiştir. Yukarıki sebeplere binaen bunlara 
da son görevden dolayı iktisap ettiği hakları er 
vazife malûllüğü aylığı ile beraber verilecektir. 
Harb malûllük zamları esasen hiçbir suretle 
kesilmemektedir. Madde buna göre yeniden ka
leme alınmıştır. 

(Hükümet tasarısının 101 nci maddesi) 14 
ncü maddeye gerekli hüküm ilâve edilmek su
retiyle tayyedilmiştir. 

Madde 102 : (Hükümet tasarısının 102 nci 
maddesi) 

Bu madde her ne suretle olursa olsun kese
neği geri verilmiş olanların tekrar vazifeye tâ
yinleri halinde tatbik olunacak hükümleri gös
termektedir. Bu gibiler 40 yaşını bitirmiş veya 
bitirmemiş ve keseneği geri verilmiş veya veril
memiş olmalarına göre ayrı hükümlere tâbi tu
tulmaktadır. Bu tasarı 40 yaşından sonra vazi
feye girenleri iştirakçi olarak kabul etmektedir. 
Keseneğini geri veren 40 yaşını bitirmiş ise 
iştirakçi değil ancak tevdiatçı olabilecektir. Şu 
kadar ki keseneğini geri verdiği müddet yaşın
dan indirilerek geri kalan yaş sayısı 40 yaşını 
bitirmiş olması halinde tatbik edilecektir. Aksi 
halde iştirakçi olabilir. Bu hesaba göre 35 yaşı
nı bitirmiş 40 yaşını bitirmemiş ise tamamlayıcı 
aidat verecektir. Bu suretle eski müddetler ye
ni fiilî hizmetine katılacaktır. Keseneği geri 
vermiyenler yaşlarına göre vazifeye girdikleri 
tarihten itibaren iştirakçi veya tevdiatçı olarak 
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kabul olunurlar. Fakat eski hizmet süreleri he
saba katılmaz. Madde bu esasa göre kaleme 
alınmıştır. 

Madde 103 : (Hükümet tasarısının 103 ncü 
maddesi) aynen 

(Hükümet tasarısının 104 ncü maddesi) 
Gelir Vergisi Kanununda iade olunan kese

nek ve yapılan ödemeler vergiye tâbi tutulma
mıştır. Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girin-
eeye kadar bunlardan yine vergi kesilmiyeceği-
ne göre ve evvelce vergi kesilerek bakiyesi il
giliye ve vergisi Hazineye verilmiş kesenekler 
Sandığa geri verildiği zaman ilgili aldığını ge
ri vereceği için Hazineye verilen vergiyi de Ha
zineye iade etmesi hakkında geçici bir madde 
kabul edilmiştir. Bu sebeple bu madde tasarı
dan çıkarılmıştır. 

Madde 104 : (Hükümet tasarısının 105 nci 
maddesi) 

Bu madde Memurin Kanununun içine gir
mesi lâzımgelen hükümleri de ihtiva etmekte 
olduğu için sadece emekliliği düzenliyen hüküm
ler bırakılmış ve madde buna göre yeniden ya
zılmıştır. 

Yirmi dokuzuncu Bölüm 

Madde 105 : (Hükümet tasarısının 106 ncı 
maddesi) 

Madde bu kanunun tatbikini icabettiren çe
şitli muamelelerde esas tutulacak yaş kayıt ve 
belgelerini göstermektedir. Yaş tashihi 18 yaşı
nı bitirdikten sonra olursa askerlik ve diğer bâ
zı muamelelerde nazara alınmaz iştirakçilerle 
tevdiatçılar için de bu esasa göre yapılan deği
şikliklerle madde kabul edilmiştir. 

Madde 106 : (Hükümet maddesinin 107 nci 
maddesi) 

Vuzuh verilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 107 : (Hükümet tasarısının 108 nci 

maddesi) 
Bu madde malî mesuliyeti derpiş etmekte

dir. Bu sebeple (Malen) kelimesi ilâve edilerek 
ve kayıt verenlere veya suret tasdik edenlerin 
yanlışlığı bilmemesi de varit olduğundan (Bi
lerek) kaydı konmak suretiyle kabul edilmiş
tir. 

Otuzuncu Bölüm 

Madde 108 : (Hükümet tasarısının 109 ncu 

maddesi) 
Madde 109 : (Hükümet tasarısının 110 ncu 

maddesi) 
Madde 110 : (Hükümet tasarısının 111 nci 

maddesi) 
Madde }11 : (Hükümet tasarısının 112 nci 

maddesi) 
Bu maddeler muhtaçlığa, muhtaçlığın zeva

line; bunların tesbit ve ihtilâfların halline, yet
kili mercilere ve diğer hususlara ait hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

Hükümet tasarısında muhtaçlık gelir mikta
rına ve servete göre ayarlanmak istenmiş ve 
maddeler ona göre tertiplenmiştir. Komisyonu
muz muhtaçlığı yaşanan muhit, aile ve hayat 
şartları ve ihtiyaçlara göre mahallinde tesbit 
etmenin salim ve zaruri olduğunu görmüş ve bu 
maddeler yeniden kaleme alınmıştır. 

Otuz birinci Bölüm 

Madde 112 : (Hükümet tasarısının 113 ncü 
maddesi). 

Bu ve mütaakıp maddeler emekli; malûl, dul 
ve yetimlere aylık bağlanmcaya, toptan ödeme 
veya kesenek iadesi yapılıncaya kadar verile
cek avanslarla yer sarsıntısı, sel ve yangın gi
bi hallerde yapılacak yardımlara mütaallik hü
kümleri ihtiva etmektedir. Bu madde bu gibi
lere avans olarak bağlanacak aylıkların yarısı
nın verilmesini kabul ederek ve muhtaçlığı is
pat kaydı kaldırılarak yazılmıştır. 

Madde 113 : (Hükümet tasarısının 114 ncü 
maddesi) aynen. 

Madde 114 : (Hükümet tasarısının 115 nci 
maddesi). 

(Verilebilir) kelimesi (verilir) olarak değiş
tirilmiştir. 

Madde 115 : (Hükümet tasarısının 116 ncı 
maddesi). 

Zelzele ve su baskını gibi âfetlerden zarar 
görenlere yapılacak yardımın Bakanlar Kuru
lunca karar altına alınmasını lüzumsuz bir for
malite sayan Komisyonumuz bunu Yönetim Ku
ruluna bırakmayı uygun görmüştür. Ve iki se
nede eşit taksitle tahsil edilmesi de lüzumlu gö
rülmüş ve madde buna göre değiştirilmiştir. 

Madde 116 : (Hükümet tasarısının 117 nci 
maddesi). 

Bu madde bağlanmış aylıkların ilgililer ta-
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rafından her ne suretle olursa olsun bir sene 
içinde aranmazsa kesileceğini ve iki yıl içinde 
müracaat edilmezse müterakimlerinin verilmi-
yeceğini ve hü süreden sonra müracaat edenle
re başvurma tarihinden itibaren aylık bağlana
cağını kabul etmekte idi. Komisyonumuz iki yıl 
müddeti az görmüş ve son fıkra hükmüne de 
uygun olmadığı için o fıkradaki müddete mü
tenazır olarak 5 seneye çıkarmıştır. Bir gûna 
mazeret kabulüne imkân vermiyen (her ne su
retle olursa olsun) cümlesini çıkarmıştır. Mad
denin son fıkrası aylığını almaya devam eden 
bir kimsenin arada herhangi bir veya birkaç 
aylığını almamış olması halinde bunların 5 yıl 
içinde sandık lehine zamanaşımına uğrıyacağı-
nı göstermesi hasebiyle diğer istihkaklardan da 
farkı 'bulunmaması hasebiyle mütaakıp madde 
hükmüne dâhil olması icabettiğini görerek 
maddeden çıkarmıştır. Aylık bağlanmasına is
tihkak kesbedildiği tarihten itibaren 5 yıl so
nuna kadar müracaat edilmezse bu aylıkların 
müracaat tarihini takip eden ay başından iti
baren bağlanacağı hakkında bir fıkra ilâve et
miştir. 

Madde 117 : (Hükümet tasarısının 118 nci 
maddesi) 

Vuzuh verilmiştir. 
Madde 118 : (Hükümet tasarısının 119 n-

cu maddesi) 
Zamanaşımının her istihkak sahibi için ayrı 

ayrı yürüyeceğine dairdir, ölümü duymamak, 
ateh getirmek, şuurunu kaybetmek, esir olmak 
ve enterne edilmek gibi hallerde zamanaşımı yü-
rüyemiyeceğinden 116 ve 117 nci maddelerde 
yazılı müddetlerin makbul ve mücbir bir sebep 
tahtında geçtiği usulen ispat olunan hallerde za
manaşımı nazara almmıyacağı hakkında mad
deye bir hüküm eklenmiştir. 

Madde 119 : (Hükümet tasarısının 120 nci 
maddesi) ynen 

Madde 120 : (Hükümet tasarısının 121 nci 
maddesi) aynen 

Madde 121 : (Hükümet tasarısının 122 nci 
maddesi) 

Sandık tarafından kesilen tevkifata razı ol-
mıyanlarm Danıştayda dâva açabilmesi için bir 
fıkra ilâve edilerek kabul edilmiştir. 

Madde 122 : (Hükümet tasarısının 123 ncü 
maddesi) 

Atıflarda düzeltme yapılmış ve vuzuh veril
miştir. 

(Hükümetin 124 ncü maddesi) 
25 liradan az aylıkların 10 yıllığının toptan 

ödenerek alâka kesilmesini âmir bulunmakta 
idi. Dul ve yetimlerin çoğunun aylığı 25 lirayı 
geçmiyeceği ve bunlara toptan ödeme Sandık 
muamelelerini azaltma gibi bir faydası olabilirse 
de sosyal mahzurlar doğuracağı düşünülerek 
madde tayyedilmiştir. 

Madde 123 : (Hükümet tasarısının 125 nci 
maddesi) 

Bu maddeden de imtiyazlı ortaklıklar ve kamu 
yararına olan kurumlar çıkarılmak suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Madde 124 : (Hükümet tasarısının 126 nci 
maddesi) 

Maksada uygun bir şekilde yeniden yazıl
mıştır. 

Madde 125 : (Hükümet tasarısının 127 nci 
maddesi) 

Madde Biriktirme Sandığı hakkındaki esas
ları tâyin etmektedir. Bu kanun gereğince işti
rakçi olamıyacak durumda olup da emekliye tâbi 
vazifeye tâyin edilenlere bir tasarruf sağlamak 
maksadiyle bu müessese kurulmuştur. 40 yaşını 
bitirenler iştirakçi olamazlar. Kesenekleri geri 
verilmiş olan iştirakçilerden sonradan emekliliğe 
tâbi hizmete girenlerin kesenek verdikleri yıllar 
yaşlarından düşüldüğünde yine 40 yaşını bi
tirmiş durumda iseler bunlar da iştirakçi olamaz
lar. Keseneğini geri vermiyenler veya vermek is-
temiyenler de 40 yaşını bitirmiş iseler ayni du
rumda kalırlar. Bunlara tevdiatçı denilir. Ve 
biriktirme sandığına girerler. İştirakçiler gibi % 
5 kesenek yükselme zamları ve giriş aidatı öder
ler. Kurumlarınca da karşılıkları verilir. % 10 
cezalar bu gelirler hakkında da tatbik olunur. 
Hükümetin 128 nci maddesi karı ve kocanın bir
likte iştirakçi olamıyacağı esasına göre hazırlan
mış ve buna ait hüküm çıkarılmış olduğundan bu 
madde de o yolda düzeltilmiştir. 

Madde 126 : (Hükümetin tasarısının 129 ncu 
maddesi) 

Tevdiatçılarm gerek yaş tahdidi gerek malûl
lük ve istifa gibi sebeplerle vazifeden ayrılmala
rında kendilerine ve ölümlerinde dul ve yetimle
rine kesenek ve karşılıklarının ne suretle ödene
ceğine dair olan bu madde aynen kabul edilmiş
tir. 
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Madde 127 : (Hükümet tasarısının 130 ncu 

maddesi) aynen 
Madde 128 : (Hükümet tasarısının 131 nci 

maddesi) aynen. 
Madde 129 : (Hükümet tasarısının 132 nci 

maddesi) 
İştirakçi ve tevdiatçılara karşı işlenen bir suç 

neticesinde emekli veya biriktirme Sandığı nazara 
uğramış ise mutazarrır olan iştirakçi veya tevdi-
atçı fail aleyhinde dâva ikame etmiş ise sandık
ların müdahil sıfatiyle, iştirakçi veya tevdiatçı 
dâva açmamış ise Sandığın doğrudan doğruya da
vacı sıfatiyle hareket edebilpesi bu madde ile 
kabul edilmektedir. Sandıkların dâvası zararın 
tazmin ve telâfisine matuftur. Hükmolunacak 
tazminat aylıkların 5 yıllığından ve toptan öde
menin yarısından fazla olursa fazlası hak sahip
lerine verilecektir. 

Madde 130 : (Hükümet tasarısının 133 ncü 
maddesi) aynen 

Madde 131 : (Hükümet tasarısının 134 ncü 
maddesi) aynen 

Madde 132 : (Hükümet tasarısının 135 nci 
maddesi) 

Emeklilik muameleleri hakkında 150 den faz
la kanun mevcut olduğu ve bunların bazen pren
siplerinin ayrı bulunması ve tatbikatta içinden 
çıkılması güç zorluklar doğurduğu için emeklilik 
konusuna taallûk eden hükümlerin ba«ka bir ka
nunda yer alamıyacağı hükümetçe teklif edilmiş
ti. Maddenin yazılış tarzı bir nevi tahdit tazam-
mun eder zihabı uyandırdığından madde : Bu 
kanunun mevzuu ile ilgili hükümlerin bu kanuna 
ek olarak yapılması gerektiğini ifade eder şekle 
konulmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 133 : (Hükümet tasarısının 136 nci 
maddesi) 

Bu madde ile; tekaütlükle ilgili 73 ncü 
kanun tamamen kaldırılmakta idi. Bu maddeye 
aşağıki fıkralarda yazılı iki kanun da ilâve olu
narak kaldırılacak kanunlar sayısı 75 i bulmuş
tur. 

I. - Subay ve askerî memurların tekaüdü 
için rütbe vasıflarına göre tâyin olunan yaş
ları bildiren 3079 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü 
maddeleri kaldırılınca bunun birinci maddesi 
hükmünün de tatbik kabiliyeti kalmadığı ve esa
sen işbu birinci maddedeki hükmün, 1076 ra
ydı kanundaki hükümle tahtı teminde bulundu 
ğu anlaşılarak bu kanun; bâzı maddeleri kal

dırılan kanunlar arasından hükmü ka.duılanlar 
arasına alınmıştır. 

II - Hizmet müddetleri maaş bağlamaya mü
sait olmıyan emekli, dul ve yetimlere ödenen 
ikramiye ve tazminattan vergi kesilmemesi hak
kındaki 5191 sayılı Kanundaki hüküm, komis
yonca tedvin edilen vsrgî muaflığı geçici mad
desine konulan hükümle temin edildiğine g'5-
re 5191 sayılı Kanunda tümü ilga edilen ka
nunlara ilâve olunmuştur. 

Madde 134 : (Hükümet tasarısının 137 nci 
maddesi) aynen kabul olunmuştur. 

Madde 135 : (Hükümet tasarısının 138 nci 
maddesi). 

Bu madde ile ; 84 kanunun bâzı madde, fık
ra veya hükümleri kaldırılmakta idi. Bu mad
deye bağlı cetvelde aşağıki fıkralarda izah edi
len değişiklikler yapıldığından kısmen kaldırı
lan kanunlar sayısı 85 olmuştur. 

A) : 
I - Mektebi Harbiyeden başahadetname ne

şet edenlerin kıtaata sureti tevzi ve istihdam
ları hakkındaki 21 Şubat 1330 tarihli Kanunu 
muvakkatin 7 nci, 

I I - Bahriye efrat ve küçük zabitaniyle ge
dikli zabitanı hakkındaki 24 Şubat 1330 tarihli 
Kanunun 20 - 25 nci, 

III - Memurin Kanununun bâzı maddeleri ile 
buna müzeyyel olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki 2919 sayılı Ka
nunun 3 ncü, 

Maddelerinde de tekaütlükle ilgili hüküm
ler bulunduğu halde bunların hariç bırakıldık
ları anlaşılarak bunlar da bu partiye dâhil edil
miştir. 

B) 3079 sayılı Kanun tamamı kaldırılan 
kanunlar arasına alındığından bu kısımdan çı
karılmıştır. 

C) Subaylar heyetine mahsus Terfi Kanu
nunun 14 ncü maddesi hükmünün tamamen ip
kası Komisyonca muvafık ve zaruri görüldü
ğünden bu kanun, bu partiden çıkarılmıştır. 

Ç) 788 sayılı Memurin Kanununun 84 ncü 
maddesinin memurların hastalık sürelerini tâ
yin eden hükmünün de o kanunda ipkası zaru
ri görülerek o maddenin numarası kaldırılacak 
hükümler arasından tayyedilmiştir. 

D) 4992 sayılı Kanunun birinci maddesin
de çeşitli kanunlarla yapılmış zamların aylıkla
ra ilâvesinden ve on beş lira maktu zammın 
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da yapılmasından sonra baliğ olacak miktarın 
aylık asli itibar edileceği yazılı olmasına ve va
tani hizmet tertibinden bağlanmış aylıkların da 
aynı hükme tâbi bulunduğu bildirilmesine göre 
tahsisat fevkalâde kararnamesinin vatani hiz
met tertibinden bağlanmış aylıklara ait hük
münün dahi ipkasına sebep ve mahal kalma
mış olduğundan tasarının 138 nei maddesinin 2 
sıra numarasının hizasında da gerekli tashih ya
pılmıştır. 

Madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Otuz yedinci Bölüm 

Geçici madde 1 : (Hükümet tasarısının ge
çici birinci maddesi). 

Bu maddenin F fıkrasındaki köy öğretmen
leri ve köy sağlık memurları emekli sandığının 
tasfiye tarzı geçici 8 nci maddede tesbit edil
miş olduğundan F fıkrası kaldırılarak G fıkra
sına F fıkrası işareti konmuştur. 

Son fıkradaki 4085 sayılı Kanunin 36 ncı 
maddesinde bahsi geçen kimseler belediyeler
den maaş alan doktor, kimyagerlerle hastaba
kıcı hemşireler olup bunların evvelki hükümle
re göre borçlanma yoliyle eylemli sürelerine ek
lettikleri hizmetlerin karşılığı olarak belediye
ler ve îller Bankası Tekaüt Sandığına borçlan
dıkları paralardan tahsil edilenlerle borç artık
ları belediyelerce bu memurların 1 . I . 1946 
dan evvelki zamana ait maaşlı hizmetleri için, 
kurulacak sandığa yatırmak mecburiyetinde bu
lundukları % 15 lere kısmen karşılık olmak üze
re belediyelere devir olunacağını gösterir. 

Geçici madde 2 : (Hükümet tasarısının ge
çici ikinci maddesi). 

3173 sayılı Kanuna bağlı 2 numaralı cetvel 
saat hesabiyle gündelik alan çırak, kalfa gibi 
kimselerdir 3 sayılı cetvel ise hem memur ve 
hem hizmetliler kısmını ihtiva eder. Bu suret
le 2 numaralı cetvelde yazılı olanların tamamı 
ve 3 numaralı cetveldekilerden işçi kısmı, va
zifesi olduğu gibi ve ismi değiştirilerek kalacak 
olan sandıkça tekaüt muameleleri idare edile
cek ve diğerleri devrolunacaktır. 

a fıkrası ibare itibariyle düzeltilmiştir. 
b fıkrasında tavzihe muhtaç bir şey yoktur. 
c fıkrasında tavzihe muhtaç bir şey yoktur. 
ç., a, ve b ve c fıkralarında gösterilen para

lardan memurlara ait olanı yeni kurulacak san

dığa devrolunur demek daha vazıh olacaktır. 
Bu madde yeniden yazılmıştır. 

Maddenin esası kaldırılan sandıkla ilgililer
den işçi kısmının çalışmasına devam edecek olan 
sandıkla alâkalanacağını ve sandığın memurlara 
ve işçilere ait sermayesinin nasıl taksim edilece
ğini göstermektedir. 10 senelik hesabedilmesi 
şimdiye kadar bağlanan maaş miktarlarında işçi 
veya memurlarla veya aleyhine bir netice doğur
mamak için alesseviye 10 seneliğin hesabedilerek 
sandık aktif mevcudundan 1 - Borçları, 2 - Me
mur ve işçilerin ödedikleri aidat, 3 - Her iki 
kısmın emekli ve -yetimlerinin 10 nar senelik 
maaş tutarı hesabedildikten sonra kalan mikta
rın ödedikleri ödenek nispetinde ikiye ayrılaca
ğını ve işçilere ait olan a - aidat, b - 10 senelik 
maaş tutarı, c - ikiye ayrılan bakiyeden bun
lara ait kısım, çalışmasına devam edecek olan 
sandıkta kalacağını ve diğer kısımların yeni ku
rulacak sandığa d^vrolunacağmı gösterir. 

Geçici madde 3 : (Hükümet tasarısının geçi
ci üçüncü maddesi) 

Askerî fabrikalar amele ve işçileriyle hiz
metlileri bu kanun bakımından ayrı ayrı mu
ameleye tâbi tutulmaktadır. Amele ve işçi
lerin kanunun yürürlüğe girmesinden evvele ait 
emeklilik işleriyle kanunun yürürlüğe girmesin
den sonraki bu çeşit işleri tamamen Askerî Fab
rikalar Tekaüt Sandığı tarafından idare olu
nacağı gibi bu amele ve işçilerle subay ve as
kerî memurların yardım işleri de - 3475 sayılı 
Kanun hükümlerine göre - bu sandık tarafından 
ifa edilecektir. Hizmetlilere ait kesenek ve kar
şılıklarla c/o 4 faizi mürekkep hesabiyle tutarı 
ve bu hizmetlilerden emekli, dul ve yetimlere 
bağlanmış maaşların da 10 yıllık tutarı diğer 
kuru1 an sandığa devrolunacaktır. 

Bu sardıkta özel bir kanunla ve müktesep 
hakları mahfuz tutmak şartiyle yeni bir tesis 
kuruluncaya kadar devam edecektir. 

Geçici madde 4 : (Komisyonca alınmıştır) 
4 ncü madde olarak bir madde ilâve edil

miştir. Bu madde ikinci ve üçüncü maddeler 
hükümlerince vazife görecek olan sandıklardan 
bağlanacak maaşlarla toptan ödemeler bu ka
nundaki miktarlardan aşağı olduğundan bunla^ 
rın da bu kanundaki miktarlar üzerinden hesap
lanması kaydı konulmak suretiyle adalete ve 
çeşitli sandıklar muamelelerinin tevhidi maksa
dına uygun hareket edilmiş olacaktır. Yalnız ke-
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senek iadesi ve ikramiye gibi hususlar kendi ka
nunlarına göre yürütülecektir. 

Geçici madde 5 : (Hükümet tasarısının dör
düncü maddesi). 

Geçici birinci maddenin (D) işaretli fıkrasın
da yazılı olup yeni sandığa devredilecek olan ve 
tiler Bankası Tekaüt Sandığından başka hususi 
idareler memur ve hizmetlilerinin emeklilik işle
rini görmekte olan muayyen mevcudu bulunma
yıp bağlanacak emekli, dul ve yetim aylıklarını 
her sene özel idarelere tevzi suretiyle ödemekte 
olan ( Vilâyet hususi idareleri tekaüt sandığı
nın ) özel idarelerle . . . . ilâ adı altında 
ve bağlanmış aylıkların ödenmesi sona erinceye 
kadar kaldırılan hükümlere göre çalışmasına de
vam etmesini sağlamak üzere bu madde tesis 
edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrası bu sındığın 
kendi memur ve hizmetlilerinin İller Bankası 
Tekaüt Sandığına yatırılmakta olan aidatlarının 
bu sandığın kanunla kurulacak sandığa devre
dileceği cihetle bütün mevcudu arasında intikal 
edeceğine göre kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra ödeyecekleri aidat doğrudan doğruya ku
rulacak sandığa verileceği cihetle karşılıklarının 
da (özel İdare ler . . . ilâ . . . . ) adını alacak olan 
sandıkça ödeneceğini ve kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra bu hizmete girecek olanların 
dahi aynı hükümlere tâbi tutulacaklarını göste
recek şekilde tedvir edilmiştir. 

Geçici madde 6 : (Hükümet tasarısının ge
çici beşinci maddesi). 

Bu maddede izaha muhtaç bir cihet yoktur. 
İfade itibariyle biraz düzeltilmiştir. 

Geçici madde 7 : (Hükümet tasarısının ge
çici altıncı maddesi). 

Bu maddede istihdaf edilen maksat bu ka
nunla kaldırılan sandıklar memur ve hizmetlile
rinden istiyenlerin icabeden vasıfları haiz olmak 
şartiyle E. C. E. Sandığında veya kendi kurum
larında münasip görevlere tercihan alınmalarını 
ve bu mümkr.n olmadığı takdirde üç aylık mik
tarında tazminat verilmesini sağlamak olduğun
dan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki du
rumlarına göre emeklilik bakımından bu kanu
nun umumi hükümlerinden istifade etmeleri ta
biî bulunduğundan maddede umumi hükümlerin 
ayrı ayrı tasrih edilmesine lüzum görülıııiyerek 
kısaca yazılmıştır. 

Gerek bu maddedeki gerek geçici 6 neı mad
dedeki (almakta oldukları aylıklar) tâbirinde 

bittabi 4620 ve 4621 sayılı Kanunlar gereğince 
verilen tazminat ve kadro farkları da dâhildir. 

Geçici madde 8 : (Hükümet tasarısının ge
çici yedinci maddesi) 

Bu madde (Köy öğretmenleri ve Köy Sağlık 
Memurları Tekaüt Sandığı) nın tasfiyesiyle mev
cudunun hizmet müddetlerine göre ilgililere 
tevzii ve bunlardan arzu edenlerin geçmiş hiz
met müddetleri üzerinden diğer memurlar gibi 
borçlandırılması istihdaf edilmiş iken komis
yonda yapılan görüşme sonunda kaldırılacak 
Sandık mevcudunun tevziiyle tekrar borçlan
dırmak yoluna gidilmesi doğru görülmiyerek 
Sandıkta mevcut paraların yeni sandığa geçmiş 
hizmetlerine karşılık olarak devredilmesi ve bu 
miktarlar kifayet etmiyeceğinden ayrıca maaş
lı memurların geçmiş hizmet müddetlerinde ya
pıldığı ,?ibi artan paranın da Millî Eğitim Ba
kanlığınca Sandığa iki sıenede bütçeye konula
cak meblağla ödenmesi münasip görülmüştür. 

Geçici madde 9 : (Hükümet tasarısının ge
çici sekizinci maddesi) 

Bu madde adları değiştirilerek vazife göre
cek olan Devlet Demiryolları ve Askerî Fabri
kalar Amele ve İşçileri Tekaüt Sandıkları memur
larının da yeni Sandıkla ilgilendirileceğim ve 
kesenek karşılıklarının da o sandıklardan öde
neceğini tesbit etmektedir. 

Geçici madde 10 : (Hükümet tasarısının ge
çici dokuzuncu maddesi) 

Bu madde kaldırılan sandıklardan bağlan
mış emekli, dul ve yetim aylıklariyle yukarıki 
maddede ismi geçen ve iki, üçüncü maddelerde 
yazılı sandıkların T. C. E. Sandığına devredi
lecek olan hizmetlerine veya dul, yetimlerine 
bağlanmış olan aylıkarın bu kanunun yürürlü
ğü girdiği tarihten itibaren bu sandıkça ödene
ceğini gösterir. Şayet üç aylık ödemeler gibi pe
şin ödenmiş miktarlar varsa bu ödemenin taal
lûk ettiği müddetin, hitamını takip eden ay ba
şından itibaren yeni sandık ödemeye başlar. 

Geçici Madde 11 : (Hükümet tasarısının ge
çici 10 ncu maddesi) 

Halen yürürlükte olan hükümlere göre 1683 
sayılı Kanuna tâbi memurlardan emekli san-
üıklariyle ilgili kurumlara geçenlerin her hiz
met senesi için ikişer aylık asli ve ayni kurum
lardan 1683 e tâbi hizmetlere geçenlerin kese
nek ve karşılıkları tutarı geçtiği daireye veya 
kuruma ödenmektedir. Bu kanun bu iki esası 
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da terkederek aidat kesilmeğe başlandığı 
1 . I . 1946 tarihindeki maaşın her hizmet sene
si için yıllık tutarının % 15 i lıesabedilerek ye
ni sandığa ödenmesini emretmektedir. Bu mad-
do yukarda izah edildiği şekilde vâki olmuş 
memuriyet nakillerinde yapılması lâzımgelen 
ödemelerden kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar yapılmamış olanlar- varsa onların ne su
retle ödeneceğini göstermektedir. Maddenin son 
fıkrası 4222 sayılı Kanun hükmüne tâbi olmı-
yan Askerî Fabrikalar memur, hizmetli ve işçi
lerinden 4644 sayılı Kanunla maaşa geçirilenler 
dışında kalanların eklenemiyen hizmetlerini de 
ekletmek imkânını sağlamak için tesis edilmiş
tir. 

Geçici madde 12 : (Hükümet tasarısının ge
çici on 'birinci maddesi). 

Bu maddenin birinci fıkrası % 5 kesenek 
tevkifine başlanmasını emreden 4805 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra kurumlar
da birikmiş olan bu paraların yeni Sandığa ne-
kadar zamanda devredileceğini ve gecikmede 
ne suretle muamele göreceğini gösterir. 

İkinci fıkrası da bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden evvel 1683 sayılı Kanuna tâbi hizmet
lerden kanunla kurulu sandıklarla ilgili kurum
lara geçen memurlar için 4222 sayılı Kanunun 
18 nci maddesinin A fıkrasına göre her hizmet 
senesine mukabil ikişer aylık ödeneceğine ve bu 
sandıkların bütün mevcudu da yeni Sandığa ge
çeceğine ve 4805 sayılı Kanun hükmünce kesil
miş olan % 5 1er de yeni Sandığa devrolunaca-
ğına göre 4805 ten sonraki zamana ait olarak 
T. C. E. ye % 5 lerden mâada bir de ikişer ay
lık ödenmesi mükerrer tediye demek olacağın
dan ödenecek ikişer aylıktan maddenin birinci 
fıkrası hükmünce emanet hesaplarında bulunup 
yeni Sandığa devredilecek olan % 5 1er tutarı 
indirildikten sonra kalanın T. C. E. ye ödene
ceğini izah eder. 

Belediyelerin maaşlı memur olan dok
torlar, sıhhiye memurları, eczacılar gibi va-
doktorlar, sıhhiye memurları, eczacılar gibi va
zifeliler için 4085 sayılı Kanunun meriyetinden 
4805 sayılı Kanunun meriyetine kadar % 10 he
sabiyle îller Bankası Tekaüt Sandığına para 
gönderilmiştir. 4805 sayılı Kanunun meriyetin
den sonra da bu vazifelilerin aylıklarından % 5 
kesilmekle beraber % 5 de karşılık olarak ilâve
si suretiyle toplanan paralar da aynı Sandığa 

gönderilmiş bulunmaktadır. Bu suretle adları 
geçen vazifelilere ait kesenekler ve karşılıkları 
esasen evvelce îller Bankası Tekaüt Sandığında 
toplanmış ve bu Sandığın mevcudu da umum 
meyamnda bu kanunun geçici birinci maddesi 
mükmünce yeni Sandığa devri mukarrer bulun
muş olduğundan bu vazifeliler için ayrıca ya
pılacak bir muamele kalmamış bulunduğu mad
denin son fıkrasında gösterilmiş bulunmakta
dır. 

Geçici madde : (Hükümet tasarısının geçici 
12 nci maddesi) 

Bu maddede izaha muhtaç bir cihet olmayıp 
yalnız maddede zikredilenlere ait muameleler 
esasen ilgili Tekaüt sandıklarınca ifa edilmiş 
ve külfeti o sandıklar takabbül etmiş olduğun
dan bu kabil kimselere ait olarak birikmiş ke
seneklerle karşılıklarının artık ne yeni Sandığa 
devrine ve ne de evvelce haklarını almış olan
lara tevziine mahal görülmediğinden bu suretle 
birikmiş paraların ilgili kurumlara devredilme
si uygun görülerek madde ona göre değiştiril
miştir. 

Geçici madde 14 : (Hükümet tasarısının ge
çici 13 ncü maddesi) 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte va
zifeli olanların kaldırılan kanunlara göre he
sap edilecek fiilî ve itibari hizmet müddetleri
nin kanunun yürürlüğünden sonraki müddet
lere ekleneceğini gösterir. 3 fıkra halinde tes-
bit edilen hükümlerden birincisi emeklilik hiz
met müddetinin 18 yaşını doldurunca başlıya-
cağmı gösterir. Çünkü Memurin Kanununa gö
re 18 yaşını dolduranların memuriyete girebil
melerine ve eski hükümlere göre tekaüt aidatı 
ödendiği devrelerde bunların aidat ödemiş 
bulunmalarına rağmen tekaüde esas hizmet 19 
yaşını doldurduktan sonra başlamakta idi. Bu 
vaziyeti ıslah için geçici 62 nci maddedeki 
borçlanma hükmü kaldırılarak bu fıkra ilâve 
edilmiştir, ikinci fıkra evvelce mevcut kanun
larda tekaüt hakkı tanınan aynı vazifenin de
ğişik isimle zikredilmesinden doğma eksikliği 
tamamlamak için konmuştur. Üçüncü fıkrada 
Posta, Telgraf^eşkilât Kanununa göre tekaüt 
müddetine eklenmesi kabul edilmiş olan bâzı 
hizmet zamlarının aynı vazifeyi görmekte ol
malarına rağmen bu Teşkilât Kanununda zikre
dilmemiş olmaktan dolayı hak kazanamamış bu-
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kınan vazifelilere de teşmilini temin için ilâve 
edilmiştir. 

Geçici madde 15 : (Hükümet tasarısının ge
çici 14 ncü maddesi) 

1683 sayılı Kanun hükmünce tekaüt olan 
subayların hizmet müddetine üç sene hizmet 
ilâvesiyle toplamına göre maaş tahsis edilmek
tedir. T. O. E. Kamımı bu hükmü daha fay
dalı şekle koyarak 32 nci madde her hizmet 
senesi için fiilî olarak 3 aylık zammını 
ve bu zamlar yekûnunun 6 yılı geçmemesini şart 
koymuştur. Ancak kanunun yürülüğe girmesin
den sonra ilâve edilen 3 yılı dâhi doldurmadan 
tekaütünü istiyenlerin müktesep hakları muhafa
za edilmemiş olacağından bunu önlemek üzere 
kanunun yürürlüğe girdiğinde orduda bulunan
ların kanunun yürürlüğe girdiğinden sonra ilâ
veten kazanacakları 3 er aylık müddet 3 yıldan 
aşağı ise 3 yıla iblağ edilmesi kabul olunmuştur. 

Geçici Madde 16 : (Komisyonca eklenmiştir.) 
Bu madde yani ilâvedir. 1683 ve 3201 sayılı 

Kanunlar hükmünce polis meslekinde bulunan 
1 ardan hizmet müddetleri 22 yılı dolduranların 
hizmetlerine 3 yıl kadar zammiyle 25 e iblâğen 
isteklerinde tekaüt hakkı tanınmış idi. Bu hakkı 
muhafaza edebilmeleri için bu kanunun 32 nci 
maddesinde subaylara kıyasen kabul edilmiş olan 
3 er aylık müddet zammı 3 yıldan aşağı olanlara 
da 3 yılı geçmemek üzer^ bir hizmet müddeti ilâ
vesi uygun görülmüştür ve pol;s mesleğinin yıp
ratıcı ve ağır olan vazifesi göz önüne alınarak bu 
kanunun yürürlüğe girdiğinde 15 sene hizmeti 
tamamlamış bulunanların da 3 er ayHc zam müd
detleri 3 seneden aşağı ise 3 seneyi doldurması 
ve bu suretle 25 tamamlandığında istekleri ile 
emekliye ayrılabilmesi esası kabul edilmiştir. 3 
yıla iblağ edilmek üzere eklenecek müddet için 
bu müddete ait maaş tutarının % 10 nunun yeni 
sandığa ödenmesi de şart konmuştur. 

Geçici madde 17 : (Komisyonca eklenmiştir.) 
Bu madde de yeniden ilâvedir. Mütalâasın

dan da anlaşılacağı üzere 3433 sayılı Kanun 
hükmünce ordu hastabakıcı hemşirelerin 20 yıl 
hizmeti doldurduklarında emekli hakkı kazana
bilmeleri esası gözönüne alınarak kanunun yürür
lüğe girdiğinde 10 yıl hizmeti tamamlamış olan
ların 20 yılı doldurduklarında istekleri ile emek
liye ayrılabilmeleri kabul edilmiş ve bu suretle 
emekliye ayrılacaklara tahsis olunacak maaşın 
prim. esasına müstenit bulunan sandık hakkını 

kısmen olsun muhafaza etmek üzere kanunun 
yürürlüğünde 20 seneyi doldurmuş olan memur
lar hakkında kabul edildiği gibi emekli maaşının 
% 5 eksiği ile tahsisi lüzumu kaydedilmiştir. 

Geçici madde 18 : (Hükümet tasarısının ge
çici 15 nci maddesi) 

Bu maddenin tetkikmdan da anlaşılacağı 
üzere üç kısım vazifelilerin hizmetleri tekaüt 
müddetine ilâvesi lâzım gelmekte iken, 

a) Üniversite Kanununun 66 nci maddesi, 
profesörlerin yaş tahdidi suretiyle tekaüde na
sıl sevk edilemiyeceklerini gösterdiği halde 
hangi kanun esaslarına göre tekaüt edilecekle
rini göstermemiş olmasından, 

b) Beden Terbiyesi İdaresi mensupları va
zifelerinin de maaşlı hizmetlerden hiç farkı ol
madığı halde evvelce emekli hakları hiçbir ka
nunla tesbit edilmemiş bulunduğundan, 

c) 1683 sayılı Kanunun tekaüt hakkı tanı
dığı müddetçe yani 1330 sayılı kanun hükmün
ce Devletle alâkaları kesilerek tekaüt işleri 
kendilerine bırakılmış olmasından dolayı bu 
kanunun neşredildiği 1 . VI . 1928 tarihinden 
sonra şehremanetlerine ve 1 . VI . 1930 tarihin
den sonra da özel îdare ve belediyelerin aylıklı 
kadrolarına geçmiş bulunanların bu tarihten 
sonraki hizmetlerini kabul etmemek adilâne 
olamıyacağından bunların da hizmetlerinin ek
lenmesini temin etmektedir. Tasarıdaki 15 nci 
madde bu esasa göre bütün hükümleri muhtevi 
olmak üzere tadilen yazılmıştır. 

Geçici madde 19 : (Hükümet tasarısının 16 
nci maddesi) 

Madde tahakkuk ettirilecek paraların nasıl 
ödeneceğini göstermektedir. Hükümet tasarısı
nın geçici 16 nci maddesi üç maddeye ayrılmış
tır. Birinci madde geçici 14 ncü maddeye göre 
maaşlı hizmetlerde geçen müddetleri eklenen
lerin bu hizmetleri için sandığa verilecek para
ların miktarını tesbit etmektedir. İkinci - üçün
cü maddeler ise bâzı hizmetler için tahakkuk 
ettirilecek paraların tahakkukunda hangi esas
ların nazara alınacağını kaydetmektedir. a 

Geçici madde 22 : (Komisyonca eklenmiştir) 
Evvelce tekaüt hakkına haiz Devlet memur

luklarında bulunduktan sonra İnhisarlar ve 
Devlet Demiryolları İdarelerinin ücretli vazi
felerine geçerek buraların tekaüt sandıkları ile 
ilgilendirilmiş memurlardan maaşlı hizmet müd
detleri 15 yıldan az olanlardan bâzılarının 
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2159 »ayılı Kanunun 7 nci maddesi ile ve 3028 
sayılı Kanunun da 1 nci maddesinin (B) fıkra
larına göre ve her hizmet yılı için 1083 sayılı 
Kanuna tâbi dairelerden son memuriyetlerine 
muhassas asli maaşlarının 2 mislini tazminat 
olarak alıp tekaüt haklarını iskat ettikleri hal
de bir kısmının bu yolu ihtiyar etmiyerek eski 
tekaüt haklarını mahfuz bulundurdukları anla
şılmış ve geçici 14 ncü madde hükmüne göre 
bunların yeni hizmet müddetlerine eklenecek 
olan bu eski hizmetleri için de yeni sandığa ge
çici 19 ncu madde esasları dairesinde bir aidat 
ödenmesi lâzımgelmiştir. Ancak bu aidatın ma
aşlı hizmetlerden son ayrıldıkları kurumlar 
tarafından ödenmesi uygun olacağı düşünülerek 
ve 3202 sayılı Kanunun 66 nci maddesi ile, 3028 
sayılı Kanun hükmünün 1 . VI . 1930 tarihin
den Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teka
üt Sandığının kuruluşu tarihine kadar banka 
hizmetlerine geçmiş memurlar hakkında da tat
biki kabul edildiği ve bunlar için Tekaüt San
dığına aidat verilmiş olanlar da bulunduğu na
zara alınarak bu madde tasarıya eklenmiştir. 

Geçici madde 23 : (Hükümet tasarısının ge
çici 17 nci maddesi). 

Bu maddede gösterilen cetvellerin Sayıştay 
vizesinden geçirilmesi keyfiyeti gerek sandığın 
hakkını ihlâl edici bir muameleye mahal bıra
kılmamasını ve gerek hak sahiplerinin her han
gi bir cihetten vâki olabilecek itirazlarının Sa
yıştay Kanununa göre tekaüt muamelesini bek
lemeksizin incelenmesini sağlamak için kabul 
edilmiştir. Vize yerine de tetkik kelimesinin ka
bulü muvafık görülmüştür. 

Geçici madde 24 : (Hükümet tasarısının ge
çici 18 nci maddesi). 

Bu madde 1683 sayılı Kanuna tâbi hizmet
lerden Millî Korunma teşkilâtına geçenlerin 
hizmet müddetlerinin kabulünü temin içindir. 
Her ne kadar 133 ncü maddede bu teşkilâta ge
çecek memurların hakları tanınmış ise de bu 
madde kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
o teşkilâta geçecek olanlara ait bulunduğun
dan daha evvel geçmiş bulunanlar için ay
rıca hüküm tedvini zaruri görülmüştür. 

Esasen 4648 sayılı Kanunda bu teşkilâta ge
çenlerin müktesep haklarının mahfuz tutulacağı 
da mezkûr olduğundan bu madde ile o gibilerin 
baklanda nazara alınmış bulunmaktadır. 

2097 sayılı Kanun özel İdarelerin maaşlı me
murlarının tekaüt muamelesine dairdir. 2264 de 
Ankara Merkez Belediyesi ile İstanbul Birleşik 
İdaresinin maaşlı memurlarının tekaüt işlerini 
tanzim eden kanundur madde eklene
cek hizmet müddetinin her yılı için yıllık aylık 
tutarının % 15 i üzerinden hesaplanacak para
nın ayrıldıkları kurumlarca sandığa ödenmesi 
hükmünü de ihtiva etmektedir. 

Geçici madde 25 : (Hükümet tasarısının ge
çici 19 ncu maddesi). 

Bu kanunla kurulu sandıklarla ilgili kurum
lardan Millî Korunma kadrolarına bu kanunun 
yürürlüsünden evvel geçmiş bulunanların yukarı-
i.i maddede balı edildiği veçhile mahfuz tutu
lacak ol m emeklilik haklarının devam edeceğini 
göstermektedir. Sandıkların tamamen Türkiye 
Gumhuıiyeti Emekli Sandığına devredileceğine 
göre bu kabîl memurlar için ayrıca ödenecek 
birşey yoktur. 

Gerici madde 26 : (Hükümet tasarısının ge
çici 20 nci maddesi). 

Bu madde maaşlı hizmet müddetleri için san
dığa ödeme yapılmış olanların istifası veya sair 
sebeple keseneklerinin iadesi lâzım geldiğinde 
yalnız kendilerinden kesilmiş olan aidatın geri 
verileceğini ve karşılığı iade edilmiş hizmet müd
detleri i<;in de geçici 22 e sk i . . . maddedeki esas
lardı tatbik olunacağını göstermektedir. Son fık
rada geçici 8 nci maddede mevzuubahis edilen köy 
öğretmenleri ve köy sağlık memurlarının kesenek 
iadesi durumuna girmelerinde sadece kendilerin
den kesilmiş olan paraların iade olunacağını ifa
de etmektedir. 

Geçici madde 27 : (Hükümet tasarısının ge
çici 21 nci maddesi). 

Geçici 14 ncü - Tasarıda 13 - madde hük
münce kaldırılan kanunların verdiği hakka müs
teniden itibari ve fiilî süreleri eklenenlerden ge
çici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı sandıklarla 
ilgili bulunanların maaşlı memur iken iktisap 
etmiş oldukları harb, esaret ve Millî Mücadele 
ve mmtaka zamları olarak eklenecek itibari sü
releri ile 1683 sayılı Kanuna tâbi olanların 4805 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraya 
ait olarak eklenecek fiilî ve itibari süre zamları 
için kanunun yürürlüğe girdiği tarihte keseneğe 
esas vazife aylık veya ücretleri tutarının % 15 i 
kurumlarınca yürürlük tarihinden itibaren en 
çok 6 ay içinde toptan Sandığa ödenir. Bu mad-
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denin (b) fıkrasında yazılı (fiüî hizmet zam) 
mdan maksat; posta, telgraf ve telefon me
murlarının 4454 sayılı Kanunun 50 nci maddesi 
gereğince 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra geçen müddete ait zamlardır. 

Geçici madde 28 : (Hükümet tasarısının ge
çici 22 nci maddesi) 

Bu madde kâfi derecede vazıhtır. Maddede
ki esas bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
açıkta bulunanların vazifeye geçmeleri, açıkta 
iken malûl olmaları veya yaş haddini doldurma
ları ve saire gibi hallerde olunacak muameleyi 
göstermektedir. Maddede zikredilen 102 nci 
maddede keseneklerini geri verenler hakkında 
yapılacak muameleyi, 125 nci madde tevdiatçı-
lara ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Geçici madde 29 : (Hükümet tasarısının ge
çici- 23 ncü maddesi) 

Bu madde maaşlı memuriyetlerde iken Millî 
Korunma Kanunu ile kurulan kadrolara geçmişi 
olanlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
vazife başında bulunmıyanların kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra haklarınla yrpılacak 
muameleyi göstermektedir. Bunların evvelce 
müktesep haklarının devam edeceği ve memuri
yete girdikleri takdirde ne suretle hareket olu
nacağı ilgili maddeler işaret edilmek suretiyle 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Geçici madde 30 : (Hükümet tasarısının ge
çici 24 ncü maddesi) 

Geçici 1, 2, 3 ncü maddelerde gösterilen san
dıklardan keseneklerini almış olarak ayrılmış 
olanların, maddenin bimnci fıkrasında gösterilen 
durumlarında kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten ve ikinci fıkrada gösterilenler de o hiz-
metleue geçtikleri tarihten itibaren kesenekleri 
iade ederek haklarında (102) nci madde gere
ğince eski ve yeni hizmetlerinin birleştirilmesi 
bir yıl içinde istedikleri takdirde vergileri Ha
zineden ve şayet ayrıldıkları sandıklar ipka 
edilecek sandıklardan ise kesenek karşılıkla
rının da o sandıklardan alınacağını ifade et
mektedir. Keseneklerini henüz almamış bulu
nanların bu yolda istekleri halinde şayet ay
rıldıkları Sandık yeni Sandığa devredilmiş ise 
mev.cudu tamamen oraya intikal etmiş oldu
ğuna göre hizmet sürelerinin başkaca bir şey 
aranmaksızın yeni sandıkça geçecek hizmete 
eklenmesi ve şayet ayrıldıkları Sandık muvak
katen ipka edilmiş - Devlet Demiryolları ve 

Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıkları - sandık
lardan ise gerek kesenek ve gerek karşılığının 
ortalardan yeni Sandığa devredilmesi icabetmek-
tedir. 

Geçici madde 31 : (Hükümet tasarısının 
geçici 25 nci maddesi) 

Madde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te yine bu kanunla emeklilik hakkı tanınmış 
olan vazifelerde bulunanlardan kaldırılan ka
nunlardaki hükümlere göre en az 25 yılı doldur
muş olanlar isterlerse emekliye ayrılabilirler. 
Bunların maaşlarının hesabında kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten evvelki ve sonraki fiilî 
ve itibari hizmetleri eklenerek (41) nci mad
dedeki nispetlere göre aylık bağlanır ve bu gi
bilerin emekliye ayrılmasında yaş kaydı aran
maz. Bu madde halen mer'i olan 1683 sayılı 
Kanundaki 25 yılı dolduranların emekliye ayrı
labileceğine dair olan hükmünü mahfuz tut
maktadır. Bu sebeple 4222 sayılı Kanuna tâbi 
bulunanlar için bu hak 25 yılı ve 50 yaşı doldur
muş bulunanlara tanınmış bulunduğuna göre 
bu şa 1ları haiz olmıyanlarm kanunun yürür
lüğe ^'rmeşinden evvel istekleri ile emekliye 
ayriır.a'arı mümkün olamıyacaktır. Komisyon 
kanuni .n yürürlüğe girmesinde 20 yıl hizmeti 
tamamlamış bulunanların 25 yıl hizmeti tamam
ladıklarında istekleıi ile emekliye ayrılabilme
leri riaiu daha âdilâne olacağını ve fakat bu 
yüzden sandığa fazla bir yük tahmil etmemiş ol
mak için de tahsis edilecek maaşın % 5 eksiği
ne bağlanmasını kabul etmiş ve madde ona göre 
hazırlanmıştır. Maddenin son fıkrasında yi
ne J683 sayılı Kanun buna tâbi bulunanla
rın 63 yaşını doldurduktan sonra tekaüde 
sevkt dile bileceklerini tesbit ettiğine ve ye
ni kanunda bu hüküm muhafaza edilmek
le beraber 60 yaşını dolduranların 
emekliye ayrılmalarını isteyebilecekleri gibi 
kurumların da emekliye ayırabilmelerini kabul 
etmiş olduğuna göre ve kanunun yürürlüğe gir
diğinde vazife başmda bulunanların 20 yıl hizme
ti tamamlamış olanların 65 yaşını dolduruncaya 
kadar istihdam edilmelerine hak vermektedir. An
cak kaldırılan kanunda bâzı hizmetler için daha 
aşağı yaş haddi kabul edilmiş ve fakat kanunda bu 
hadden yukarısı tesbit olunmuş ise bu yaştan 
aşağı müddette tekaüt edilemiyeceği gösterilmiş
tir. 

Hükümet tasarısının geçici 26 nci maddesi ko-
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çaları iştirakçi bulunan kadınların tevdiatçılığa 
geçebileceklerini âmir bulunuyordu. Komisyon 
125 nci maddede kocaları iştirakçi olan memur 
kadınların dâhi iştirakçi olmaları mâdalete uygun 
bulunacağını kararlaştırmış olduğundan bu mad
deye lüzum kalmamıştır. 

Geçici madde 32 : (Hükümet tasarısının geçi
ci 27 nci maddesi) 

Bu madde iki fıkrayı muhtevidir. Birincisi 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulu
nan emeklilerin ölümlerinde dul ve yetimlerine 
nerelerden ve ne esaslara göre aylık bağlanacağı 
ve varsa son hizmet zamlarının ekleneceğini gös
terir. İkinci fıkrada kanunun yürürlüğe girdiğin
de emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunan 
veya sonradan böyle vazifeye geçecek olan emek
lilerin ölümlerinde ölen emekliye aylık nereden 
bağlanmış idiyse dul ve yetimlerine de emeklinin 
son ifa eylediği hizmetten doğan zammı eklenmek 
suretiyle aynı yerden bağlanır. Ye şayet ölen kim
se 1683 sayılı Kanuna tâbi bir hizmette bulunup 
o kanun hükmünce emekli maaşı bağlanmış ve 
sonradan kanunla kurulu sandıklara intisap ede
rek 2921 sayılı Kanunun 36 nci maddesi gereğin
ce oralarda da Sandıkla ilgilenerek emekli hakkı
nı kazanmış ise bu hizmetten dolayı da ayrıca 
tekaüt muamelesine tâbi tutulup her iki maaş 
üzerinden vefatı halinde dul ve yetimlerine ay
lık bağlanır ve eğer bu son hizmet: 15 yıldan ek
sik ise dul ve yetimlerine 1683 den Kanuna göre 
bağlanmış emekli aylığı itibariyle dul ve yetim 
aylığı bağlanmakla beraber son hizmetinden dola
yı ancak yeni Sandıkça toptan ödeme yapılır. 

Geçici madde 33 : (Hükümet tasarısının geçi
ci 28 nci maddesi) 

Bu madde vazıhan ifade edilmiş olduğu için 
ayrıca tahlile lüzum görülmemiştir. Ancak son 
fıkrasının 1683 sayılı Kanun gereğince o kanuna 
tâbi olan dairelerden birinden diğerine geçmede 
mütekabiliyet esasına dayanılarak bunlar arasın
da aidat Ödeme mecburiyeti olmadığından 4805 
den evvel geçen ve son hizmet zammı yapılacak 
olan aynı kanuna tâbi hizmetler için de bu hük
mün devamı maksadı ile tedvin edilmiş olduğunu 
zikretmek faydalı görülmüştür. 

Geçici madde 34 : (Hükümet tasarısının ge
çici 29 ncu maddesi 

Bu maddede ayrıca tahlil ve izaha muhtaç 
görülmemiştir. 

Geçici madde 35 : (Hükümet tasarısının ge
çici 30 ncu maddesi) 

Bu maddede ayrıca tahlil ve izaha muhtaç 
görülmemiştir. 

Geçici madde 36 : (Komisyonca eklenmiştir) 
Son hizmet zammı 99 ncu maddeye göre 

emekli aylığına eklenmektedir. 
Halbuki toptan ödeme almış veya vazife 

maluliyeti dolayısiyle bağlanan aylıkların 10 
yıllığını alarak ilgisini kesmiş bulunanlardan 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalışanla
rın bu hizmetleri için yapılacak olan zammın 
mevcut aylıkları olmamakla beraber emekli aylı
ğı şeklinde ve o hükümlere göre ödenmesi za
ruri göründüğünden bu madde yeniden hazır
lanmıştır. 

Geçici madde 37 : (Hükümet tasarısının ge
çici 31 nci maddesi) 

Bu madde 1683 sayılı Kanun veya daha ev
velki hükümlere göre aylık bağlanmış iken bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden evvel madde
de zikri geçen kanunlarla ilgili hizmetlere geç
miş olan ve kanunun yürürlüğünde de aynı hiz
metlerde bulunanların o kanunlarla tanınmış 
olan emeklilik haklarının bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden sonra da devam edeceğini yani 
o kanunlar hükmünce ayrıca maaş tahsis edile
ceğini veya gereğine göre toptan ödeme yapıla
cağını gösterir. 

Geçici madde 38 : (Hükümet tasarısının ge
çici 32 nci maddesi) 

Bu madde de zikredilen 97 nci madde emek
lilerden yine emekli hakkı tanınan hizmete geç
mişlerin malûl iseler maluliyet derecesinin o 
vazifeyi ifaya mâni olmaması, yaş haddini dol
durmamış bulunması, sicil ve ahlâk bakımın
dan ayrılmamış olması gibi şartları ve 98 nci 
maddede emekli, dul, yetim aylığı alanların 
hizmete girişlerinde bu aylıklarının ne nispette 
ödeneceğini gösterir 

104 ncü madde emeklilerden tekrar hizmete 
alınacakların maddede yazılı durumda olmama
ları meşrut bulunduğunu bildirmektedir. 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce bağlan
mış aylık alanlar içinde bu hükümlerin tatbik 
edileceğini ancak harb malûlleri ile hususi ka
nun hükmünce eşkıya müsademesinde malûl 
olanların aylıklarının ve terfih zamlarının ve 
aynı zamanda birinci ikinci derecede harb mâ-
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lûlleri ile evlenmiş dul karıların aylıklarının 
kesilmiyeceğini gösterir. 

Geçici madde 39 : (Hükümet tasarısının ge
çici 33 ncü maddesi). 

Bu madde dul ve yetim aylığı almakta iken 
emeklilik hakkı tanınan hizmete geçenlerin de 
bu kanunun ilgili hükümlerinin tatbik edilece
ğini göstermektedir. 

Geçici madde 40 : (Hükümet tasarısının ge
çici 34 ncü maddesi). 

Bu madde kanunun yürürlüğe girmesinden 
evvel bağlanmış olan aylıkların nerelerden öde
neceğini göstermektedir : Maddenin şümulü
ne giren hükümlerin ayrıca anlıyabilmek üzere 
aşağıdaki izahata lüzum gösterilmiştir. Genel ve 
Katma Bütçeli dairelerden bağlanmış olan ay
lıklar kaldırılan hükümlere göre yapılmış olan 
her türlü zamları bu kanuna göre numaraları 
yazılı maddelerdeki miktarlara yükseltmesin
den doğacak zamlarla birlikte o aylıkları bağ
lamış olan idarelerce ödemeye devam edilecek
tir. Bunlar dışında kalan ve bu kanunun geçici 
10 ncu maddesinde yazıldığı üzere yeni hizme
te intikal edecek olan maaşlarda bütün eski 
zamları ve yükseltilecek miktarları ile birlikte 
yeni Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca 
ödenecektir. Askerî fabrikalar ve Demiryolları 
İşçi sandıkları işçilere veya dul ve yetimlerine 
bağlanmış olan aylıklarda yine eski zamları ve 
bu kanunla artırılacak miktarları ile birlikte 
o sandıklarca ödenmesine devam edilecektir. 
Maaşların yükseltilmesine mütedair olan aşağı
daki maddelere göre yapılacak zamlar için 
1683 sayılı Kanuna tâbi memurlar hakkında 
idarelerince yapılacak muamelelerden sonra Sa-
yıştayca da tetkiki ve tasdiki zaruri olduğun
dan dairelerince yapılacak hazırlıkların divan
ca yapılacak tetkiklerin ve mütaakıben yapıla
cak tesbit ve tahsis muamelelerinin zamana mü
tevakkıf olması itibariyle bu işler bitinceye ka
dar bu aylıklar olduğu gibi idarelerince öden
meye devam olunacaktır. 

Kanunun mevaddı mahsusasma göre yeni 
sandığa intikal etmiş olan sandıklardan Demir
yollarına ve Tekele ve Askerî fabrikalara ait 
olan maaşların aslı her ne kadar Sayıştayın 
tescilinden evvelce geçmiş ise de bu aylıkların 
yeni sandığa intikal etmiş bulunduğuna ve san
dıkça yapılacak tahsislerle ödemelerin bu ka
nun esasları dairesinde cereyan edeceğine göre 

( S. Sayı 

bunların tekrar Sayıştayın tetkikma ve tasdi-
kına arz edilmesine mahal görülmemiştir. Yeni 
Sandığa intikal etmiş olan İktisadi Devlet Te
şekkülleri sandıkları gibi müesseselerce bağlan
mış aylıklar için de Sayıştayca tetkika lüzum 
olmıyacağı aşikârdır. 

Geçici Madde 41 : (Hükümet tasarısının ge
çici 35 nci maddesi) 

Bu maddede izaha muhtaç cihet yoktur. Yal
nız 61 nci maddede gösterildiği üzere evvelce 
birinci veya hem birinci ve ikinci muayeneleri 
yapılarak maluliyetinin değişmiyeceğine dair 
rapor almış bulunanların tekrar muayenelerine 
lüzum olmıyacağı gibi yalnız birinci veya hem 
birinci vo hem ikinci muayenesi yapılmış ve fa
kat maluliyetinin olduğu gibi devam edeceği 
raporla tesbit edilmemiş bulunanlar bu kanun 
hükmünce devrelerindo muayeneye tâbi tutula
caktır. 

Geçici Madde 42 : (Hükümet tasarısının ge
çici 36 nci maddesi) 

İzahı mucip cihet yoktur. 
Geçici Madde 43 : (Hükümet tasarısının ge

çici 37 nci maddesi) 
Bu madde 408 sayılı Kanun hükmünün bu 

kanun yürürlüğe girdikten sonra da mer'i ola
cağını tesbit için konmuş bulunmaktadır. 

Geçici madde 44 : (Hükümet tasarısının ge
çici 38 nci maddesi) 

Bu kanundan önce bağlanmış olan aylıkla
rın yoklama işlerinin de kanunun 124 ncü mad
desinde yazılı hükümler dairesinde yapılacağı
nı bildiren bu maddeye o maddede bahis konu
su edilen tüzük yürürlüğe girinceye kadar yok
lama işlerinin kaldırılan hükümlere göre ve ay
lıkları ödiyecek olan yerlerce yapılacağını gös
teril*. 

Geçici madde 45 : (Hükümet tasasısmın ge
çici 39 ncu maddesi) 

Bu madde kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce 1683 sayılı kanuna göre bağlanmış olan 
emekli ve âdi malûllük aylığı alanların aylıkla
rının, ayni hizmet müddetli ve tekaütler maaş
larına esas tutulmuş olan miktarda, maaş alan 
emsaline bu kanun gereğince yeniden bağlana
cak olan maaş miktarına yükseltileceğini gös
terir. Ancak bu kanunun 41 nci maddesindeki 
cetvel 20 yıl ve 53 ncü maddesindeki cetvel 15 
yıl hizmetten başladığı ve halbuki evvelce da
ha az hizmetli kimselere de aylık bağlanmış ol-

: 194) 



— 98 — 
duğu nazara alınarak bunların aylıklarının art
tırılmasında % 5 inin nasıl tesbit edileceği bu 
maddede gösterilmiş olduğu gibi vaktiyle bağ
lanma sırasında esas tutulan vazife aylıkların
dan halen aynı miktar muadili bulunmıyan ma
aşlar için de hangi esasa göre karşılaştırma ya
pılacağını göstermektedir. Evvelce memuriyet 
maaşı 15 liradan da aşağı olanlara bağlanmış 
bulunan aylıkların arttırılmasında halen bu 
miktarlarda maaş bulunmadığı cihetle evvelki 
maaş tutarlarının 4 veya 3 misli artırılan tutar
ları esas sayılarak yükseltme yapılacağı da 
maddenin sonuncu fıkrasında gösterilmiştir. 

Geçici madde 46 : (Hükümet tasarısının ge
çici 40 ncı maddesi) 

Bu madde 1683 sayılı Kanuna göre aylık 
bağlanmış olan vazife malûlleri ile harb malûl
leri hakkında ne suretle muamele yapılacağını 
göstermektedir. 

Birinci fıkrası bunların fiilî ve itibari hiz
metlerine göre almakta oldukları aylık'arla ter
fih ve aylık zamları yekûnunun aynı itibari ve 
fiilî hizmeti olan ve asli maaşı miktarı da ayni 
bulunan vazife mfılûlünün bu kanuna göre ala
cağı maaş derecesine çıkarılacağını ikinci fıkra 
bunların son hizmet zamları varsa o zammın 
da tahsise esas fiilî ve itibari hizmet müddeti 
olduğuna göre o esas itibariyle yine bu kanun
daki muadili derecesine çıkarılacağını ifade 
etmektedir. 

3 ncü fıkrada 5107 sayılı Kanun hükmünce 
harb malûlü addolunan yani asli maaşla çeşitli 
zamların % 50 si nispetinde zamma mazhar ol
muş bulunanlar aylıklarının bu kanunlar harb 
malûlleri için maluliyet derecesine göre tesbit 
edilmiş miktara çıkarılacağını gösterir. Almak
ta olduğu malûllük aylığı bu kanuna göre tes
bit edilen malûllük aylığından fazla ise aldığı 
miktarın ödenmesine devam edilir. 

4 ncü fıkra yeniden tedvin olunmuştur. Bu 
fıkra millî mücadele esnasında harb sahası sa-
yılmıyan ve fakat harb sahasında bulunanlar 
gibi mücadeleye iştirak etmiş olan ve emekli 
aylığı da bağlanmış bulunanların da harb ma
lûlleri gibi muameleye tâbi tutulmaları adalete 
uygun olacağından bu maksatla eklenmiştir. 

Geçici madde 47 : (Hükümet tasarısının ge
çici 41 nci maddesi) 

Bu madde 1683 sayılı Kanun hükmünce 

emekliye ayrılmış olanlardan ölenlerin ve yine 
aynı kanunun yürürlüğü sırasında emekliye 
ayrılmadan vazifede veya açıkta bulunduğu sı
rada ölenlerin dul ve yetimlerine ballanmış olan 
aylıkların dahi bu kanunun yukanki 4, 5, 6 ncı 
maddelerinde gösterilen esaslara göre yükselti
leceğini göstermektedir. Yanbz bu kanuna göre 
dul ve yetimlere yapılacak tahsis muamelesi de
ğişmekte yani dul karı veya kocaya % 50 ve 
çocuklarla ana ve babaya yüzde yirmibeş esa
sı üzerinden aylık bağlanmakta ise de müktesep 
hakların muhafazası bu kanunda esas prensi]) 
olarak kabul edilmiş bulunduğundan bu gibi
lerin ; ylikları, miktarda nispetlerin tahavvülü 
sebebiyle bir eksilme meydana gelmese dahi esas 
aylıklarım eski miktarlarda almaya devam et
melerinin kabulü zaruridir. 

Geçici madde 48 : (Hükümet tasarısının ge
çici 42 nci maddesi) 

Bu madde 1683 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 1 . VT . 1930 tarihinden evvel emekliye 
ayrı İn.ıs bulunan subay ve askerî memurlar rüt
belerine göre bağlanmış olan aylıklarının yu
karda yazılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
aynı rütbe için nrulıassas maaş miktarına çıka
rıl aj'-ak maaşın bu kanundaki muadili miktara 
iblâğ edileceğini göstermektedir. Yani zikri ge
çen vazife malûllerinin evvel emirde rütbeleri
nin muadili olan rütbenin 1 . VI . 1930 da maaş 
miktarı ne ise o miktara çıkarıldıktan sonra yu
kanki 46 ncı madde hükmünün aynen uygula
nacağını ifade etmektedir. Maddenin aslında son 
hizmet zammına ait hüküm bulunmadığına ve 
halb"iki bunların da son hizmet zammı almış bu
luna ilan mevcut olabileceğine ve o zamların 
tekaüt maaşının % 4 ü hesabiyle bağlanmış ol
duğuna göre bu zamların dahi 1 . VT . 1930 ta
rihindeki aynı rütbe maaşının bu kanun yürür
lüğe girdiğindeki aylık tutarının her sene hiz
meti için % 7 hesabiyle artırılacağına dair bir 
fıkra eklenmiştir. 

Geçici madde 49 : (Hükümet tasarısının ge
çici 43 ncü maddesi) 

Bu kanun yürürlüğe giı diği tarihe kadar 
bağlanmış olan er aylıklarının bu kanunda gös
terilen miktarlara çıkarılacağını, 5107 sayılı 
Kanundan faydalanmış olanlar varsa o kanunla 
aldıkları zamlar yerine de bu kanundaki harb 
malûlleri zamlarının ödeneceğini göstermektedir. 

( S. Sayısı : 194 ) 



Geçici madde 50 : (Hükümet tasarısının ge
çici 44 ncü maddesi) 

Bu madde vazife sırasında malûl olarak ay
lık bağlandıktan sonra ölmüş veya vazife sebe
biyle ölmüş olan erlerin dul ve yetimlerine bağ
lanmış aylıklarla zamlarının 56 ncı maddede 
yazılı miktarlar üzerinden ve 08 nci ıuıvdde esas
larına göre artırılacağına dairdir. Bunlardan 
harb malûlü olan veya harbde ölenlerin dul ve 
yetim aylıkları hakkında ayrıca 69 ncu madde 
hükmü de göz önüne alınır. Bu kanuna göre dul 
ve yetimlere bağlanacak aylık nispetlerinin de
ğişmesi sebebiyle bunların almakta oldukları ma
aş. bu nispetlerden fazla olduğu takdirde yine 
almakta oldukları miktar üzerinden maaş alırlar. 

Geçici madde 51 : (Hükümet tasarısının ge
çici 45 nci maddesi). 

Bu madde 1683 sayılı 'Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce bağlanmış olan aylıkların bu 
kanun yürürlüğe girdiğinde % 60 nispetinde bir 
zam göreceğini ifade etmektedir. Yalnız % 50 
nispetinde idiyse de Komisyonca bu miktar az 
görülerek % 60 a çıkarılmıştır. Bundan istifade 
edemiyecek olanlar geçici 48 ve 49 ve 50 nci 
maddelerde yazılı olanlardır. Bunlar s.rasiyle 
vazife malûlü subay ve askerî memurlar, erler 
ve erlerin ailelerinden ibarettir. 

Geçici madde 52 : (Hükümet tasarısının ge
çici 46 ncı maddesi). 

Bu madde kanunla kurulu sandıklardan, 
emeldi, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı 
bağlanmış olanların aylık ve çeşitli kanunlarla 
yapılmış olan zamlarının bağlanmış elan aylığa 
esas tutulan ücretlerinin bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihteki tutarları ile hizmet süreleri aynı 
olan iştirakçilere bu kanunla bağlanacak çeşitli 
maaşlar miktarına yükseltileceğini göstermekte
dir. 

Geçici madde 53 : (Hükümet tasarısının ge
çici 47 nci maddesi). 

Bu maddede zikredilen hak şahinleri aylıkları 
içinde yukarıki hükümlere göre muamele yapıla
cağını göstermektedir. 

Geçici madde 54 : (Hükümet tasarısının ge
çici 48 nci maddesi). 

Bu madde tekaüde veya dul ve yetim aylığı
nın bağlanmasına esas olan yaş halen yürürlükte 
bulunan 8 Şubat 1332 tarihli kanundan evvel 
veya sonraya tesadüf ettiğine ve rumi ve hicri 
gösterilmeksizin tek tarih yazılı bulunduğu tak

dirde doğum yerinin İstanbul veya diğer mahal
ler bulunduğuna göre yapılacak muameleleri va-
zıhan göstermektedir. 

Geçici madde 55 : (Hükümet tasarısının ge
çici 49 ncu maddesi) 

Bu maddeyi izahtan evvel bir cihetin anlaşıl
ması lâzımdır. 1683 sayılı Kanun « Meslek me
muriyetinden mebusluğa seçilen» ifadesiyle. 
memuriyetten Milletvekilliğine seçilmiş olanla
rın tekaütlüğünün yürüyeceği anlaşılmakta ise-
de 4644 sayılı Kanun ücretli vazifede bulun
duktan sonra Milletvekilliğine seçilenler için 
de hükmünü ifade etmekte olduğuna ve esa
sen her hangi hizmette veya açıkta olanlardan 
veya yedek subaylık hizmetini ifadan sonra 
da Milletvekilliğine seçilmenin mümkün oldu
ğuna göre böyle bir hasr ve tahdit anlamamak 
tabiî bu esasa göre hazırlanan maddeden de 
anlaşılacağı üzere emeklilik hakkı tanınan va
zifelerde veya 4644 sayılı Kanunun 7 nci madde
sinde yazılı ücretli bir hizmette bulunduktan 
sonra Milletvekili seçilmiş bulunanlardan bu 
kanun yürürlüğe girdiğinde Milletvekili olup 
devre sonlarında açıkta kalmaksızın tekrar in
tihap edilmiş bulunanların emeklilik hakkı 
devam edecektir. Ve bunların kaldırılan hü
kümlere göre fiilî ve itibari hizmetleri de ek
lenecektir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte Milletvekili bulunan ve yukarıki du
rumda olanların sonradan yine bu kanunla 
emeklilik hakkı tanınmış olan hizmetlere geç
tiklerinde dahi evvelki hizmetlerinde ve Millet
vekilliğinde geçirmiş oldukları fiilî ve itibari 
müddetleri sonradan bulunacakları aynı hiz
met müddetlerine ilâve olunacaktır. Ancak 
vaziyetleri 1683 sayılı Kanuna tâbi hizmette 
bulunduktan sonra Milletvekilliğine geçen ve 
vaziyetleri meslek, memuriyet tâbirine uymadı
ğı için vaziyetleri 4805 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince kendilerinden Milletvekil
liğinde iken kesenek alınmamış bulunanlar bu 
kesenekleri 6 ay zarfında ve eşit taksitlerle 
ödedikleri takdirde Milletvekilliğinde geçmiş 
müddetlerinin fiilî hizmet müddetlerine eklen
mesi madelete uygun olacağı nazara alınarak 
bu hüküm maddeye sonradan eklenmiştir. 

Geçici madde 56: (Hükümet tasarısının ge
çici 50 nci maddesi) 

Bu madde maaşlı ve ücretli hizmetlerde bu
lunduktan sonra Milletvekilliğine seçilmiş bu-
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lunanlarm 4805 sayılı Kanundan önceki müdde-
to ait hizmetleri için kesenek ve karşılıklarının 
no suretle ve nerelerden Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına ödeneceğini göstermektedir. 

Geçici madde 57: (Hükümet tasarısının ge
çici 51 nci maddesi) 

Bu madde gerek milletvekilliğinde bulunan 
ve gerek milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edi
lenlerden kesilecek aidat esaslarını tâyin etmek
tedir. Yalnız 1G83 sayılı Kanun 25 yılı millet
vekilliğine seçilenleri veya milletvekilliğinde 
iken doldurmuş bulunanların ikinci derece üze
rinden ve bundan önce daha fazla aylıkla hiz
met etmişlerse o aylık üzerinden ve iki seneyi 
doldurmaksızm veya hiç memuriyete tâyin edil
meksizin tekaüt olanların yine bu maaşlar üze
rinden emekli aylığı bağlanmsını kabul etmiş 
olduğunu ve müktesep hakların muhafazası da 
kabul edilmiş olan prensip icabından bulundu
ğu cihetle aynı hakkı muhafaza için gerekli hü
kümler maddeye ilâve edilmiştir. Kanunda 
emekli aylığına emekli keseneği alman aylığın 
esas tutulacağı mezkûr bulunmasına ve bu mad-
do keseneğin ne miktar üzerinden alınacağını 
gösteren bir madde olmasına göre bağlanacak 
aylık miktarının bu mddede zikrine lüzum gö
rülmemiştir. Ancak 1683 sayılı Kanun maaşları 
bütçeden ödendiği ve Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı prim esasına göre teşekkül et
miş olduğu cihetle maddede gösterilen şekilde 
eksik kalacak kesenek farklarının emekli hak
kına sahip olanlar tarafından ödenmesi ve kar
şılıklarının Hazineden ödenmesi zaruri görül
müştür. 

Geçici madde 58 : (Hükümet tasarısının ge
çici 52 nci maddesi) 

Geçici 31 nci madde ile memurlar için arzu
larına göre tekaüt hakkı tanımak ve yaş tahdidi 
bakımlarından kabul edilmiş olan hükümler mil
letvekillerine de tanınmıştır. Milletvekilliğinden 
20 yıl hizmeti tamamlamış olduktan sonra ayrı
lan ve tekaüt hakkı tanınan bir vazifeye geçme
miş bulunanlar keseneklerini geri almak üzere 
müracaat etmedikleri takdirde beş yıl kesenekleri 
muhafaza edilir. Bu müddet içinde tekaüde tâbi 
bir hizmete tâyin edilenlerin kesenekleri hakkın
da ilgili hükümler tatbik olunur. Böyle bir hiz
mete tâyin edilmiyerck keseneği geri almak isti-
yenlere iade edilir. Bu beş yıl içinde 65 yaşını 

dulduranlara bu kanun hükümlerine göre emekli 
aylığı bağlanır. Yirmi beş yılı doldurmuş bulu
nanların keseneği geri verilmeyip altmış beş ya
şını duldurduklarmda veya malûllüklerinde bu 
kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. 

Geçici madde 59 : (Hükümet tasarısının ge
çici 53 ncü maddesi). 

izaha muhtaç cihet yoktur. 
Hükümet tasarısının geçici 54 ncü maddesi 

geçici 2G nci madde gibi tayyedilmiştir. 
Geçici madde 60 : (Hükümet tasarısının ge

çici 55 nci maddesi). 
Bu madde de 1683 sayılı Kanımda mevcut 

hükmün devamını sağlamak için tedvin edilmiş
tir. Milletvekilliğinin tekaüde tâbi bir hizmet ol
maması itibariyle emekli aylığı bağlandıktan son
ra milletvekilliğine seçileceklerin ödeneklerinden 
kesenek alınmaması tabiî bulunduğundan son 
fıkra tayyedilmiştir. 

Geçici madde 61 : (Hükümet tasarısının ge-
ç.ici 56 nci maddesi). 

Bu maddede dâhi izaha muhtaç bir şey yok
tur. Yalnız 1683 sayılı Kanunda 25 yıllık hiz
met üzerinden aylık bağlandığı için tasarıdaki 
30 yıl hesabedilen hizmet do 25 yıl olarak değiş
tirilmiştir. Ve ikinci fıkradaki - Açıkta bulunma 
hali hariç - ibaresinin lüzumu olmadığından tay 
edilmiştir. Bunların bu yerlerde hizmetleri sıra-
.•: nda Milletvekilliği ödeneği üzerinden birinci 
derece aylık esasından kesenek alınır. 

Geçici madde 62 : (Hükümet tasarısının geçi-
c\ 57 nci maddesi) 

Tzaha muhtaç cihet yoktur. 
Geçici madde 63 : (Hükümet tasarısının geçi-

' : 58 nei maddesi) 
Bakanlıktan ayrıldıktan ve emekli maaşı bağ-

1 andıktan sonra emeklilik hakkı tanınan hizmet
lere geçenlerin aylıklarına son hizmet zammı ya
pılacağı için emeklilik hakkı tanınan vazifelerde-
ki aylıklarından da kesenek alınacağını gösterir. 

Geçci madde 64 : (Hükümet tasarısının geçi
ci 50 nen maddesi) 

Bu madde yukarıki maddelerle alâkalı hüküm
leri ikmalen ölüm haline mahsus hükümleri ih
tiva etmektedir. 

Geçici madde 65 : (Hükümet tasarısının geçi
ci 60 nci maddesi) 

Halen yürürlükte olan bâzı mevzuatımızda 
bâzı hizmetler için borçlanma suretiyle tekaüt 
hakkı tanınmış ve ancak bu mevzuatın bâzıları 
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muayyen bir müddet içinde müracaatı şart koş
muş ve bâzıları da bir kısım vazifelileri şümulü 
dışında bırakmış olduğundan bu kanunda yalnız 
bu gibiler için hüküm tedvini tatbikatta müşkülâ
tı mucip olacağı gibi bâzı hak sahiplerinin fay
dalanmalarına da imkân bırakmıyacağı cihetle 
tahdidi değil de umumi olarak hükümler vermek 
daha mâkul ve adalete uygun sayılmıştır. Bu su
retle maddede fıkra fıkra gösterilen hizmetlerden 
mühim bir kısmı bahsedilen maksadı sağlamak 
üzere konmuştur. II. ve I. ve J Fıkralarında 
gösterilenlerin vazifelerinin mahiyeti itibariyle 
komisyonca uzun uzadıya yapılan incelemeler 
sonunda borçlanma hükümlerinden faydalanma
ları uygun görülerek maddeye ilâve edilmiştir. 

Geçici madde 66 : (Hükümet tasarısının ge
çici 61 nei maddesi) 

Bu madde borçlanmanın tahakkuk ve tahsili 
için halen yürürlükte bulunan mevzuata mu
vazi olarak tedvin edilen hükümleri muhtevi
dir. Yalnız yukardaki maddede ilâve edildiği 
gösterilen hizmetlerin borçlanmasında hangi 
aylık veya ücretin esas tutulacağı maddeye ilâ
ve edilmiştir. 

Hükümet tasarısının geçici 62 nci maddesi 
geçici 14 ncü maddeye alınmış ve o maddede 
izah edilmiş bulunduğundan tayyedilin iştir. 

Geçici madde 67 : (Hükümet tasarısının ge
çici 63 ncü maddesi) 

Bu madde 4923 sayılı Kanunun Belediyeler Te
kaüt Sandığı Kanununa ek Kanun - geçici 3 ncü 
maddesinde 22 . VI . 1939 tarihinden sonra 
geçmiş hizmet müddetlerinin 4923 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan kıs
mının hizmetlerine eklenmesini âmir olan hük
mün hükümden faydalanmamış bulunanların bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 
istifade edebilmelerini sağlamak üzere tedvin 
edilmiştir. 

Geçici madde 68 : (Hükümet tasarısının ge
çici 64 ncü maddesi) 

Emekliye ayrıldıktan sonra emekli hükmüne 
tâbi ücretli bir hizmete girenler için son hiz
met zammı yapılmamakta iken 4222 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesi yalnız emekliye ayrıldığı 
kuruma tekrar intisap edenler için bu hakkı 
tanımış ve bu kanunla da maaşlı, ücretli diye 
bir tefrik yapılmaksızın mütekaitlerden emek
liliğe tâbi bir hizmette çalıştırılanlara son hiz
met zammı kabul edilmiş olduğu için bu kanun 

( S. Say] 

yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanı
nan hizmetlerde çalışmakta olan emeklilerin 
tekaüt maaşlarının tamamının kesilmesi sure
tiyle bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
ücretli vazifelerde geçmiş müddetleri için de 
borçlanma yoliyle son hizmet zammı yapılması 
imkânını sağlamak üzere hazırlanan bu madde
nin ikinci bendi, sadece aylıklı kadrolarda üc- ' 
retle çalışmış ve tekaüt maaşlarının tamamı 
kesilmiş olanlara münhasır olacak şekilde dü
zeltilmiştir. 

Geçici madde 69 : (Hükümet tasarısının ge
çici 65 nci maddesi) 

izaha muhtaç bir cihet yoktur. 
Geçici madde 70 : (Hükümet tasarısının ge

çici 66 nci maddesi) 
Bu madde evvelce borçlanmalardan tahak

kuk eden paralar bakiyesinin ilgili yerlerce tah
sillerine devam olunacağını gösterir. Yalnız 
bütün borçlanmalar yüzde on esasına müste
nit olduğu halde bâzı sandıklar hususi kanun
larına ;<?öre yüzde beş derecesinde borçlandır
mış olduklarından bunlardan bakiye varsa bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yalnız o 
bakiyelerin iki kata çıkarılması hususu da mad
dede zikredilmiştir. Bir de Tekel İdaresi me
murlarının borçlanmalarında yalnız yüzde beş 
memur ve diğer yüzde beş de İdare tarafından 
Emekli Sandığına ödenmesi 4222 sayılı Kanunun 
geçici 5 nci maddesi icabından olduğundan mad
denin yukarıda bahsedilen fıkrada bunların ha
riç tutulması kaydı tasrih edilmiştir. 

Geçici madde 71 : (Hükümet tasarısının ge
çici 67 nci maddesi) 

Bu madde istifa etmek gibi herhangi sebeple 
borçlanma muamelesi iptal edilmiş olanların 
sonradan müracaatlarında nasıl muamele yapıla
cağım göstermektedir. 

Gerici madde 72 : (Hükümet tasarısının ge
çici 68 nci maddesi) 

Maaşları ücrete çevrilen tuz memurla riyle 
aylıklı hizmetlerde bulunduktan sonra İnhisar
lar, Devlet Demiryolları ve Türkiye Ziraat Ban
kasına ücretle geçen memurlardan, maaşlı hizmet; 
müddetleri 15 yıldan fazla olanlara 2159 sayılı 
Kanunun 7 nci, 3028 sayılı Kanunun 1 nci ve 
3202 sayılı Kanunun da 66 nci maddelerine göre 
arzu ettikleri takdirde ücrette geçen müddetleri 
tekaütlüklerinde sayılmak üzere son aylıklı me
muriyetleri maaşı üzerinden kendilerine emekli 
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aylığı bağlanacaktı. Sonradan memuriyet ücret
leri zamanla yükseldiği ve ücrette geçen müd
detleri de borçlanma yoliyle hizmet müddetlerine 
eklenmesi sistemi kabul olunduğu ve bu gibilerin 
bıraktıkları son memuriyet maaşı üzerinden 
emekliye ayrılmaları mağduriyetlerini mueip ol
duğu için 4222 sayılı 'Kanunun geçici 5 ncı mad
desiyle bunlardan arzu edenlerin altı Lylık bir 
müddet zarfında bu ücretli hizmetlerini borçla
nabilmelerine imkân verilmişti. 

Yeni kurulan ve prim esasına istinat eden 
sandıkta primi verilmemiş hizmetin sayılması 
mümkün olmadığından bu kanunla bu memur
lara sözü geçen ücretli hizmetlerini yüzdebo» 
esası üzerinden borçlanabilmeleri için 6 aylık bir 
mühlet verilerek borçlanmıyanlarm bu hizmet
leri sayılmıyaeaktır. Sözü geçen idarelerin san-
dıklariyle ilgilenmiş olanlardan aylıklı hizmetleri 
15 yıldan aşağı olduğundan dolayı 2159 ve 8028 
sayılı Kanunlar mucibince aylıklı hizmetleri için 
aldıkları tazminatı ve sandıkla ilgileri kesilenle
rin de geri aldıkları aidatı sandığa ödemeleri 
takdirinde haklarında 102 nci madde hükmünün 
tatbiki yoluna gidilecektir. Bu madde M'kır.ü, 
4867 sayılı Kanunda geçici 3 ncü maddesinden 
henüz faydalanmamış Devlet Denizyolları ve Li
manları sandığiyle ilgili memurlar hakkında da 
tatbik olunacaktır. 

Geçici madde 73 : (Hükümet tasarısının ge
çici 69 ncu maddesi). 

Bu madde maluliyet dereceleri için tüzük ha
zırlanıncaya kadar muameleler teehhür etmemek 
üzere bunlara ait işlerin askerî malûllerin terfihi 
hakkındaki 551 sayılı Kanuna bağlı cetvelin 
esas tutulacağını göstermektedir. 

Geçici madde 74 : (Hükümet tasarısının, ge
çici 70 nci maddesi) 

Bu madde esas tasarıdaki hükmü tevsian ya
zılmıştır. Çünkü tasarının muhtelif maddelerinde 
tanınmış olan hakları kazanmak için bâzı hal
lerde müracaat müddeti tesbit edilmemiş oldu
ğundan tatbikatta bu haklardan istifadeye im
kân olamıyacaktır. Bunu önlemek üzere yürür
lük tarihine göre maddeye hüküm konmuştur. 

Geçici madde 75 : (Hükümet tasarısının ge
çici 71 nci maddesi) 

Geçici 19 ncu madde hükmünce maash me
murların geçmiş hizmet müddetleri için kurullar 
tarafından sandığa yüzdebeş nispetinde bir öde
nek yapılması şarttır. Ancak 29 ncu maddeye 
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göre üç sene sonra aktüerlere yaptırılacak tetkik 
neticesinde bu miktar keseneğin yetersizliği ta
hakkuk ederse sözü geçen 19 ncu maddeye göre 
hüküm icabının yerine getirilmesi bu maddede 
tesbit edilmiştir. 

Geçici madde 76 : (Hükümet tasarısının ge
çici 72 nci maddesi). 

Bu kanunda, kaldırılan kanunlarda, mevcut 
bulunmıyan bâzı esaslar kabul edilmiş ve hak
lar tanınmış bulunmaktadır. Bunların kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra vâki ve hadis. 
olacak hal ve vaziyetler için tatbik olunacağı 
da şüphesizdir. Ancak kanundaki hükümlerin 
mutlak ifadeli sebebiyle kanunun yürürlüğe 
girmesinden cince vâki olmuş ve katiyet halini 
iktisap 'itmiş hâdise ve vaziyetlere de teşmilen 
tatbiki suretiyle geçmiş zamana ait bir hakkın 
talep edilmesine veya yine bu sebeple kanunun 
yürürlü i,'e gir nesinden sonraya ait zaman için 
aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması 
isteğine mahal bırakılmaması için bir tasrih ya-
pılmas.ra lüzum görülerek hazırlandığı anlaşı
lan bu madde, komisyonca kabul edilmiştir. 

Geçici madde 77 : (Hükümet tasarısının geçi
ci 73 ncü maddesi) 

Bu madde icabında ihtisasından istifade için 
Sandık Genel Müdürlüğünde yabancı kullanıla
bilmesi gibi faydalı ve hattâ lüzumlu bir hükümü 
ihtiva etmektedir. 

Geçici madde 78 : (Hükümet tasarısının geçi
ci 74-. >irtü maddesi) 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının teş
kiline ait hükümler kanunun neşrinden muteber 
olacağına ve halbuki yapılacak teşkilâtın istilzam 
ettiği ödemeleri yapacak ödeneği bulunmıyacağı-
na göre gerekli masrafların Sandık hesabına ha
len mevcut Devlet Ekonomi Kurumları Memurla
rı Emekli Sandığınca yapılması bu madde ile 
sağlanmıştır. 

Geçici madde 79 : (Hükümet tasarısının geçi
ci 75 nci maddesi) 

3659 sayılı Kanuna tâbi Devlet Ekonomi Ku
rumları Memurları emekli ikramiyeleri yeni ay
lık tutarları üzerinden verildiği halde maaşlı me
murlarla Devlet Demiryolları memurları ikrami
yeleri eski emsali hâsılları üzerinden verilmesi 
mevcut mevzuat icabından bulunduğundan bu 
farkın izalesi için kanunun neşrinden muteber 
olmak üzere bu ikramiyenin bahsi geçenler için 
dâhi avlık tutarı üzerinden ödenmesi bu madede 
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tesbit edilmiştir. 

Hükümet tasarısının geçici 76 ncı maddesi: 
Bu madde bir nevi tasfiye mahiyeti taşımak

ta olduğundan emekli ve teferruatına ait hüküm
leri ihtiva eden bu kanunda yer alamıyacağı mü-
lâhazasiyle kaldırılmıştır. 

Geçici madde 80 : (Komisyonca eklenmiştir.) 
Bu kanunun neşrine kadar kesenekleri veya 

mevduatı geri verilmiş olanların bu paraların
dan mevcut mevzuata göre vergileri kesilmekte 
idi. Gerçi bu kanunun neşrinden sonra bu yol
da vergi kesilmiyecekse de evvelce kesilmiş olan
ların sahipleri tarafından kesenek ve bu mahi
yetteki paraların sandığa iadesinde kesilmiş bu
lunan vergilerin de sandığa yatırılmasını istih
daf eden bu madde; geçici mahiyette olduğun
dan tasarının 104 ncü maddesindeki bu hüküm 
oradan çıkarılarak buraya konulmuştur. 

Geçici madde 81 : (Komisyonca eklenmiştir.) 
Gelir Vergisi Kanununda kabul edilmiş olan 

çeşitli muaflıkların bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren hükümlend irilmesi zaruri 
olduğundan bu madde, muhtelif iıükün leri - ki 
Gelir Vergisi Kanunundaki hükümlerin mütena
zırıdır - ihtiva etmek üzere komisyonca tedvin 
edilmiştir. Bu kanunla 5191 saydı Kanun da 
kaldırıldığından evvelki zamana ait olarak ta
hakkuk eden istihkakların da bu kanundan 
sonra (Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girin
ceye kadar) vergiye tâbi tutulmasını teminen 
maddeye (f) fıkrası da ilâve edilmiştir. 

Geçici madde 82 : (Komisyonca eklenmiştir.) 
Geçici 45 - 50 nci maddeler hükümlerine göre 

yapılacak yükseltme işleri için maddede izah edil
diği üzere gerekli muamelelerin tekemmül etti
rilmesi uzun zaman çalışmalarını zaruri kıldığın
dan ve mevcut kadrolarla bu işlerin kısa zaman
da başarılması da mümkün görülmediğinden bu 
işleri bir an evvel intaç etmek üzere çalıştırıla
caklara Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esas
lar dairesinde zaruri masraf karşılığı ödenmesine 
cevaz verilmesi bu madde ile tesbit edilmiştir. 

Geçici madde 8 3 - 8 4 : (Komisyonca eklen
miştir) 

1683 sayılı Kanun askerlerin istifa hüküm
lerini ve sivil ve askerlerin yabancılarla evlen
meleri halinde yapılacak hükümleri de ihtiva 
ettiğinden ve halbuki 1683 sayılı Kanun, bu 
kanunun yürürlüğe girmesiyle meriyetten kaldı
rılacak olduğundan o kanunda bulunan hü

kümlerin aynen bu kanuna alınması komisyon
ca uygun görülerek bu maddeler hazırlanmış
tım 

Geçici madde 85 : (Komisyonca eklenmiş
tir) 

Bu madde, kanunun esas tuttuğu prensip
lerden başlıcası olan müktesep hakların muha
fazası kaidesine riayet için Posta, Telgraf ve 
Telefon memurlarının 4454 sayılı Kanunun 55 
nci maddesi gereğince kazanacakları fiilî müd
det zamlarının bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra da devamını sağlamak üzere tedvin 
edilmiştir. 

Madde 136 : (Hükümet tasarısının 139 ncu 
maddesi) 

Kanunun bâzı ı ıaddelerinin tatbikma geçi
lebilmesi altı ay kadar bir müddet hazırlık ya
pılmasına lüzum gösterdiğinden bunlar dışında 
kalan ve neşrinden muteber tutulması zaruri 
görü!e a maddeler bu 136 ncı mddede zikredil
miştir. 39 ncu maddenin (b) fıkrasında yazılı 
dinııaı da olanların o fıkradaki esaslara göre 
emel*üye sevkedilebilmeleri hükmü bu kanu
nun nar inden muteber olacak maddeleri ara
şma aimmış ve bir de bâzı maddelerin neşri gü
nünden muteber ti tulması muamelât ve hesa-
batta müşkülâtı mı cip olacağından maddede 
gösterilen maddelerin, kanunun neşrini takibe-
den ay başından ve diğer maddelerin de bu ay 
başından altı ay sonra yürürlüğe gireceği şek
linde bir düzeltmeye lüzum görülmüştür. 

I/.adde 137 : (Hükümet tasarısının 140 ncı 
maddesi) 

^yııen kabul olunmuştur. 
Geçici Ko. Başkanı Sözcü 

Sivas Kayseri 
N. Ergin Bâzı maddelerde söz 

hakkım mahfuzdur 
S. Azmi Feyzioğlu 

Geçici Maddeler 
Sözcüsü Kâtip 
Ankara Trabzon 
C. Gölet M. R. Tarakçıoğlu 

Balıkesir Balıkesir 
Bâzı maddelere muhalifim Orgl. t. Çalışlar 

E. Altan 
Bolu Bursa 

Bâzı maddelere A. M. Erhan 
muhalifim Müzakerede 

/ / . §. Adal bulunamadı 
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Edirne Gazianteb 

M. N. Gündüzalp Gl. Aşır Atlı 
Gümüşane Gümü.şane 

Teşkilâta ve birçok maddelere A. K. Yarınca 
muhalifim 
T. Tüzün 

Hatay 
Tasarının bâzı madde ve hükümlerine 
muhalifim. Bunların başlıcasmı bağlı kâ

ğıtta arzediyorum. 
Gl. Eyüp Durukan 

İzmir Kastamonu 
Bâzı maddelere muhalifim İL Çelen 

E. Çınar İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kırşehir 

Â. Toközlü S. Kurutluoğlu 
Müzakerede bulunamadı 

Konya Samsun 
Bâzı maddelerde söz Maddeler üzerinde ko-
hakkım mahfuzdur. konuşma hakkım mahfuz 

II. Karagülle R. I§ıta?ı 
Samsun Zonguldak Trabzon 

M. A. Yörüker N. Kromer S. Day 
Konya Niğde 

Bâzı maddelere Bu kanun tasarısı adaleti te-
muhalifim minden uzak ve tezatlarla 
S. Çumralı doludur. 

İbrahim R. S oy er 
Ankara Aydın 

/ . Rauf Ay aslı M. Aydın 
İstanbul Konya 

Orgl. C. Cahid Toydemir Dr. M. Faik Dündar 
Rize Seyhan 

Dr. S. Ali. Dilenire Dr. M. Dıblan 
İmzada bulunamadı 

Hatay Milletvekili 
1. Tasarının 1683 sayılı Kanundan ev

velki emekli, dul ve yetimlerin aylıklarına 
% 60 zam yapması ve 1683 sayılı Kanundan 
sonra bağlanmış bütün aylıkların zamlariyle 
birlikte baliğ olduğu bugünkü miktarları ay
lık asıllariyle hizmet süreleri aynı olan iş
tirakçilere bu kanun gereğince bağlanacak 
aylık miktarlarına çıkarması. 

Hükümleri; eski ve yeni emekli, dul ve 

yetim aylıkları arasında öteden beri; tesis ve 
temin edilmesi istenilen müsavat ve adaleti 
temin edememekte ve mütemadiyen şikâyet 
edilmekte olan müsavatsızlık ve ayrılıkları 
devam ettirmektedir. 

Muhtelif kanunlarla orduda rütbe ve kı
demin esas olduğu ve 1453 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinde «zâbitanda rütbe maaşa 
esastır» hükmü bulunduğu ve bu tasarıda 
müktesep hakların mahfuz kaldığı beyan edil
diği halde, hakikatta böyle olmadığı görül
mektedir. 

Madde : 13 - Fıkra : 11 - Bent : B 
Geçici madde - 39 
2. Askerî Tabip, Eczacı, Dişçi ve Ve

teriner Okulları öğrencilerinin hizmet süre
lerinin başlangıcı hakkındaki müktesep ve 
pek haklı olan hakları kaldırılmıştır. 

Madde: 13 - Fıkra : 11 - Bent: J. 
3. l larb zamlarının âzami miktarı Hü-

kü/'.ıet teklifinde 5 sene iken 3 seneye indi
rilmesi doğru değildir. 

Madde: 38.- Fıkra : Ç. 
4. Emekli, dul ve yetim aylıklarından 

vergi kesilmesi doğru olmadığı kanaatinde
yim. 

5. Olağanüstü ahvalde memurların ma
aşlarına yapılacak zam veya indirmelerin 
emekli, dul ve yetim aylıklarına da intikal 
ve inikas ettirilmesi lâzımdır. Buna dair bir 
hüküm yoktur. İlâvesi zaruridir. 

Madde — 30. 
6. Şehit tâbiri ve şehit hükmünde ol

ması lâzımgelenler 1683 sayılı Kanun ve 927 
sayılı Kararla tam ve hakikata uygun bir 
şekilde tarif olunamamış olduğundan birçok 
haklar zıyaa uğramıştır. Bu sebeple bunun 
lâyıkı veçhile bu kanunda tarif edilmesi lâ
zımdır. 

7. Savaş ve görev malûlleri iyi tasnif 
edilememiş ve öteden beri bu hususta yapıl
makta olan şikâyetler önlenememiştir. 

63 neü madde sarih değildir. Bu mad
dede zikredilenler 62 nei madde ile tanınan 
zamlardan istifade edip edemiyecekleri an
laşılamamaktadır. Tavzihi lâzımdır. 

Gl. Eyüp Durukan 
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GEÇÎCÎ KOMİSYONUN DEÖÎŞTÎRÎgî 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanunu tasarısı 

Birinci Kısım 
Kuruluş 

BÎRÎNCÎ MADDE — Maliye Bakanlığına bağlı olmak ve bu kanunda yazılı 
emeklilik işlerini görmek üzere Ankara'da (Türkiye Cumhuriyeti Emeklilik San
dığı) kurulmuştur. 

Sandığın tüzel kişiliği vardır, özel Hukuk hükümlerine göre idare edilir. 
2 6 . Y i . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı olmıyan hükümle
riyle 3 . V I I . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun hükümleri bu Sandık hakkında da 
tatbik edilir. 

Sandığın, gerekli görülen yerlerde şube ve ajanları bulunur. 
ÎKÎNCÎ MADDE — Sandığın organları şunlardır : 
1. Yönetim Kurulu; 
2. Genel Müdürlük; 
3. Sağlık Kurulu. 
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. 

Maliye Bakanlığınca teklif edilecek başkan ile iki üyeden birisi bakanlık me
murlarından olabilir. Ve bu takdirde kendilerine 7 nci maddede yazılı ücret ve
rilebilir. 

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, 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 . 1939 .* 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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BEŞÎNTCÎ MADDE — Yönetim Kurulu 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. 

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

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

YEDtNCÎ MADDE — Sağlık Kurulunda : 
a) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunca kendi öğretim üyeleri ara

sından senatoca seçilecek iki doçent veya profesör; 
b) Millî Savunma Bakanlığınca, Ordu kadrosundan tâyin olunacak, en az al

bay rütbesinde, iki uzman subay hekim; 
c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin edilecek iki uzman hekim; 
ç) Genel Müdürlükçe kadrosuna tâyin edilecek iki uzman hekim olmak üzere 

8 üye bulunur. 
(a), (b) ve (e) fıkralarında yazılı üyelere ayda 150 lira ücret verilir, (a) fıkra-

smdakilere verilecek ücretler, 13. V I . 1916 tarihli ve 4936 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesi gereğince alacakları tazminata mâni teşkil etmez. 

îlon'li, vnzı ile isterse göstereceği bir hekim, yalnız kendisi hakkında verilecek 
kararın görüşülmesinde, kurula üye olarak iştirak ettirilir. 

Kurul, her yıl aralarından birini gizli oy ile başkan seçer, başkanın bulunma
dığı toplantılarda, o toplantı için, aralarından birini başkan seçerler. Kurul, üye
lerinin en fiz besi ile ve ihtivaca göre toplantı yapar. Gereken hallerde dışarıdan 
uzman hekimlerin oy ve düşüncelerini de alır. Kararlarını Genel Müdürlükten ev
rakın kendilerine verilmesi tarihinden itibaren en çok 15 gün içinde çoğunlukla ve
rir. Oylarda eşitlik halinde başkanın 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 Bakanlığ-ınm tasvibine sunmak; 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilanço, kâr ve zarar hesaplarını incelevip 
uy^nn görürse tasdik ettikten sonra yapılan işler raporu ile birlikte Umumi Mu
rakabe TTevetirte vermek; 

e) Genel Müdürlümün teklifi ile bütçenin bölümleri içinde uygun gördüğü ak
tarmaları var»mak, bölümler arasındaki aktarma teklifleri ile ek ve olağanüstü 
ödenek tekliflerinden uverun gördüklerini Maliye Bakanlığının tasvibine sunmak; 

c) Avhk. toptan ödeme, keseneklerm geri verilmesi, harb malûllüğü zammı. 
ikramive gibi bu kanun gereğince yapılacak çeşitli ödemelere ilişkin olarak Genel 
Müdürlükçe hazırlanacak tahakkuk ve aylık bağlama kâğıtlarını ve bağlamalarda 
bu kanun gereğince vapılacak düzeltme, kaldırma, azaltmalarla bu kanunun 77 
nci maddesinin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı haller için Genel Müdürlükçe ya
pılacak teklifleri inceliyerek karara bağlamak; 
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d) Sandığın malî durumunu aralıksız murakabe ederek gelirleriyle yürürlükte

ki bağlama ve ödeme hükümlerinin yeni tedbirler alınmasını gerektirdiğini gö
rürse bunu düşüncesiyle birlikte Maliye Bakanlığına bildirmek; 

e) Dâva açmak, icra kovuşturması yapmak, fayda görürse bunlardan feragat et
mek ve Sandığın leh ve aleyhindeki dâva ve takipleri sulh ve tahkim yoliyie hal
letmek; 

f) İmza yetkisi verileceklerle bunlarm yetkilerinin derecesini belli etmek; 
g) Sandık sermayesinin işletilmesi şekillerini 22 nci maddede yazılı esaslara 

göre belirtmek; 
h) 3 . V I I . 1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanunun 17 . V I I . 1944 tarihli ve 4621 

sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 13 ncü maddesi gereğince olağan
üstü çalışmalardan dolayı kâr ile kayıtlı olmaksızın verilecek ikramiyeler hak
kında Genel Müdürlükçe yapılacak teklifleri inceleyip tasdik etmek ve sözü geçen 
madde ile 2 6 . V I . 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince 
verilecek ikramiyeler için Umumi Heyete teklifte bulunmak; 

i) Yabancı uzman çalıştırılmasına karar vermek ve bunlara ait sözleşme pro
jelerini 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 tasdik 
etmek; 

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

DOKUZUNCU MADDE — 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 kararların 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 kararım 
düzeltir. 

Yönetim Kurulunun 8 nci maddenin (ç) fıkrasında yazılı konularla ilgili ka
rarlarının birer örneği 15 gün içinde Maliye Bakanlığına 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, i t irazları 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 kararmı düzeltmezse bu kararı 
dosyası ile birlikte bakanlığa yollar. Bakanlık görüşünde ısrar ederse dosyayı 
mütalâasını bildirmek üzere Danıştay a gönderir ve Danıştay ça verilecek mütalâa
ya göre muamele yapılır. 

(S. Sayısı : 194) 



- l ö â -
Bu maddeye göre yapılacak itirazlar, Yönetim Kurulunun 8 nci maddenin (ç) 

fıkrasına ait kararlarının icrasına mâni olmaz. 
ONUNCU MADDE — Genel Müdür Sandığın işlerini kanun, tüzük ve yönet

meliklerle Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür. 
Sandığı Genel Müdür temsil eder. 
Temsil vazifesini doğrudan doğruya kendisi yapabileceği gibi yardımcıların

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) ilgililerin 52 nci maddede gösterilen malûllük derecelerini belirtir; 
c) Bu kanunun malûllüğe ait hükümlerinin tatbikında düşüncelerini bildirir. 
Sağlık Kurulunun vereceği kararlara karşı idare ve kaza mercilerine başvuru

lamaz. 
Ancak Kurul kararlarında maddi ve takdiri bir hata bulunduğunu iddia eden 

ilgili, gerekçeli bir dilekçe ile Kuruldan düzeltme isteyebilir. Kurul gereken in
celemeleri yaparak icabında uzmanların rey ve mütalâasını alarak dilekçiyi muaye
ne edip veya ettirerek kararını düzeltebilir. 

{ . İkinci Kısım 
Sandıktan faydalanacaklar 

ON İKİNCİ MADDE — Bu kanunla tanılan haklardan aşağıda ( I ) işaretli 
fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan, Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını 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. VI . 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 idare ve Belediye

lere bağlı idare ve müesseseler; 
i) (h) bendinde yazılı dairelerin döner sermayeli iş ve teşekkülleri; 
j) ödenmiş sermayesinin yarısmdan 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 bu kanunda (Kurum) denilmiştir. 
I I - Faydalanacaklar : 
a) Cumhurbaşkanları; 
b) özel Teadül ve Kuruluş kanunlarına göre daimî kadrolarda derece esası üze-
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rinden aylık veya ücret alanlar; 
c) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetliler (iş yerlerindeki 

kapıcı, bekçi, odacı ve benzeri hizmetliler dâhil; Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetveldeki hizmetlileriyle aynı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı olan
lardan işçi vasfım 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) iller 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 Borsalarının tâyinleri Ticaret Ba

kanlığınca yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan aylık ücretli daimî memurları; 
h) Gedikli subaylar; 
i) Hatbakıcı, hat başbakıcı, dağıtıcı ve başdağıtıcı]arla 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 «işti

rakçi» ve bunlardan 125 nci maddede yazılı durumlarda bulunanlara «Tevdiatçı» 
denilmiştir, iştirakçi olanlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ve tevdiatçı 
bulunanlar da Biriktirme Sandığı ile isteklerine bakılmaksızın ilgilendirilirler ve 
haklarında ayrıca iş ve işçi Sigortaları kanunlarının hükümleri tatbik olunmaz. 

Mahiyetleri daimî olan hizmetler için geçici kadro alınamaz. 

Üçüncü Kısım 
Bu kanunla tanınan haklar 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunla tanınan haklar şunlardır : 
a) Emekli 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 Sandığında biriken paraların geri verilmesi; 
i) 65 nci maddede yazılı yardımların yapılması; 
j) ikramiyeler. 

Dördüncü Kısım 
" • ,-v" V* • Sandığın gelirleri ve tahsil şekilleri 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Sandığın gelirleri şunlardır : 
a) iştirakçilerin 15 nci maddede gösterilen keseneğe esas olan tam aylık 
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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 
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 istemiyenler 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) fıkrasında 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 vazifeye ilk defa girdiklerinde veya önceden 
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emek
liliğe tâbi hale getirildiğinde, (bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri geri 
verilenlerden bunları iade etmek istemiyenler dâhil) 35 yaşını bitirmiş, 40 yaşım 
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; 

ilgililerin adlarma 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 malûllüğü aylıkları ile 66 ncı madde
nin (ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl Kurum büt
çelerinin aylık veya ücret bölümlerindekiödeneklerin % 1 i nispetinde verilecek ek 
karşılıklar; 

g) İştirakçi veya tevdiatçılarm aylık veya ücretlerinden kurumlarınca kesilen 
inzibatî para 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, 42, 56, 64, 65, 81 ve 89 ncu madde

lere göre ödenecek paralar; 
k) Sandık gelirlerinin işletilmesinden elde edilecek her çeşit kârlar; 
ı) Bağışlar ve başka çeşitli gelirler. 
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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 alınan de

rece aylık ve ücret tutarları; 
İstisna ve uzmanlık yerlerinde çalışanların aynı kanunlara göre belirtilecek 

müktesep hak dereceleri aylık ye ücret tutarları; 
Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğü memur ve hiz

metlilerinin başka kurumlara geçmelerinde esas tutulan derece aylık ve ücretleri 
tutar lar ı ; 

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 Kanunım4 ncü maddesi hükümlerine ve tahsil du
rumları ile hizmet sürelerine göre bulunmaları gereken derecelerin ücret tutar
lar ı ; 

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) Bütçe kanunlarına bağlı (K) ve (N) işaretli cetvellerdeki kadrolarda ça
lışan 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 tutarlar ı ; 

Bu aylık veya ücret tutarları kadro ödeneklerinden fazla bulunur ve kadro 
ödenekleri de 30 . Y i . 1939 tarihli ve 3656 savılı 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 tutarlar ı ; 

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 edüen aylıkları tutarları; 

e) Millî Savunma Bakanlığı Harb okulları öğrencilerinin almakta oldukları 
öğrenci aylıkları; 
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öğrenci aylıkları ile asteğmen aylıkları tutarları arasındaki farkın keseneği aynı 

esaslara göre öğrenciler adına 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

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 veva tevkif edilmiş olanlardan kanunları gereğince tam veya eksik aylığa müs-
tehak bulunanların (a) fıkrasında yazılı aylık veya ücretlerinin yarısı; 

Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan aylığa müstehak duruma giren
ler hakkında da bu hüküm tatbik edilir. 

10 Ceza olmamak şartiyle müktesep hak derecesinden daha aşağı bir dereceye 
nakil suretiyle veva açıkta iken tâvin edilenlerin tâyinleri tarihinden itibaren üç 
av içinde vazı ile Sandığa müracaatları şartiyle ve bir defaya mahsus olmak üzere 
tâvin 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; 

tilerin daimî komisyonu üveliklerine ve belediye başkanlığına seçilenlerden 
müktesep hak dereceleri aylık veva ücretleri tutarları bu yerlerin kadro ödenekle
rinden fazla olanlar veya bu yerlerden avnldıktan sonra emeklilik hakkı tanınan 
aşağı dereceden bir vazifeve tâyin edilenler hakkında da aynı hüküm tatbik edilir. 
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 bordrolarında gösterilir ve bunların hak sahiplerine ödenmesi sı
rasında kesilir. 

Avlık, ücret veya ödeneklerin emanethesaplarma alınması hak sahiplerine öde
me savılır. Bunların 15 nci maddenin (g) fıkrasında yazılı haller dışında kanun 
veva hüküm ile veyahut idari, inzibati sebeplerle eksik verilmesi emekli keseneği
nin pVsik hesaplanmasını icahettirmez. 

Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına alman iştirakçi ve tevdiat çılardan 
rütbeleri aylıkları, vazife avlık veva ücretlerinden fazla olanların istihkak farkları
na ait emekli kesene le r i vazife avlık veva ücretlerinden kurumlarınca ve seferber
lik ve harb için silâh altına alınanl ardan vazife aylık veya ücretleri rütbeleri aylık
larından M a olanların istihkak farklarına ait emekli kesenekleri de, rütbeleri ay
lıklarını ödiven kurumlarca kesilerek Sandığa gönderilir. 

ON YEDÎNCÎ 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 baslıyarak bir av içinde; 
b) (f) fıkrasında yazılı % 1 lerin tamamını, bütçelerinin yetkili makamlarca 

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

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

c) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili maddelerinde gösterilen müddetler içinde, 
Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırmaya ve bunların müfre

datlı bordrolarını da aynı zamanda Sandığa göndermeye mecburdurlar. 
Kurumların., bu vazifeyi yerine gelirmiycn. Sandık gelirlerini eksik kesen ve

ya hiç kesmiyen tahakkuk ve (ideme ile ilgili memurlar ile sorumlu saymanlardan, 
bu paralar, % 10 fazlası ile ve Sandığın teklifi üzerine, Tahsili Emval Kamı 
nıma göre, Maliye Bakanlığınca, tahsil olunur. 

Kesilen paraların Sandığa gönderilmesine yazı ile mani olan veya bütçeden öde
necek kısmı yazı ile ödetmiyeıı ita âmirîei'i hakkında da bu hüküm tatbik edilir. 

Kurumlara bu ödemeler için yeter nıildurda ödenek gönderilmemesi veya yetki 
verilmemesi hallerinde, yukarıki hüküm buna sebebiyet verenler hakkında, gelirle
rin kısmen gönderilmesi halinde de gönderilıniyen kısımlar hakkında tatbik edilir. 

Ancak; yukarıki hükümlerin ilgililer hakkında tatbikimi imkân görülemiyen 
hallerde Sandık gelirinin asılları, kurumlarca Sandığa ödenir. 

ON S E K Î Z Î N C Î 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 kurumlarca, ay
lık veya ücretlerini ay sonlarında alanların kesenekleri de geçtikleri kurumlarca 
tam olarak kesilip karşılıkları ile bildikte 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 

Y l R M İ N C Î MADDE — Sandığın her çeşit menkul ve gayrimenkul malları, 
gelir ve alacakları Devlet mallarının hakve rüçhanlığını haizdirler. Bunlara karşı 
suç işliyenler hakkında Devlet mallarmakarşı suç işliyenler gibi kovuşturma ya
pılır. 

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

Y Î R M l B Î R l N C l 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 muaf-
tur. 

Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE - Sandığın 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 
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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; 

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

durulması gereken miktarlar hariç tutulur. 
YİRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sandık sermayesinden en çok :i milyon lira, 

Yönetim Kurulunca % 5 i geçmemek üzere belirtilecek faiz ve esaslara, göro 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 yeya tevdiatçılara borç vermek için döner sermaye olarak 
kullanılabilir. 

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

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Sandığm 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 İsleri 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Sandık sermayelerinin çeşitleri ve gelirleri
nin, bunlardan hangilerine kaydedileceği, ödemelerin hangilerinden yapılacağı ve 
Sandığın iş ve ihtiyacına uygun bilanço şekli Umumi Murakabe Heyetinin de dü
şüncesi alınarak tüzük ile belirtilir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Umumi Heyet tarafından tasvip edilen bilan
ço ile kar ve zarar hesabına göre belirtilecek safi kârın, % 5 ini geçmemek üzere 
memur ve hizmetlilere ?>. YİT. 1939 tarihli ve 3C>59 sayılı Kanunun 17İ YİT.1944 ta
rihli ve 4621 sayılı Kanunim 4 ncü maddesiyle değiştirilen 13 ncü maddesi gereğin
ce, bir aylık nispetinde verilebilecek ikramiyeler karşılığı olarak ayrılacak miktar
dan artanı, sermaye hesaplarına geçirilir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Sandığın her yıl katî mizanına u;lko tahak
kuk edecek yönetim giderleri, o yıl içinde 14 ncü maddenin (D) fıkrası gereğince, 
ödedikleri karşılıklar nispetinde kurumlar atlına borç kaydedilir. Ye bu borçlar 
kurumlarca en geç mütaakıp yılın Haziran ayı sonuna kadar Sandığa ödenir. 

YÎRMt DOKUZUNCU MADDE — Maliye Bakanı en az 5 yılda bir defa, harb 
halinde harbin sona erdiği, tarihten itibaren en çok 6 av içinde ve kanunlarla aylık 
ve ücret tutarlarında genel mahiyette değişiklikler yapılırsa bu değişikliklerin yü
rürlüğe girdiği tarihleri takibeden bir yıl içinde Sandığın malî durumunu ve bu ka
nunla kabul edilen çeşitli ödemeleri her cihetten, biri aktüer olmak üzere, teknik 
uzmanlara inceletmeye mecburdur. İnceletmeler sonunda Sandığın malî durumu
nun sağlamlaştırılması ve geleceğinin zarardan korunması için bu kanun lıükiüu-
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lerinde; değişiklik yapılması gerekli görülürse, Maliye Bakanının teklifi üzerine 
Hükümetçe kararlaştırılarak bir kanun tasarısı ile Büyük Millet Meclisine arzolu-
nur. 

İlk inceleme 3 yıl içinde aktüerlere yaptırılır. 

Dokuzuncu Kısım 
Bu kanunla toplanan hakların haslangıcı 

OTUZUNCU MADDE — İştirakçilerle} tevdiatçılara bu kanunim 13 ııcü 
maddesi ile tanınan haklar, durumlarına göre, 14 ııcü maddenin (a) veya (b) fık
raları gereğince ilk alman keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından başlar. 

Ancak bu haklar : 
a) Harb okluları öğrencileri için bu okullara girişleri; 
b) Gedikli erbaşlar için gedikli çavuşluğa tâyin edildikleri; 
Tarihleri takibedeıı ay başlarından başlar. 

Onuncu Kısım 
Fiilî hizmet müddeti 

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

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

1 3 . 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 ııcü ıııaddeıün (a) ve (e) 
i'ıkraları gereğince her aya ait keseneğin ilgililer tarafından 17 nci maddenin (a) 
fıkrasında yazılı müddet içinde Sandığa gönderilmesine bağlıdır. 

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

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

Harb okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf geçeıniyeıı 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. 

Ur olarak silah altına alman iştirakçi veya tevdiatçılarııı eksik aylık veya ücret 
almak suretiyle geçen müddetleri bu aylık veya ücretlerinin tamamı üzerinden 
kesenek ve karşılıkları alınmak suretiyle, fiilî, hizmet müddeti sayılır. 

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

OTUZ İ K İ N C İ MADDE — İştirakçi veya tevdiatçılarııı bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fiili hizmet müddetle
rinin her yılı için 3 ay eklenir. 

a) Muvazzaf, yedek ve gedikli subaylarla askerî memurlar ve gedikli erbaşla
rın, Cumhuriyet ordusu kadrolarında; 

b) Lokomotif makinist ve ateşçilerinin, lokomotif üzerinde; 
c) Giemi ateşçi ve kömürcüleri ile dalgıçların denizde; 
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ç) Atelye, fabrika ve havuz ve depolarında: 
I - Çelik, demir ve pirinç döküm işlerinde; 

I I - Zehirli, boğucu gaz, asit boya işleri ile gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren 
başka işlerde; 

I I I - Patlayıcı maddeler yapılmasında; 
I V - Lokomotif ve gemi kazanlarmm onarılması ve temizlenmesi işlerinde; 
V - Gemilerin (Sintine) lerinde ve (Dabibotum) gibi kapalı sahrinçler içindeki 

raspa ve boya işlerinde; 
V I - Oksijen, elektrik kaynağı, keski, tabanca ile perçin, takım sertleştirilmesi 

ve kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde; 
d) Toprak altında maden çıkartma işlerinde; 
e) Polis meslekinde, polis, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserİik- •* 

İerde; 
(1), e, ç, d) fıkralarında gösterilen vazifelerde bir yıl içindeki çalışma saatleri

nin 8 saati bir gün hesaplanır. Yıllık çalışma saatleri toplamının ay kesirleri tam 
ay sayılır. 

(a) fıkrasında yazılı olanlardan müteakip fıkralarda gösterilen hizmetlerde ça
lışanlar yalnız (a) fıkrasında yazılı fiilî hizmet müddeti zamlarmdan faydalanır
lar. 

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 ön> o ayrılanların fiilî hizmet müd
deti zamları da, ayrıklıkları 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. 

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

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

On birinci Kısım 
İtibari hizmet müddeti 

OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — it ibari hizmet müddeti, bu kanun gereğince 
bağlanacak aylıklar ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerle tevdiatçılara 
yapılacak ödemelerin hesabında fiilî hizmet müddetlerine eklenen müddettir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — iştirakçi veya tevdiatçıların, 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 kismi seferberliğe katılanların, harbin ilânından sefer
berliğin sonuna ve seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan bir-
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liklerde vazifeli olanlarm, çarpışmanın başlangıcmdan 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 kat ı ; 

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 kat ı ; 

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 kesilrniyenlerin, bu durumlarda ge
çen fiilî hizmet müddetlerinin bir katı ; 

Yukarki fıkralarda yazılı itibari hizmet müddetleri toplamı 3 yılı geçemez. 
OTUZ YEEDİNCÎ MADDE — Pilot olan ve olmıyan ordu uçucuları ile Dev

let Havayolları Genel 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 ncı maddenin (a), (b) fıkralarında gösterilen fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri zamları dışında ayrıca 6 ay iiibari hizmet müddeti eklenir. 

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

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 ye yaşları (55) i doldurmuş olanların is
tekleri üzerine veya seçilmiş belediye başkanlariyle illerin daimî komisyonu üye
leri hariç olmak üzere tüzüğü gereğince kurumlarca 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. 

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 vcaskerî memur olduktan 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) iştirakçilerden 40 ncı madde gereğince haklarında yaş haddi hükümleri tat-
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bık edilecek olanlar kurumlarınca re'sen veya (60) yaşını doldurduklarında istek
leri üzerine; 

ç) 87 nci maddenin (a, b, c, ç, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden 
müstehak iseler, yukardaki (b) fıkrasımıı ikinci bendi hükmü tatbik edilmek su
retiyle yaşları (55) i ve fiilî hizmet müddetleri. (oO) yılı doldurmuş bulunanlar is
tekleri üzerine; 

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

ef 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 kurumlarınca 
re'sen; 

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

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

Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukarıki (e) fıkrasında yazılı halde ilgili
lerin fiilî hizmet müddetlerinin (20) yılı, (e) ve (f) fıkralarında yazdı hallerde de 
(25) yık doldurmuş bulunmaları şarttır. 

On üçüncü Kısım 
Yaş Hadleri 

KIRKINCI Mx\DDE — İştirakçi veya tevdiatçılardan; aşağıdaki fıkralarda 
yazılı olanlar dışında kalanların; vazifeleri ile ilgilerinin kesilmesini gerekti
ren yaş haddi (65) yaşlarını doldurdukları tarihtir. Hizmet müddetleri ne olursa 
olsun (60) yaşını dolduranlar hakkında da kurumlarınca yaş haddi tatbik edilebilir. 
Bu vazifelere (65) vaşmı dolduranların açıktan veva naklen tâyinleri caiz değil
dir. 

a) Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay Başkan -ve üyeleri ile Sayıştay Savcısı, 
Başkanun 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 Danıştay ve 
Yargıtay Başkan ve üyeleri ve Başkanun Sözcüsü ile Cumhuriyet Başsavcısının 
yaş hadleri de Bakanlar Kurulunca birer yıllık sürelerle (3) yıl uzatılabilir. 

b) 'Üniversite ordinaryüs profesör ve profesörleri (65) yaşını doldurduktan 
sonra (70) yaşını geçmemek üzere vazifelerini yapabilecek durumda olmadıkları il
gili üniversite senatosunca belirtilinceye kadar çalışabilirler. 

c) Diyanet işleri Başkanı, (65) yaşı doldurduktan sonra, vazifesini yapmaya 
yetersizliği Bakanlar Kuruhmca ve Diyanet İşleri Müşavere Heyeti Başkan ve 
üyeleriyle müftüler ve vaizlerde yine (65) yaşını doldurduktan sonra vazifelerini 
yapmaya yetersizlikleri Diyanet İşleri Başkanlığınca 1 belirtil inciye kadar ve der
siamlar hayat kaydiyle çalışabilirler; 

ç) Aşağıda }^azılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldur
dukları tarihlerdir : 

I - Subay ve askerî memur ve gedikliler : 
1. Asteğmen, teğmen ve t üsteğmen ler 41 
2. Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46 
3. Binbaşılar 52 
4. Yarbaylar 55 
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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 sınıf 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. edikli 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 ATe komiser yardışmcıları 56 
4. Polis memurları 52 
ITI - Gümrük koruma mensupları : 
1. Gümrük koruma memurları 50 
2. Gümrük koruma kısım âmirleri 55 
I V - Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat 

bakıcıları ve dağıtıcıları 55 
Yukarda (Ç) fıkrasının ( I I I ) ve ( IV) işaretli betlerinde gösterilenlerden va

zifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yas hadleri, ilgili Bakanlarca bir^r yıl
lık müddetlerle (5) yıl uzatılabilir. 

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

e) Seferin icabatı olarak lüzum görrüldüğü takdirde tabip, veteriner, eczacı, 
kimyager ve diş tabipleri ile mühendis ve deniz subaylarının binbaşı ve daha 
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. 

On dördüncü Kısım 
Emekli Aylığı 

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 ııci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya 
ücretleri tutarı üzerinden aşağıda gösterilen nispetlerde bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplamında ki ay kesirleri tanı 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 (3) tam yıl al
mamış olanların emekli aylıklarına biralt derece aylık veya ücreti esas tutulur. 
Ve bu hüküm 15 ııci maddenin (h) fıkrasına göre bir veya iki üst derece ayhk veya 
ücret üzerinden kesenek verenler hakkında keseneğin (3) tam yıl verilip verilme-
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diğine göre tatbik edilir. Ancak ücretleri tutarı en aşağ? derece aylık veya ücret 
tutarlarından az olanlar için bu şart aranmaz. 

Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamı 

y ı l 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 • 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3,5 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Bağlanacak emekli aylı
ğının % nisbeti 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

50 ve daha fazlası 70 
Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı kesirleri 50 kuruşa ve 50 kuruş ve daha 

fazla kesirleri liraya çıkarılır. 
KIRK İKİNCİ MADDE — Cumhurbaşkanlığında bulunduktan sonra her han

gi bir sebep ve suretle ayrılanlara veya bu 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-
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dıklamıda veya (60) yaşını doldurduklarında emekliye ayrılma istekleri yerine ge 
tirilmekle beraber vazifelerinde bırakılırlar. 

On beşinci Kısım 
Malûllük 

K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücut
larında hâsıl olan arızalar veya duçar oldukları tedavisi imkânsız hastalıklar yü
zünden vazifelerini yapamıyacak durumagiren iştirakçi ve tevdiatçılara (Malûl) 
denir. Ve haklarında bu kanunun malûllüğe ait hükümleri tatbik olunur. 

Şu kadarki, bunlar, yazı ile istedikleri takdirde haklarında bu kanım hüküm
leri tatbik edilmeksizin malûllüklerinin mâni olmadığı başka vazifelere nakil su
retiyle tâyinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların istifa etmiş sa
yıldıktan sonra dahi bu kanun hükümlerinin tatbik edilmesini istemek hakları 
saklıdır. 

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

K I R K B E Ş İ N C İ MADDE — 44 ncü maddede yazılı malûllük; 
a) İştirakçi ve tevdiatçılarm vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden 

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

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

muş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartiyle) ; 
ç) Fabrika, atelye ve benzeri iş yerlerinde, işe başlamadan evvel, iş sırasında 

veya işi bitirdikten sonra, o iş yerinde husule gelen ve yine o iş yerinin mahiyetin
den veya çalışma konusundan ileri gelenkazadan 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 vedoğuş 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 gecen hastalıkların en çok bir yıl için
de nüksetmeleri halinde yukarıki hükümler eski ve yeni hastalık müddetleri topla
mına göre tatbik edilir. 

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; 
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c) Yasak fiilleri yapmaktan; 
ç) intihara teşebbüsten; 
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak 

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

bik olunur. 
K I R K DOKUZUNCU MADDE — Vazife malûllükleri, doğdukları tarihler

den itibaren en çok bir yıl içinde, iştirakçi veya tevdi atçılar veya bunların ana. 
baba, karı, koca, çocuk, kardeş veya kurumları tarafından yazı ile Sandığa bildi
rilir. Bildirilmediği takdirde bu malûllüklere uğrıyanlar hakkında (Âdi malûllük) 
hükümleri tatbik edilir. 

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

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

Haklarında âdi malûllük muameleri tatbik edilenler 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 az 
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-
nm (54 ve 61 nci maddelerde yazılı olanlar hariç) bağlı bulunduğu kurumun heki
mi olması şarttır. 

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

Vazife malûllüklerinin, harb veya iç tedip hareketlerinden doğması halinde 
bunların doğuşlarına sebep olan hâdiselerden sonra iştirakçi veya tevdiatçıların 
gönderildikleri askerî hastanelerin raporları ile belirtilir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Vazife malûllüklerinin vazifeden doğmuş olduk-
1 anının 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 (ö) derecedir. Bu malûllükle
rin nev'ileriyle dereceleri tüzükle belirtilir. 

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

On altıncı Kısım 
Âdi mâlûllü aylığı 

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 olanların tam aylık 
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veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gösterilen nispetlerde bağlanır. 

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

Fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri toplamı 

r 

y ı l 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Bağlanacak âdi malûllük 
aylığının % 

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

50 ve daha fazlası 70 

nisbeti 

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

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

On yedinci Kısım 
Vazife malûllüğü aylığı 

E L L İ B E Ş İ N C İ 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 olanlarafiilî ve itibari 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 
6 % 15 

Vazife malûllüğü aylıkları, buna esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutar
larının % 90 mı geçemez. 

E L L İ ALTINCI MADDE — Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin; silâh al
tında bulundukları esnada veya celp ve terhisleri için vazifeli olanların gözetimi 
altındaki şevklerinde, Yedek Subay Okulu öğrencilerinin gerek okulda gerek 
okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malûlü olmaları halinde kendilerine, de
recelerine göre aşağıda yazılı miktarlarda vazife 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 aylıklarödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır. 

E L L İ YEDİNCİ MADDE — Emekli veya âdimâlûl lük 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 kadarki eski aylık ile son hizmet zammı top
lamı eski aylığa ve son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla ola
nının % 70 ini geçemez. 

ELLİ SEKÎCİNCİ MADDE — Vazife malûllüğü aylığı alanlardan; emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifeye girenlerin; tekıar vazife malûlü olarak ayrıl ışlarmda, 
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haklarında aşağıdaki hükümler tatbik olunur : 

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 nei.maddede yazılı nispete göre hesaplanacak 
miktar eklenir. 

Şukadar ki, eski aylık ile son hizmet zammı toplamı eski aylığa ve son hizmet 
zammına esas olan vazife aylıklarından f ızla olan mm % 70 ini geçemez. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Emeldi 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 aylık ile son hizmet 
zammı toplamı eski aylığa ve son hizmet zammına esas olan vazife aylıkların
dan fazla olanının % 70 i geçemez. 

ALTMIŞINCI MADDE — Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı 
alanlardan; her v.o sebeple olursa olsun er olarak silâh altına alınanların vazife ma
lûlü olmaları halinde kendilerine malûllük derecelerine göre 56 nci madde gereğince 
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 mûlûlü olmalarında; haklarında aşağıda 
yazılı hükümler tatbik olunur : 

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 göreve mâni değilse 56 nci maddeye göre bağ
lanır; 

Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazifelerinden 
dolayı emekli, âdi-malûllük veya vazife mâ- v\liiğü avlığı bağlanması halinde o aylık
larla birlikte ödeneceği gibi tontan ödemeye istihak halinde de ona mâni olmaz; 

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

ALTMIŞ B l R Î N C Î 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. 

Gerek vazife malûllüğü aylığının bağlanması için 50 nci maddeye göre yapılan 
ilk muayenede, gerek yııkariki birinci fıkraya göre birinci ve ikinci (3) yıl sonla
rında 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-
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ren (3) yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden muayene edilmelerini 
yazı ile Sandıktan istiyebilirler. 

ALTMIŞ Î K Î N C Î MADDE — 61 nci madde gereğince malûllük derecelerinin 
değiştiği veya malûllüklerinin tamamiylegeçtiği 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 tatbik edilir: 
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 azise 82 nci maddeye göre toptan ödeme ya
pılır. Şu akdar 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 tatbik edilir. 

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 iiçnde tekrar muayeneleri
ni yazı ile Sandıktan istiyebilirler. 

Yapılacak muayenelerinde malûllükleri anlaşılanlara raporlarının tasdik tarih
lerini takibeden ay baslarından itibaren beliıtilen 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 tatbik edilir. 

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 avlığı bağlanacaklardan; b ı aylık ile ödenen vazife malûllü

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

ç) Toptan ödeme yapılacak ise., bundan vazife malûllüğü aylığının ödendiği 
her ay için toptan öder-enin fiilî ve itibari hizmet müddetlerine göre bir aya isa
bet eden miktarı kadar indirme yrpıhr. 

d) Âdi malûl iken vazife malûlü aylımı ^ağlnnrn? sı, ilgilinin kötü niyet ve ha
reketlerinden ileri gelmiş ise, müddet kaydi ile mukayyet olmaksızın (c) fıkrasın
da yazılı geri nlma 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. 
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0:ı sekizine j Kısım 

Harb Malûllüğü 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vazife malûllerinden bu malûllüklere : 
a) Harbde fiilen ateş al tinde,; 
b) Harbde harb bölgelerindeki lıarb 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 subay, gedikli subay, askerî memur, gedikli erbaş ve erlerle, 

(Gönüllü erler dâhil) orduca vazifelendi] ilen rdvil iştirakçilere ve erlikten dolayı 
aylık bağlanan tevdiatçılara ayrıca (Harb malûlü) denir ve bunlara vazife malûl
lüğü aylıkları ile birlikte ve malûllükleri derecelerine göre aşağıda yazık miktar
larda (Harb malûllüğü zammı) ödenir. 

Bu zamlar ödendikçe faturası karşılığında Hazineden alınır. 

Malûllük 
derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

İştirakçiler için 
Lira 

250 
200 
150 
125 
100 
75 

Erler için 
Lira 

60 
50 
40 
30 
25 
20 

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 BEŞİNCİ MADDE — Kurumlarla, memurlarının ücret dereceleri ka
nunla belirtilen idare ve ortaklıklardan veya bunlara bağlı yerlerden aylık, ücret 
ve ödenek alanlar veya yıllık gayrisâii ge.'irleri (1 500) lira ve daha fazla gayrimen
kul malları bulunanlar veya Kazanç Vergisi ödeyenler (Gündelikli amele ve işçi
lerle gezginci usta ve işçiler hariç) dışmdıı kalan harb malûllerine aşağıda yazüı 
yardımlar yapılır : 

a) Eksilen vücut dış organları, son usullere göre yapılması mümkün sunileri 
ile tamamlattırılır ve gerekirse tamir et •irilir veya yenisi yaptırılır;1 

b) Yurt içinde tedavileri mümkün olmadığı sağlık kurulunca onanacak ra
porla anlaşılanlar, yurt-dışında parasız tedavi ettirilir. 

c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit taşıtlarla ya
pacakları yolculuklarında muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bilet ve 
yer temininde tercih edilirler; 

ç) Yaşamak için gerekli hareketleri .kendi kendine yapmaktan âciz oldukları 
sağlık kurulunca onanmış raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri de 108 nci mad
deye göre belirtilecek olanlar Sardıkça kurulacak (Kimsesiz malûlleri bakım yur
du) nela parasız barındırılır. Ve yediriLneleri için harcanacak paralar, bunların 
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aylık ve lıarb malûllüğü zaınlarmdan kesil ir; 

d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulun
duğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi 100 ü geçmemek üzere 
Devlete ait yatılı orta öğretim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur. 

Şu kadar ki, talip olanları 100 ü geçtiği takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca 
yapılacak müsabaka ile yalnız bu miktar alınır. 

(a), (b) ve (ç) fıkralarında yazılı yardımlar için Sandıkça harcanacak paralar 
her yıl sonunda faturası karşılığında Hazineden alınır. 

On dokuzuncu Kısım 
Dul ve yetim aylığı h ağlanacak haller 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Dul ve yetim aylıkları : 
a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra Ölenlerin, 
b) iştirakçilerden fiilî hizmet müddetleri 1.5 yıl ve daha fazla olanlardan 

ölenlerin, 
c) Emekli, 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 yaralanmaları üzerine tedavi veya ame
liyatları sırasında ölenlerin, 

d) Erlerden 56 ncı maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle veya aynı se
beplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi veya ameliyatları sırasında 
ölenlerin, 

e) Erlerden 56 ncı madde gereğince vazife malûllüğü aylığı alanlardan (Ay
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) yaşını doldurmadan ölenlerin, 

g) Vazife malûllüğü geçtiğinden] dolayı 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 — 66 ncı 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 S E K Î Z l N C Î 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 % 50si; 
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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, bunların 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 yeya vazife malûllüğü aylıklarından fazla 
olursa fazlası, dul ve yetimlerin aylıklarından mütenasiben indirilir. 

Dul ve yetimlerin birinden boşalan aylık hiçbir suretle diğerlerinin aylıklarına 
eklenemez. Ancak bu aylıklardan bağlama sırasında, toplamının Imğlamaya esas 
tutulan aylıktan fazla olması dolayısiyle,indirme yapılmış ise, boşalan aylıklar bu 
indirmeler gideri 1 inciye 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, 

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 hizmetve 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 veya ameliyatları sırasında ölenler için kendilerinin birinci dereceden va
zife malûlü olmaları halinde bağlanacak vazife malûllüğü aylıkları, 

ç) Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı alanlardan yedek er 
olarak silâh altına alınanlardan (C) 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 6İ 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 yaplaştırıl-
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 bii* ise onun aylığına ve birden fazla ise 
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eşitlikle bunların aylıklarına eklenir. 77 nci maddenin (a) fıkrası hükümleri 
bunların birbirleri hakkında da tatbik edilir. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — İştirakçi 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. 

YETMÎŞ İKİNCİ MADDE — ölen iştirakçilerin dul ve muhtaç anaları 
ile iştirakçi olmıyan ve ölüm tarihinde muhtaç ve (65) yaşını 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 bağlanır. 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, Mede
ni Kanun hükümlerine göre : 

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

si gereğince babanın yalnız para ödemesi için açılan dâvalar sonunda bu yolda hü
küm alınması hariç) 

Çocuklar anlaşılır. 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — ölüm tarihinde orta öğrenim yapmakta 

ise 20, değil ise 18 yaşım ve yüksek öğrenimi yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış 
erkek çocuklara aylık bağlanır. f *» * * - -. 

Ancak çalışmaya mâni, tedavisi kabil olmıyan hastalık veva çalışmaya mâni 
malûllük sebepleri ile muhtaç oldukları sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla 
anlaşılanlara, muhtaç olmak ve ölüm tarihinden itibaren en çok bir yıl, ehliyeti haiz 
olmıvan, 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. 

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

Hastalığın seyrinde veya malûllüğün derecesinde veva mahiyetindeki azalıp ço
ğalmalar. muh1 açlıkların?, ortadan kaldırmadıkça, nazara alınmaz. 

Orta öğrenimin son sınıfında iken 20 yaşını 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 yaşım 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. 
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Bir yüksek öğrenimin bitirilmesi üzerine 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 takıbeden ay başından itibaren kesilir. Kayıt 
silme muamelesi yetkili mercilerce kaldırılmadıkça hiç bir sebep ve suretle tekrar 
bağlanmaz. 

Hastalık yüzünden kayıtları silinenlerin; kesilen aj'lıkları, 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 takıbe
den ay başından itibaren tekrar bağlanır. 

ö lüm 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 BEŞlNCl MADDE — (25) yaşını doldurmamış veya doldurmuş 

olup da muhtaç, bulunan kız çocuklara aylık bağlanır. 
Bunlardan ölüm tarihinde dul veya boşanmış bulunanlar da yukarıki fıkra 

esaslarına göre 93 ncü madde hükümlerisaklı kalmak suretiyle aylığa müstehak 
olurlar. 

Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul ka
lanlara muhtaç olmak şartiyle eski aylıkları tekrar bağlanır. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — ölüm tarihinde gebe olan karının sonra do
ğurduğu çocuğa, doğum gününü takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. Ye 
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 hükmolunan çocuklar hakkında da aynı 
hükümler tatbik edilir. 

Yirmi birinci Kısım 
Dul ve yetim aylığının bağlanmıyacağı 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 alanı; 

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

b) Kendisine aylık bağlatacak iştiraçiye, 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 S E K İ Z İ N C İ 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 hükmolunanlardan; 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-
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molunan tarihi ve bir yıl geçtikten sonra yine yazı ile Sandığa müracaat edenlere 
de müracaatları tarihlerin takibeden ay başlarından itibaren (38 nci madde 
esaslarına göre aylık bağlanır ve gaipliklerinin geçmesi halinde bağlanan aylıklar, 
gaipliğin geçtiğinin belirdiği tarihi takibeden ay İlasından itibaren kesilir. 

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

ilgililer adına borç kayıtlanan aylığa ait vergiler Sandığın işarı üzerine Hazi
nece toptan geri yerilir. 

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
rasına 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
rumu da tesbit edilemiyen iştirakçilerin dul ve yetimlerine, gaipliğin hükme bağ
landığı tarihi takibeden ay başından itibaren vazife yüzünden ölmüş olanlar gibi 
ve durumlarına göre bu kanunun ilgili hükümleri gereğince aylık bağ
lanır ve bunlardan fiilî hizmet müddetleri 15 yıldan az olduğundan do
layı dul ve yetimlerine (Toptan ödeme yapılmış 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. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — 64 ııcü maddede yazılı hallerde şehit ol
duğu iddia olunanların aylığa müstahak dul ve yetimleri tarafından, 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 — 92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen 
ve fiilî hizmet müddetleri 15 yıl ve daha fazla olan iştirakçiler ile aynı madde ge-
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7'eğince aylıkları kesilen emekli, âdi malûl veya vazife malûllerinin, muhtaç dul 
ve yetimlerine hükmün katileştiği veya durumlarının belli olduğu tarihlerden 
itibaren en çok bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatları şartiyle ve o tarihleri 
takibeden ay başlarından itibaren aylık bağlanır ve mahkûmiyetlerinin sona erdi
ği veya durumlarının zail olduğu tarihleri takibeden ay başından itibaren kesilerek 
ölümlerinde, müstahak olanlara tekrar bağlanır. 

Şu 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 
vazıh 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) yaşını doldurarak 
emekliye ayrılmalarını istiyenlerden, fiilî hizmet müddetleri 20 yıldan az olanlara; 

b) 39 ncu maddenin (e) ve (f) fıkralarında yazılı olanlardan; fiilî hizmet 
müddetleri 25 yılı doldurmamış olanlara; 

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

ç) Vazife malûllüğü geçtiğinden aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifeye tâyin edilmemiş durumda iken (60) yaşını dolduranlardan; fiilî hizmet 
müddetleri 20 yıldan az olanlara veya yine bu durumda iken ölen ve fiilî hizmet 
müddetleri 15 yıldan az olanların; dul ve yetimlerine; 

d) Mahkemece gaipliklerine hükmolııııan iştirakçilerden fiilî hizmet müddet
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) ilgililerin 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 paranın toplamı da bu miktarın yarısından 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 tatbik olunur. 

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 
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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 genei 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 yazılı sebeplerle, emeklilik hak
kı tanman vazifelerden ayrılanlarm, Sandıkla ilgileri kesilir ve o tarihe kadar 
aylık ve ücretlerinden kesilerek Sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 nci 
maddelerde yazılı % 10 ların kesenek itibar edilen kısımları dâhil) faizsiz olarak 
kendilerine ödenir. 

a) istifa edenler; 
b) istifa etmiş sayılanlar; 
c) Emeklilik hakkı tanmmıyan kadrolara nakil suretiyle tâyin edilenler; 
ç) Milletvekilliğine seçilenler; 
d) Belediye Başkanlığından veya İ l Daimî Komisyonu üyeliğinden 39 ncu 

maddenin (b) fıkrasmda yazılı duruma girmeden ayrılanlardan emeklilik hakkı 
tanman 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 stajyerler ve 

adaylar; 
g) Bakanlık emrine alınanlardan, kurumlarca teklif edilen eski vazifelerine 

eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanman vazifeleri kabul etmemek 
suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçenler; 

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

i) Kadro yüzünden açıkta kalanlardım aylıksız veya ücretsiz duruma girenler; 
j ) Kadroları kurumlarınca geçici hale getirilenler; 
k) 92 nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen iştirakçilerden fiilî hizmet 

müddetleri 15 yıldan az olanlarla 15 yıl ve daha fazla olmakla beraber 80 nci mad
deye göre aylığa müstehak dul ve yetimleri buiunmıyanlar; 

1) Millî Savunma Bakanlığının Harb okullarındaki öğrencilerinden okullarını 
tamamlıyamıyarak 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 geri verilmez. 
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Yirmi dördüncü Kısım 

İkramiye 
SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûl

lüğü aylığı ilk defa bağlananlardan bağlanma sırasında ve bağlanmaya esas fiilî 
hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara (Emekli ikramiyesi) adı ile bu 
aylıklarma 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 veya 25 yaşını doldurmuş olup 
da muhtaç bulunmamasından dolayı aylığı kesilen kız çocuklarla, evlenen dul ka
rıya (Evlenme ikramiyesi) adı ile ve bir defa cin almakta oldukları dul ve yetim 
aylıklarının iki yıllığı ödenir. 

Yirmi beşinci Kısım 
Aylıkların Başlangıcı 

DOKSAN BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanuna göre bağlanan avlıklardan : 
a) Emekli aylığı; 
1 - 4 2 nci maddede yazılı olanlar için o maddede yazılı olduğu gibi yazı ile is

tedikleri tarihi eri; ö ' * 
I I - 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 - ( I I ) işaretli fıkrada yazılı olanlardan yetkili makamlarca vazifelerine 
son verilenlerin, vazifelerine son verilme tarihlerini; 

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

V - Re'sen emekliye ayrılanlardan; 
1. Yaş haddi dolayısiyle ayrılanlar i çin bu hadleri doldurdukları tarihleri ve

ya uzatılmış ise uzatılan müddetlerin bitimi tarihlerini; 
2. Hüküm ile ayrılanlar için hükmün kesinleştiği tarihleri; 
3. Geri kalanlar için emeklive ayrılmalarının kurumlarınca tasdiki tarihlerini; 
b) Âdi malûllük veva vazife malûllüğü aylıkları, buna ait raporların 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 baslarından baslar. 
(a) fıkrasının (V) nci bendi ile (b) fıkrasında yazılı başlama tarihlerinden 

( S. Sayısı : 194 ) 



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

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

Yirmi altıncı Kısım 
Emeklilik haklarının düşmesini ve bağlanan anlıkların devamlı olarak kesil

mesini gerektiren sebepler 
DOKSAN ÎKİNCÎ MADDE — İştirakçilerden : 
a) Kasta makrun olmıyan veya tahrik neticesi Aiıkuagelen 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, rüşA^et, zimmet, Are ihtilas 
suçlarının birinden dolayı 6 ay ve daha ziyade hapis cezası, ile en az haddi bir yıl
dan aşağı olmamak üzere mükerrer hapis cezalarını gerektiren suç ile veya As
kerî Ceza Kanunu hükümlerine göre ve başka bir ceza ile birlikte \Teya yalnız 
olarak verilmiş bulunan askerlikten tart cezası ile hükümlü duruma girenlerin, 

b) Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk A^atandaşlığmı bırakan, yabancı 
memleket uyruğuna giren, Hükümetten izin almaksızın yabancı memlekette A7azi-
fe kabul edenlerin, 

Emeklilik hakları düşer. 
DOKSAN" ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanuna göre bağlanan aylıkları alan

lardan : 
a) 92 nci maddede yazılı durumlara girenlerin, 
b) Evlenen karı, ana ATe kız ile erkek çocukların, (Bir Are ikinci derecedeki 

harb malûlleri -ile evlenen karılar hariç) 
c) Muhtaç durumdan çıkan koca, ana, baba ve kızın, 
ç) 74 ncü madde hükmü tatbik edilmek suretiyle 18 yaşını, ortaöğrenimde 

ise 20 yaşını, yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını geçmemek üzere bu öğre
nimlerini bitiren erkek çocukların, 

Aylıkları, bu durumlarının kesin olarak belirtildiği tarihleri takibeden ay ba
şından itibaren kesilir ve (C) fıkrasında yazılı haller hariç olmak üzere tekrar 
bağlanmaz. 75 nci madde hükmü saklıdır. 

Yirmi yedinci Kısım 
İki 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 sıfatı ile toptan ödeme yapılanlara gerek yine dul ve yetim sıfatı 
ile, gerek kendi vazifelerinden dolayı müstahak oldukları toptan ödeme ayrıca ya
pılır. 

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 veya koca; ayrıca ana, baba veya çocuğundan aylığa müstahak duruma girer-
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lerse bir ay içinde yazı ile Sandıktan istemeleri şartiyle fazla 'olan yeni aylıkları 
bağlanır. Eskileri kesilir. 

Baba veya anasından aylık almakta iken evlenmesi dolayısiyle aylığı kesilen 
kızın, kocasının ölümü ve muhtaç durumda olması hasebiyle yetim aylığının tek
rar bağlanması, ölen kocasından aylığa müstahak olmaması veya bağlanacak ay
lığın az olması veya kızın bu aylığı tercih ettiğini bu duruma girdiği tarihten iti
baren bir ay içinde yazı ile Sandığa bildirmesi şartiyle mümkündür. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı almakta iken daha fazla 
dul veya yetim aylığına müstahak duruma girenlere bir ay içinde yazı ile Sandık
tan istemeleri şartiyle eski aylıkları kesilerek yeni aylıkları bağlanır. Şu kadar ki 
ölümlerinde dul ve yetimlerine bıraktıkları aylıklar üzerinden aylık bağlanır. 

i k i cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı zamanda müstahak duruma gi
renler hakkında da yukariki hükümler tatbik edilir. 

DOKSAN B E Ş İ N C İ MADDE — Dul ve yetim aylığı almakta iken emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifeye giren karı ve çocukların; vazifelerinden dolayı vazife 
malûllüğü aylığına müstahak olmalarında, İm aylıkları bağlanır. 

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

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

DOKSAN ALTINCI MADDE — Dul ve yetim aylığı almakta iken iştirakçi 
durumuna giren dul ana ile karı ve kızın sonradan kendi vazifelerinden dolayı 
aylığa müstahak duruma girmelerinde, tercih ederlerse bir ay içinde yazı ile San
dığa müracaat etmek ve kız ile ana için muhtaç olmak şartiyle kesilen eski aylık
larının ödenmesine başlanır ve bu durumda iken ölümlerinde yetimlerine emeklili
ğe esas olan vazife aylıkları üzerinden aylık bağlanır. 

Tercih etmezlerse veya muhtaç değillerse eski aylıkları sürekli olarak kesilip 
vazifelerinden dolayı müstahak oldukları aylıklar bağlanır. 

Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye hak kazanmışlarsa bu istihkakları 
verilmekle beraber yine müstahak olmaları şartiyle, kesilen aylıklarının ödenmesi
ne 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; ayın zamanda doğmuş olursa yine bu hüküm
ler tatbik edilir. 

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

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

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

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Emekli, adi malûllük, vazife malûllü
ğü, dul veya yetim aylığı veya son hizmet zammı alanlardan, emeklilik hakkı tanı
nan vazifelere tâyin edilenlerin aylıklarının tamamı ve 1757 sayılı Kanuna göre 
ödenek alanlar hariç olmak üzere kurumların ücret, ödenek, huzur hakkı veya gün
delik karşılığında emeklilik hakkı tanmmıyan vazifelerinde çalışanların da aylık
larının yarısı, tâyinleri veya seçilmeleri tarihlerini takıbeden ay başlarından iti
baren ödenmez. 

Ancak vazife malûllüğü aylığı alanların, varsa, harb malûllüğü zamları her iki 
halde de kesilmez. 

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

Peşin ödenen aylıklardan yukarıki fıkra gereğince istirdadı gereken ve tâyin ta
rihlerini takibeden ay başlarından sonraya rastlıyan kısımları, Sandığın bildirimi 
üzerine kurumlarınca ilgililerin istihkaklarından en geç üç ay içinde ve üç 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 her y]l için keseneğe esas son aylık veya 
ıVroti. 15 nH ırmcklenin (s0 fıkra andakilerin tam aylık veya ücretleri tutarlarının 
% 1 i (Son hizmet zammı) adı ile eklenir ' 

Ancak, bağlanmış eski aylıkları ile son hizmet zamlarının toplamı emekli veya 
âdi malûllük aylımı alanlar için eski ve vrm vazifelerinin kesenece esası aylık veya 
ücrotleri tutarından fazla olanının % 70 ini ve vazife malûllüğü aylığı alanlar için 
% 90 mı geçemez. 

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

Son aylık veya ücret tutar ı ; ilgilinin emekli, veya âdi malûllük aylığına esas tu
tulmuş olan aylık veya ücreti tutarından az veya ona müsavi ise üç yıl kaydı aran
maz. 

Tor>tnn ödeme yapılmış olanlardan: emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin 
edilenlerin, bu vazifelerden avrı 1 ıslarında da yukarda yazılı surette hesaplanacak 
(Son hizmet zammı) aylık şeklinde bağlanır. 

Yıl ve lira kesirleri hakkında 41 nci maddede yazılı hükümler tatbik olunur. 
YÎÎZ BÎTCÎNCÎ 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 tatbik olunur. 

YÜZ ÎKÎNCl MADDE — Sandıkta birikmiş emekli keseneklerini geri al
mış bulunanlardan 98 nci maddenin vazifeye alınmaya ait hükümleri saklı kalmak 
üzere emeklilik hakkı tanınan veya 130 ncu 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-
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terde 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 hakkında da paranın iadesi kaydı hariç olmak üzere sözü geçen fıkra hü
kümleri tatbik olunur. 

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

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

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü ay
lığı alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silâh altına alınanlar 
hakkında aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 

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. 

c) Er olarak silâh altına alınanların aylıkları kesilmez. 
(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri aylıkları üze

rinden 100 ncü madde hükmü tatbik edilir. 
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 
Yaş 

YÜZ BEŞÎNCl 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 
tatbikmda da, dul ve yetim aylıklarına veya (Toptan ödeme) ye hak kazanıldığı 
tarihlerde bunların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki doğum tarihleri esas 
tutulur. 

Nüfus hüviyet cüzdanlarmdaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarmdaki doğum 
tarihleri arasında fark varsa, nüfus kayıtlarmdaki tarih, ve birden fazla yerde nü
fus kaydı bulunanların bu kayıtları arasında fark varsa, tarihi eski olan kayıt; 
sonraki kayıt idare veya kaza mercilerinden 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. 
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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 gim gösterilmemiş ise, o ayın birinci" günü, doğum günü sayılır. 

YÜZ ALTİNCI 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 idareleriudeki kayıtları ile karşılaş-
urabilir. Ve bunlar hakkında 105 nei maddeye gbve 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 gösterilmesin:ten doğan her çeşit zararlardan da bun
ları gösteren veya bunları bilerek kabul edip örneklerini Sandığa gönderenler ma-
1 en sorumludurlar. 

Otuzuncu Kısım 
Muhtaçlık 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Kendisini ve Medeni Kanun hükümlerine göre 
bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek geliri, malı (Para 
veya o mahiyetteki kıymetler dâhil) veya kazancı bulunmıyanlara, bu kanun hü
kümlerinin tatbıkında ((Muhtaç) denir. 

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. 

Dil mazbatalara karşı ilgili veya Sandık tarafından Danıştay da dâva açılabilir. 
Sandıkça itirazda bulunulması halinde netice alınıncaya kadar aylığın yarısı ve 
toptan 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 hakkında 
başka yerlerde de idare makamları vasi'asiyle ayrıca her çeşit soruşturma yaptır
maya, resmî ve özel idare, müessese ve ortaklıklardan ve şahıslardan bilgi isteme
ye yetkili 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 durumlarını, bunları iktisap ettikleri tarihten itibaren bir ay 
içinde beyanname ile Sandığa bildirmeye mecburdurlar. Bu takdirde bu hallerin 
muhtaçlığını gidermiş olup olmadığı Sandık tarafından evvelce bu muhtaçlığı ka
rara bağlıyan yerler idare heyetlerine yeniden karara bağlattırılır. 

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Sandık, Medeni Kanun hükümlerine göre bak
maya 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 
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bağlanması veya bağlanan miktarın artırılması için doğrudan doğruya veya üçüri-1 

eü şahıs sıfatiyle dâva açmaya yetkilidir. 

Otuz birinci Kısım 
Aylık bağlanmcaya, toptan ödeme ve kesenek iadesi yapılıncaya kadar veri

lecek avanslar 
YÜZ ON İ K İ N C İ MADDE — İlgililere bu kanun gereğince aylık bağlanmcaya 

kadar geçecek müddet için yazı ile Sandıktan istemelerinde aşağıdaki esaslara ve 
bu kanunun genel hükümlerine göre (Avans aylık) 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 aylıkların yarısı. 

Bağlanan aylıkların avans aylıklardan artanı toptan ödenir. Fazla ödendiği 
anlaşılan kısım, bağlanan aylığın dörtte birinin kesilmesi suretiyle geri alınır. 

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. 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun gereğince (Toptan ödeme) yapı
lıncaya kadar yazı ile istemeleri sartiyle, Sandıkta birikmiş kesenekler ilgililere 
veya (68) nci maddede yazılı nispetlere göre, dul ve yetimlerine avans olarak 
ödenir. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanım gereğince kesenekleri geri veri
leceklere, ödeme yapılıncaya kadar, yazı ile istemeleri sartiyle, yarısı avans olarak 
verilir. 

YÜZ ON B E Ş İ N C İ MADDE — Yersarsmtısından zarar gören bölgelerin; 
Bakanlar Kurulunca belirtilecek yerlerüıde veya yangın, sel gibi önemli olaylara 
mâruz kalan yerlerde, yardıma muhtaç olacak derecede malca ve bedence mühim 
zarara uğradıkları o yerlerin 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 alınır. 

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

ö lüm halinde tahsil edilmemiş kısımllar aranmaz. 

'"*' Otuz ikinci Kısım 
Zamanaşımı 

YÜZ 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 
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toptan Ödenir. liu müddetten sonra müracaat edenlerin aylıkları, müracaat tâ
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. 

YÜZ ON YEDlNCl 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. 

YÜZ ON SEKlZlNCl MADDE — 116 ve 117 nci maddeler, ilgililerin her bi
rinin istihkakları hakkında ayrı ayrı tatbik edilir. 

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

Otuz üçüncü Kısım 
ödeme 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE— Bu kanun gereğince yapılacak her çeşit 
ödemeler için, kullanılacak belgeler ve ödemenin sekileri tüzük ile belirtilir. 

YÜZ YlRMlNCl 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 oldukları 
il veya ilce merkezlerinde ödenir. 

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

YÜZ YİRMİ BÎRÎNCt MADDE — Her ne suretle olursa olsun istihkakla
rından fazla yapılan ödemeler, ilgililerin, varsa sonraki her çeşit istihkaklarından 
hüküm alınmaksızın kesilmek suretiyle geri alınır. Ancak ilgili, Sandıkça yapı
lan bu muamelen i u yersizliği hakkında Danıştayda dâva açabilir. 

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

25 liradan az aylıkların 6 aylığım aynı suretle peşin olarak ödetmeye Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 

Peşin ödenen aylıklar, ölüm halinde geri alınmaz. 

T Ouz dördüncü Kısım 
Yoklama 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aylıkların ödenmesi için aylık sahiple
rinin durumlarında değişiklik olup olmadığı bakımından yoklama yapılır. 

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

tilen daire, müessese ve ortaklıkların veya bunlara bağlı veya bunların kurduğu 
veya katıldığı ortaklıkların; aylık ve ücret tahakkuk ettiren ve ödiyen servisle
rinin, nüfus ve evlenme memurlarının, muhtarların ve yabancı memleketlerdeki 
Türk elçilik ve konsolosluklarının yoklama işlerindeki vazifeleri, 

Tüzükle belirtilir. 
YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yoklama için tüzükle belirtüecek 

vazifeleri, yerine getirmiyenler hakkında Türk Ceza Kanununun 230 ncu, 
Aylık sahiplerinden tüzükle belirtilecek beyan kâğıtlarını veya istenecek her 

çeşit belge veya bilgileri vermiyenlerle hakikat hilafı beyanda bulunanlar hak
kında 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 hakkında 343 ncü, 

Maddelerine göre kovuşturma yapılır. 

Otuz beşinci Kısım 
Biriktirme Sandığı 

YÜZ YÎRMt BEŞÎNCÎ MADDE — Emeklilik hakkı tanınan vazifelere ilk 
defa alınanlardan yaşları 40 ı geçmiş bulunanlar ile, emekli keseneklerini geri al
dıktan sonra emeklilik hakkı tanınan vazifelere, beledi ve başkanlığına, illerin dai
mî komisyonu üyeliğine veya 130 ncu maddede yazılı vazifelere geçenlerden: 

a) Keseneklerini geri vererek 102 nci maddeye göre yapılacak hesapla yaş sa
yısı 40 ı aşanlar; 

b) Keseneklerini tâyin olunan müddet içinde iade etmiyen veya esasen geri 
vermek istemeyenlerden yaşları 40 ı geçmiş olanlar; 

Tevdiatçı oJarak, (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) ııın gelirini teşkil ederler. 

YÜZ YÎRMİ ALTINCI MADDE — Tevdiatçılarm; bu kanun gereğince işti
rakçilere emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı bağlanmasmı 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 j^etimlerine 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 dolayısiyle vazifelerin
den ayrılışlarında yalnız birikmiş kesenekleri «34 ve 38 nci maddelere göre alman 
paraların kesenek itibar edilen kısımları dâhil» faizsiz olarak toptan ödenerek 
ilgileri kesilir. 

113 ve 114 ncü maddeler hükümleri bu madde gereğince yapılacak ödemeler 
hakkında da tatbik olunur. 
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Bu kanun gereğince aylığa müstahak dul ve yetim bırakmayan tevdiatçılarm. 

(Biriktirme Sandığın) daki paraları Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kalır, 

Otuz altıncı Kısım 
Çeşitli hükümler 

YÜZ YlRMl YEDlNCÎ MADDE — Bu kanun gereğince bağlanacak aylık
lar için aylık sahiplerine özel belgeler verilir. Bunların çeşitleri ve şekilleri tüzük
le belirtilir. 

YÜZ Y Î R M l S E K İ Z İ N C İ 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. 

Kurumların 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. 

YÜZ Y İ R M İ 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
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 kanıma göre Sandıklar
ca her hangi adla olursa olsun ödeme yapılacaksa istihkakları dâva sonuna kadar 
hükmolunacak tazminata karşılık olmak üzere ödenmez. 

YÜZ OTUZNUCU MADDE — îştiraçi 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. 

YÜZ OTUZ B İ R İ N C İ 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. 

YÜZ OTUZ İ K İ N C İ MADDE — Bu kanunun mevzuu ile iligili hükümler 
buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır. 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazüı kanunlar kaldırılmıştır, 
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Kanun 

Tarihi No. A d ı 

1) 27 . 8 .1337 147 Müftülerin Tekaütten İstisnası hakkında Kanun. 
2) 27 . 2 .1340 408 Mücadeleî Milliyede Şehit olan gedikli kuvayi milliye zâbitan ve ef

radı ailelerine maaş tahsisi hakkında Kanun. 
3) 8 . 2 . 1 3 4 1 551 Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi Kanunu. 
4) 2 . 6 .1926 900 Tekaüt maaşı ile muallim ve müderrislik, doktor, eczacı, baytar, mü

hendis ve kondüktörlük maaşlarının bir zat uhdesinde içtima edebile
ceğine dair Kamın. 

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 icrasına dair Ka
nun. 

6) 25 . 6 .1927 1165 îtalya, 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 Kamın. 

8) 3 . 6 . 1 9 3 0 1683 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu. 
9) 2 . 2 . 1 9 3 1 1746 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 47 nci maddesine bir fıkra tez-

yiline dair Kanun. 
10) 19 . 7 .1931 1842 Diyanet İşleri Reisliğinin 1683 numaralı Tekaüt Kanununun 3 ncü 

maddesinin mülki memurlara ait olan kısmının (a) fıkrası hükmün
den istisnasına dair Kanun. 

11) 23 . 5 .1932 1977 1683 numaralı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 ncü ve 6 nci 
maddelerinin tadili hakkında 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 . 19.33 2097 Vilâyet Hususi İdarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin 

Tekaüt Maaşları hakkında Kanun. 
15) 8. 5 .1933 2169 Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine dair Kanun. 
16) 2 0 . 5 . 1 9 3 3 2190 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 55 nci maddesinin tadili hak

kında Kanun. 
17) 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 hakkında 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 İdaresi Memurları 
Tekaüt Sandığı Kanunu. 

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

Tarihi No. A d ı 

23) 25 , 6 .1934 2543 Tekaüt Kanununa bir madde ilâvesi hakkında Kanun. 
24) 22.12.1934 2636 Memurin Kanunıuıun 75 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

olan 2324 sayılı Kanuna bir fıkra ilâvesine dair Kanun. 
25) 23 . 12. 1934 2662 2454 numaralı Kanunun S nci maddesinin 3 ncü fıkrasın! deriştiren 

Kanun. 
26) 2 7 . 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 .1936 2936 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 

ve bâzı maddelerine fıkra eklenmesine dair Kanun. 
29) 1 3 . 4 . 1 9 3 6 2941 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanım. 
30) 15 . 4 .1936 2945 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye Umum Müdürlümü 

Memurlarına dah i teşmili hakkındaki 9 Kânunuevvel 193-'} tarih 
ve 2348 sayılı Kanuna ek Kanun. 

31) 15. 5 .1936 2969 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 nci 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 A kay İşletmeleri ile fabrika ve havuzlar teşkilâtı 
hakkındaki 2248 numaralı Kanunun 15 nci maddesine ek Kanun. 

34) 20.11.1936 3066 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun. 

35) 21.12.1936 .3079 Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe ve sınıflarına, 
S'öre tâyin olunan yaşları bildiren Kanun. 

36) 29. 1 .1937 3107 Askerî ve Mülki Tekaüt, Kanununun 8 ve 50 nci maddelerine fıkra
lar eklenmesine dair Kanun. 

37) 15. 2 .1937 3137 Denizyolları ve Akny 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 Kanun. 
40) 3 . 1 .1938 3)297 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 18 nci maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun. 
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 .1939 3549 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 

yapılmasına dair Kaunun. 
44) 26 . 1 . 1939 3)575 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkında Kanun. 
45) 19. 6 .1940 3886 Vilâyet Hususi idarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin 

Tekaüt Maaşları hakkındaki 2097 sayılı Kanuna ikinci bir muvakkat 
madde ilâvesine dair Kanım. 

.( S. Sayısı : 194 ) 
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tarihi 

46) 11.12. 3940 

47) 6. 1 .1941 

48) 21 . 4 . 1941 

56) 14. 8 . 1942 

57) 3 0 . 1 2 . 1942 

58) 14. 1 .1943 

59) -15. 1 .1943 

60) 1 4 . 7 . 1943 

61) 19 . 7 .1943 

62^ 6 . 3 .1944 

Kanun 
No. 

393,7 

3977 

4001 

A d ı 

49) 

50) 

51) 

52)-

53) 

54) 

55) 

21 . 

2 

18. 

2 

2 

20. 

14. 

5 

6 

6 

7 

2 

5 

8 

. 1941 

. 1941 

.1941 

.1941 

. 1942 

.1942 

. 1942 

4034 

4056 

4067 

4085 

4188 

4222 

4295 

63) 10. 4 .1944 

4298 

4346 

4369 

4380 

4463 

4477 

4526 

4540 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 66 neı maddesi ile 67 
nei maddesine eklenmiş fıkraların değiştirilmesi hakkında Kanun. 

Hatay Hükümetinden devrolunan Mütekait ve Yetimlerin Aylık
ları hakkında Kanun. 
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. 
Dahiliye Memurlarından bir kısmının Tahdidi sinlerine dair Ka
nunun 2 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 61 nei maddesinin tadiline ve 
bu kanuna bâzı maddeler ilâvesine dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 ncü maddesinde yazılı cet
velin değiştirilmesine dair Kanun. 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair Kanun. 

Askerî Fai'rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren Kanun. 
iktisadi Devlet T eşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı hakkında 
Kanun. 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki 3575 
sayılı Kanunun 36 neı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair Kanun. 

Eşkiya müsademesinde malûl olanların 3656 ve 4222 sayılı Kanun
ların 24 ve 21 nei maddelerinden istifade etmeleri hakkında Ka
nun. 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 39 ııcu maddesinin değiştiril
mesine dair Kanun. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki 3066 sayılı Kanunun 2 nei ve 3 ncü fıkralarının 
tadiline dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Karıuntena ek 3255 sayılı Kanuna ek Kanun. 

İktisadi Devlet Tşekkülleıi Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 
4222 sayılı Kanuna ek Kanun. 
Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihine ait 551 sayılı Kanunun 11 nei 
maddesine bağlı emraz cetveline bir fıkra ilâvesi hakkında Kanun. 

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

( S. Sayısı : 194 ) 
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04) 

(İ.-.J 

Tarihi 

1 7 . 4 . 1 9 4 4 

1 9 . (> . 1 9 4 4 

Kanan 
No. 

4546 

4594 

A d ı 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 ncı maddesini değiştiren 
Kanun. 

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

66) 2 . 8 . 1944 4640 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Te
kaüt Sandığı hakkındaki Kanuna ek 4001 sayılı Kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine dair Kanun. 

67) 25 . 6 . 1945 4765 Subay ve Askerî Memurların Tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre 
tâyin olunan yaşlan bildiren 3079 sayılı Kanuna ek Kanun. 

(iS; 2 . 7 . 1945 4778 Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 
4222 sayılı Kanuun 15 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun. 

69) 13.12. 1946 4867 Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Me 
murları Emekli Sandığı hakkındaki 3137 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı maddeler ek
lenmesine dair Kanun. 

70) 3 . 6 . 1940 4913 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve İller Bankası Emekli 
Sandığı kurulmasına dair olan 4085 sayılı Kanuna ek Kanun. 

71 j 10 . 0 . 1946 4923 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası Me
murları Tekaüt Sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında Kanun. 

72) 17 . 0 . 1947 5094 Askerî FabrikalarTekaüt ve Muavenet Sandığı Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına ve bıı kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Kanun. 

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

7-1) İS. 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 — IHOti tarihli îdarei Mahsusa Memur
ları Tekaüt Nizamnamesi kaldırılmıştır : 

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

( S. Sayısı : 194 ) 



Kanunun 
Tarihi Sayısı 

1) 21 . 12 .1330 147 

2) 24.12.1330 172 

3) 13.10.1335 

4) 18. 3 .1926 788 

5) 7 . 6 . 1 9 2 6 912 

6) 26. 5 .1927 1050 

7) 26 . 6 . 1927 1108 

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 
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Adı 

Mektebi Harbiyeden başaha-
detname neşet edenlerin kı
taata sureti tevzi ve istihdam
ları hakkında Kanunu muvak
kat. 
Bahriye efrat ve küçük za-
bitanı ile gedikli zabitanı Ka
nunu. 
Tahsisatı Fevkalâde Kararna
mesi 

Memurin Kanunu 

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

Muhasebei Umumiye Kanunu. 

Maaş Kanunu 

Dalgıç, Zâbitan ve Efradına ve
rilecek zamaim hakkında Kanun. 
Hariciye Vekâleti Memurin Ka
nunu 
Damga Resmi 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 
ilk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hak
kında Kanun 

Kaldırılan madde, fıkra vâ 
hükmü 

7 nci maddesinin emeklilik iş
lerine matuf hükmü. 

22 ve 25 nci maddeleriyle 20, 21, 
23 ve 24 ncü maddelerinin emek
lilik huşuslariyle ilgili- hükümleri. 
Erat ve askerî okullar öğrencileri
nin aylıklarının tahsisatına 
ait olanlar dışında kalan hü
kümleri. 
37 ve 75 nci 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 nci 
maddelerinin bu kanuna uymıyan 
hükümleri. 
13 ncü madesinin bu kanuna uy
mıyan hükmü ile 20 nci maddesi
nin emekli aidatına ilişkin hükmü. 
5 nci maddesi. 

11 nci maddesi. 

32 nci maddesinin 12 nci ve 3478 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
ile değişik 23 ncü fıkraları. 
7 nci 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. 

( S. Sayısı : İM ) 



Kanunun 
Tarihi Sayısı 

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 

22) 4 . 7 .1934 2556 

23) 23.12.1934 2658 

24) 23.12.1935 2871 

25) .1.6. 3 .1936 2919 

26) 29 . 5 .1936 2996 

27) 29. 5 .1936 2997 
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Adı 

Vilâyetler idaresi Kanununun 
bâzı maddelerini muaddil Ka
nun 
Gümrük memurlarından vazii'ei 
memuresini suiistimal edenler 
ile vazife veya mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilmi-
yenler hakkında yapılacak mu
ameleye dair Kanun. 
inhisarların idaresi hakkındaki 
1660 numaralı Kanuna müzey-
yel Kanun. 
Denizyolları A. K. A. Y. işlet
meleri ile fabrika ve havuzlar 
teşkilâtı hakkında K;ımııı. 
istanbul Üniversitesinin Muva-
zenei Umum iyeye alınmasına 
dair Kanun. 
Divanı Muhasebat Kanunu. 

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

Memurin Kanununa ekli Kanun 

Arazi ve Bina vergileri ile bun
lardan alınacak iktisadi Buhran 
Vergisinin Vilâyet Hususi ida
relerine devri hakkında Kanun 
Memurin Kanununun bâzı mad
deleri ile buna müzeyyel olan 
1777 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin tadili hakkında 
Kanun. 
Maliye Vekâleti Teşkilât ve. Va
zifeleri hakkında Kanun 
Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkında Kanun 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

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

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 madesi. 

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

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

( S. Sayısı : 194 ) 



Kanunun 
Tarihi Sayısı 

28) 8 . 6 .1936 3007 

29) 9 . 6 .1936 3017 

30) 10. 6 .1936 3023 

31) 12. 6 . :i>36 3045 

32) 4 . 6 .1937 3201 

33) 4 . 6 .1937 3202 

34) 4 . 6 . 1937 3204 

35) 30. 5 .1938 3407 

36) 3 . 6 .1938 3424 

37) 10. 6 .1938 3433 

38) 17. 6 .1938 3460 

39) 24. 6 .1938 3485 

40) 24. 6 .1938 3486 

41) 24. 6 .1938 , 3492 

42) 27 . 5 .1939 3613 
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Adı 

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 Müfettişleriiıı 
Muvazenei Umumiye içine alın
masına dair Kanun 
Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü Teşkilât Kanunu 

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. 

Kaldırılan madde, fıkra ye 
hükmü 

2 nci maddesinin emekliye Ayırma 
ile. ilgili hükmü. 

81, 82, 85 ve 86 nci madeleri. 

22 nci maddesi. 

11 nci madesinin emekliye ayırma 
ile ilgili hükmü. 

56 nci maddesinin son bendi ile 
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. 

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. 

3 ncü maddesinin Denizyolları ve 
Limanları Emekli Sandığına ait 
hükmü. 

( S . Sayısı : 194) 



Kanunun 
Tarihi Sayısı 

<*3) 7 . 6 . 1939 363 6 

44) 26 . 6 .1939 3653 

45) 30. 6 .1939 3656 

46) 18 . 1 .1940 3779 

47) 22. 5 .1940 3835 

48) 18.12.1940 3944 

49) 2. 6 .1941 4060 

50) 22.12.1941 4157 

51) 26 .12 .194! 4161 

52) 19. 6 .1942 4274 

53) 5 . 7 .1943 4454 

54) 9 . 7 . 1943 4459 

— 152 — 

Adı 

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-
iıa ve vatanî hizmet tertibinden 
verilen maaşlara zam yapılması
na dair Kanun 
Gümrük Muhafaza ve Muamele 

•smıfı Memurları Teşkilâtı hak
kında Kanun 
% 5 faizli Hazine Tahvilleri ih-
ıacına dair Kanun 

Tosta, 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. 

Kaldırılan madde, fıkra re 
hükmü 

17 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 nci maddesi dışında ka
lan hükümleri. 

5 nci maddesi ile 13 ncü maddesi
nin emekliye ayırma ile ilgili 
1 ükmü. 
2 nci maddesinin bu kanunun ge
çici 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 (e) fık
ralarının bu kanuna uymıyan hü
kümleri. 
9 ncu maddesi ile bu kanuna ay
kırı hükümleri. 
65 nci maddesi. 

50 nci maddesi ile 41 nci maddesi 
nin emeklilik ile ilgili hükmü. 

İH nci maddesinin emekli sandı
ğına ait hükmü. 

(S. Sayısı: 194) 



Kanunun 
Tarihi Sayısı 

55) 14. 7 .1943 4464 

56y 14 . 7 .1943 44C6 

57) 16 . 7 .1943 4467 

58) 13 . 9 .1943 4489 

59) 24. 1 .1944 4517 

60) 2 1 . 6 .1944 4598 

61) 2 1 . 6 .1944 4600 

62) 2 1 . 6 .1944 4601 

63) 10. 7 .1944 4609 
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Adı 

1683 sayılı Kanunun meriyetin
den evvelki hükümlere göre bağ
lanmış olan tekaüt ve yetim ay
lıkları ile vatani hizmet maaşla
rına zam yapılması hakkında 
Kanun 
Mamak Gaz Maske Fabrikasının 
Millî Müdafaa Vekâletine devri 
hakkında Kanun 
Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 
£424 ve 3822 sayılı Kanunlarda 
değişildik 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 hakkın
da Kanun. 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkında Kanun. 

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. 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
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. 

8 nci maddesinin emekli ikrami
yesinin vergi ve tcvkifata 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. 

( S. Sayısı : 194 ) 



Kanunun 
Tarihi Sayısı 

64) 17. 7 . 1914 4620 

65) 17 . 7 .1941 4621 

(İG) 18 7 .1944 4'ı23 

(""') 3 . 8 .1944 4644 

68) 3 . 8 . 1944 4648 

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 
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Adı 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerimi üc
retlerine dair olan Kanunun bâ
zı maddelerini değiştiren 317? 
sayılı Kanuna ek Kanun. 

Bankalar ve Devlet müessesele
ri Memurları Aylıkların in 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 

Millî Korunma Kanumınun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 
ek maddelerin çıkarılmasına dair 
Kanun 

Şirketi Hayriyenin satınalııuna-
sma dair olan Sözleşmenin onan
ması haklımda Kanun. 

İller Bankası Kanunu 

tş Kazaları iîe Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortaları Ka
nunu 
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 aylıklardan % 5 emeklilik 
karşılığı kesilmesine dair Ka
nun. 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

10 neu 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 neu maddelerinin emek
li, dul ve yetimlere ait hükümleri. 

6, 7 ve 8 nci maddeleri ile geçici 
2, 3, 4, 8 ve 9 neu maddeleri ve 
geçici 5 nci maddesinin emeklili
ğe ait hükümleri. 
Millî Korunma Kanununun bu ka
nunla değiştirilen 6 ncı maddesi
nin (XI) nci ve (XII) nci bent
lerinin emeklilikle ilgili hüküm
leri. 
5 nci maddesi ile Sözleşmenin 4 ncü 
maddesinin bu Kanuna uymayan 
hükümleri. 

24 ncü maddesi.. 

83 ncü maddesinin bu kanuna uy
mayan hükümleri. 

4 ncü maddesi. 

3 ncü maddesi. 
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Kanunun 
Tarihi Sayısı 

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 

79) 28 . 12 .1946 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 
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Adı 

Gedikli Erbaşların Aykkları 
hakkındaki 3779 s.ayılı Kanunda 
ve gedikli subay maaşlarında 
değişildik yapılması ve aylıkla
rından % 5 emeklilik karşılığı 
kesilmesi hakkında Kanun. 
Maliye Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2996 sayı
lı Kaininim bâzı maddelerinin 
değişi; bilmişsin e 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. 
Subay ve As*kerî Memurların 
AylıMarı 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 hakkında 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
nın Millî Eğitim Bakanlığı teş
kilâtına alınması hakkında Ka
nun 
Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanuna 
ek Kanun 

Kaldırılan madde, fıkra ve 
hükmü 

3 ncü maddesinin 4805 sayılı Ka 
nunun 4 ncü maddesine atıf ya
pan hükmü ile 4 ncü maddesin iri 
son fıkrasının 4598 sayılı Kanı-
nun 8 nci maddesinin emekli :k 
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 ncü maddeci
nin emekli kesenekleri ile emekli 
aylıklarının hesabında esas tutu
lacak aylık aslına ait hükmü. 

2 nci maddesinin emekli kesenek
leri ile emekli aylıklarının hesa
bında esas tutulacak aylık aslın.n 
ait hükmü. 
3 ncü maddesinin emekli kese
nekleri ile emekli aylıklarının he 
sabin da esas tutulacak aylık as
lına ait hükmü. 
1 nci ve 4 ncü maddelerinin vata 
ni hizmet tertibinden bağlanmış 
aylıklarla ilgili olanlar dışında 
kalan hüküm ve maddeleri. 
8 nci maddesinin emeklilik sandı
ğı ile ilgili hükmü. 

2 nci maddesi. 
5 ncî maddesi. 

4 ncü maddesi. 
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Otıu yedinci Kısım 

Geçici Hükümler 

A) Devir Muameleleri 
GEÇİCİ MADDE 1. — Aşağıda ya -ılı Emekli sandıklanılın her çeşit para

ları ile esham ve tahvilâtı, menkul ve gayrimenkul bütün malları, alacak ve bora
ları, bunlara yit kayıt, defter ve belgeleriyle birlikte bu kanunla kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti. Emekli Sandığına devrolunur 

Devir, kanunun yürürlüğe girdiği tanhc 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 Mc-nurları Tekaüt Sandığı; 

c) 4. V I . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 55 nci maddesiyle kurulu; Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memurum Tekaüt Sandığı; 

(O 24. VF. 1938 tarihli ve 3192 savdı 'Canımun 6 ncı maddesiyle kurulu; Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Tekaüt Sandığı: 

d) 2. V I I . 1941 tarihli ve 4085 sayılı Kanımla kurulu; Belediyeler ve iller 
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 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı. sanatları nıeıı-

Buplariyle diğer memurlarının; kaldırılan hükümlere dayanılarak evvelce fiilî hiz
met müddetlerine ekletmiş oldukları hizmet müddetleri karşılığı olarak Belediye
ler ve İller Bankası Memurları Tekaüt Sandığına borçlandıkları paralardan tah
sil edilenler ile borç bakiyeleri ilgili bele üyelere devrolunur. 

GEÇİCİ-MADDE 2. — 28. V . 1934 tarihli ve 2454 sayılı Kanunla kurulu 
(Devlet Demiryolları ve Limanları İşletim Umumi İdaresi Memurları Tekaüt 
Sandığı) nııı adı (Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü İş
çileri Emekli Sandığı) olarak değiştirilmiştir. 

Sözü edilen İşçiler Emekli Sandığı, buldarenin; 12 nci maddenin ( I I ) işaretli 
fıkrasında (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığiyle ılgilendirilecekleri 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 ayrılmış olanlar ile yine işçilerden ölenle
rin dul ve yetimlerine bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklarını ödemek üzere 
ilgililerin müktesep hakları ihlfü edilmivrsck şekilde özel bir kanımla işçi sigorta
larına devredilineeye 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 hasırlanacak bilanço ve müfredat hesapları
na göre idarenin; (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığiyle ilgilendirilecek me
mur ve hizmeti ileriyle (İsçiler Emekli Sandığı) na intikal edecek işçilerinin ke
senekleri. ve bu mahiyetteki paraları ayrı ayrı tesbit edilir; 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış her çeşit aylıklar-
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dan, memur ve hizmetlilere ait olanla işçilere ait bulunanların bu 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; 

ç) 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) devrolunur; 

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 (işçiler 
Emekli Sandığına) devrolunup buralarca tahsillerine devam edilir; 

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

Yukarıki fıkralar gereğince devir tarihinden itibaren 6 ay sonunda teknik bir 
hesaplaşma yapılarak buna göre her iki Sandığa ayrılan miktarlarda fark görü
lürse fazla almış olan Sandık, bu farkı % 4 mürekkep faiziyle diğer Sandığa öder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 26 . I . 1939 tarihli ve 3575 sayılı Kanunla kurulu 
(Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandıği) 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 bu kanunla yapılan zamlariyle birlikte on yıllığı, (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığına devrolunur. 

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 - müktesep hakları ihlâl edilmiyecek surette özel bir kanunla iş
çi sigortalarına devroluncaya kadar - 3575 sayılı Kanun ile ekleri ve kaldırılan 
ilgili diğer hükümler dairesinde geçici olarak çalışmasına devam eder. 

GEÇlCl MADDE 4. — Geçici 2 ve 3 neü maddelerde yazılı Sandıklardan 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıklarla yapılacak toptan 
ödemeler, bu kanunun esaslarına göre he •aplanır. 

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

Vilâyet Hususi idareleri 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 iller Bankası Te
kaüt Sandığından (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına devredilecek olan 
fiilî ve itibari hizmet müddetleri, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçe-
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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 idareler Zat Maaşları Sandığı) tarafından ödenir. 

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

GEÇÎCl MADDE 6. — Geçici 1, 2 ve 3 ucü maddelere göre yapılacak devir mu
amelelerinin kimler tarafından nerede, na«ü ve ne kadar müddet içinde tamamlana
cağı. Maliye Bakanlığı ile sandıkların bağlı 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, devri en sonuna kadar (Tür
kiye Cumhuriyet Emekli) Sandığının memuru olarak ve almakta oldukları aylık
larla devir muamelelerinde çalıştırılabilirler. 

G E r r c I MADDE 7, — TOldmlrm sandıkların memur ve hizmetlilerinden 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığında bir vazifeye geçmek istivenler ehliyet 
ve sicilleri uygun olmak şartı yi e münhal Vedrelnra, yoksa bağlı bulundukları ku
rumların kadrolarına, almakta oklukları a vhki arla, toreîhan alınırlar. 

(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığında veya kurumlarda bir vazifeye alm-
mıvanlara veya geçici G pcı madde gerekince devir işlerinde çalıştırılmalarına son 
verilenlere üçer aylık ücretleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca tam ola
rak ödenir. 

Bu ücretlerden emeldi kesenen kesilmez ve bunlar için karşılık da verilmez. 
Bu müddet içinde kurumlarda nvhk veya ücretli İ r r vazifeye tâyin edilenlerin 

mütaakıp ay ücretleri ödenmez. 
GEClCT MADDE 8. — 17 . TV . 1940tarihli ve 3803 sayılı Kanunun 18 nci mad

desiyle kurulup 4 . TX . 1947 tarihlî ve 5129 sayılı JOnunun 8 nci maddesivle ad? 
(Köy öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Emeklilik Sandı sn) olarak değişti
rilen Sandıkta birikmiş paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına dev-
rolunur. 

Bu öğretmen ve sn~lık memurlarının bu kanunun yürürlü eV girdiği tarihe ka
dar geçmiş hizmet müddetlerinin her yılı için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
ki aylıklarının yıllık toplamının % 1.5 i üzerinden (Bu paranın yarısı kesenek ve 
yarısı karşılık sayılır") hesaplanacak par irim, yukariki hükme Q;ÖTO, ödenen para 
çıkarılarak artanı, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine konacak ödenekten 2 yıl için
de ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faizi ile birlikte (Türki
ye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Geçici 2 ve 3 ucü maddelerde adları değiştirilen Dev
let Demiryolları ve Askerî Fabrikalar isçileri 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. 
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Bu memuriyet ve hizmetlere sonradan girecekler hakkında da bu kanunun hü

kümleri tatbik edilir. * 

GEÇÎCÎ 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 kanımla yükseltilecek miktarlar üzerinden 
ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (Türkiye Cumhuriyeti Emek
li) Sandığınca ödenir. 

Yukariki fıkrada adları geçer, sandıklarca pe^in ödeme yapılmışsa bu aylıkla
rın, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca, bu ödemelerin ait bulunduğu 
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. 

GEÇÎCI 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) Sandığmca o 
daireye ; 

1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden Devlet Demiryolları memur ve hizmetlili-
ğine geçenlere ait paralar da o dairece (T-'Irkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına; 

ç) Devlet Demiryolları işçileri] iden :683 c-a yılı Kanıma tâbi veya kaldırılan 
sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere yit 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 Tİemiryolları İşçileri Emekli Sandığına; 

4644 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Askerî Fabrikaların aylık 
ücretli damî vazifelerinden ayrılarak 1683 sayılı Kanunu tâbi veya kanunla kurulu 
Emekli sanclıklariyle ilgili vazife ve hizmetlere geçmiş ve adı geçen fabrika Te
kaüt ve Muavenet Sandığınca kesenekleri geri verilmemiş olanların fiilî hizmet 
müddetleri çin de 4644 sayılı Kanunun gemici 8 nci maddesi esasları dairesinde ve 
yukariki fıkralara göre ilgili kurum veya sandıklara ödeme yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 12. — 21 . X I I . 1915 tarihli ve 4805 sayılı Kanunun 4 ncü ve 
6 ncı, aynı tarihli ve 4806, 4807 sayılı kamınla rm da 3 ncü maddeleri gereğince ay
lıklardan kesilip emanet hesaplarında kayıtlı bulunan % 5 emekli kesenekleriyle 
karşılıkları, müfredat bordrolariyle birlikte bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
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ren itibaren 3 ay içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına ödenir. 

Bu müddet içinde ödenmiyeıı 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 gel i r ler in her hizmet yılı için 4222 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin (a) fıkrası gareğince 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 Kanunim 36 ncı maddesinde yazılı tababet 
ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurların aylıklarından 4805 sayılı Ka
nuna göre kesilerek Belediyeler ve İller Bankası Tekaüt Sandığına gönderilen 
emekli kesenekleriyle % 5 karşılıklarından toplanmış paraların (Türkiye Cumhu
riyeti Emekli) Sandığına devri, geçici 1 nci madde hükmüne göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — 21 . X I I . 1915 tarihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 1683 sayılı Kanıma 
tâbi dairelerden veya kanımla kurulu Emekli sandıklarından, emekli, âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış, toptan ödeme veya son hizmet zammı ya
pılmış, tazminat verilmiş olanlarla ölenlerin, aylıklarından 4805 sayılı Kanım gere
ğince kesilip geçici 12 nci maddeye göre (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına 
ödenen emekli kesenekleriyle karşılıkları, ilgili kurumlara geri verilerek oralarca 
gelir kaydedilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 14. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 12 nci maddenin 
(I l) işaretl i fıkrasında gösterilenlerin (Emeklilerden tekrar tavzif edilmiş bulu
nanlar dâhil köy enstitüsü mezunu köy öğretmenleriyle köy sağlık memurları 
hariç) kaldırılan bükümlere göre mevcut, fiilî ve itibari hizmet müddetleri, bu ka
nun hükümlerine göre geçecek fiilî ve itibari hizmet müddetlerine eklenir-

Bu madde hükmünün tatbikıııda : 
a) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce maaşlı memuriyetlerde 

18 yaşın doldurulmasından sonra geçmiş müddetler, 
b) Adları 1107 sayılı Kanunla (Gedikli küçük zabit) olarak değiştirilen (Kı

demli küçük zabit) likte ve gedikli erbaşlıkta geçirilmiş müddetler, 
c) Büyük Millet Meclisi Posta, Telgraf servisinde geçen hizmetler için 4454 

saydı Kanunun 50 nci maddesinde yazılı fiilî hizmet zamları, 
Eklemeye tâbi tutulur. 
Bu madde hükmü; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunup sonra işti

rakçi veya tevdiatçı olacaklar hakkında, o durumlara girdiklerinde tatbik olunur. 
32 ve 36 ncı maddelerdeki fiilî ve itibari hizmet müddetlerinin âzami hadlerinin 

hesaplanmasında bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kazanılmış olanlar ha
riç tutulur. Ancak 39 ncu maddenin (b) fıkrasında yazılı yaş haddinden hiçbir su
retle 6 yıldan fazla indirme yapılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 15. —• 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 nci mad-
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de gereğince fiilî hizmet müddetlerine eklenen müddetler 3 yıldan az olduğu takdir
de 3 yıla çıkarılır. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 16. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Polis meslekin
de bulunanlardan, 6 ncı meslek derecesinden 12 nci meslek derecesine (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. 

Bu suretle eklenecek müddetler için Hazinece gerici (15) nci maddenin son 
fıkrasına göre sandığa ödeme yapılır. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 17. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ordu askerî 
hasta bakıcılığında müstahdem bulunan ve fiilî hizmet müddetleri 10 yılı doldur
muş olan hemşireler, fiilî hizmet müddeti 20 yılı doldurduğunda emeklive avrılma-
larım istiyebilirler. Bu takdirde 20 yıl üzerinden hesaplanacak emekli eylığı % 5 
eksiğiyle bağlanır. 

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

veya geçici 24 ncü maddede yazılı vazifelerde bulunanların; 
a) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Beden Terbiyesi Ge

nel Müdürlüğü ile üniversitelerin aylıklı kadrolarında, 
b) 1 . Y i . 1928 tarihinden sonra şehremaneti erinin ve 1 . YT . 1930 tarihinden 

sonra da özel idare ve belediyelerin aylıklı memur, öğretmen, tababet ve şuabatı 
sanatları mensupluğu, eczacı, kimyagerlik ve hastane, sanatoryum, verem dis
panserleri heınşirelikleriyle ziyaretçi hemşirelikleri kadrolarına açıktan veya nak
len tâyin suretiyle bu vazifelerde, 

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

Bu hüküm; (a) ve (b) fıkralarında yazılı vazifelerde bulunduktan sonra 
ayrılıp bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iştirakçi veya tevdiatcı olacak
lar hakkında da bu duruma girdikleri tarihten itibaren 3 ay içinde tatbik olu
nur. 

GEÇÎCÎ MADDE 19. — Geçici 14 ncü madde gereğince fiilî ve itibari hiz
met müddetleri eklenenlerden; 3 . YT . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Kanuna tâbi 
olanların (2097 ve 2264 sayılı kanunlar hükümlerine tâbi olanlarla 4085 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle 
diğer memurlar dâhil) 21 . XTT . 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 . T . 1946 tarihindeki keseneğe esas aylıkları
nın 3656, 3661 ve 3779 sayılı kanunlarda Arazili tutarlarının yıllık toplamının 
°7c 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. 

Hizmet müddetlerinin tesbitinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
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çeşitli kanunlarla borçlanma yoliyle 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 arasında birlikte tesbit olunacak esaslara göre ve bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır;. 

GEÇlCÎ MADDE 20. — Hazine ve Katma Bütçeli dairelerden 1683 sayılı 
Kanuna tâbi olanlar ve i l özel idareleriyle Ankara Merkez Belediyesi ve is tan
bul Birleşik idaresi tarafından geçici 19 ncu maddeye göre tesbit edilecek para
lar, ilgili kurumlarca Sandık adına açılacak bir hesaba matlup ve Sandıkça cia bu 
kurumlar adına borç kayıt olunup kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
% 5 faize tâbi tutulur. 

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

rinin zat maaşları bölümlerine konuları ödeneklerden tasarruf olunduğu ertesi 
yılın 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, 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 dışında kalan kurumlar bu borçlarını, her yıl bütçelerine koyacakları 
ödeneklerle 15 yıl ve 15 eşit taksitte Sandığa öderler. 

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

diği tarih arasında kanunla kurulu emekli saııdıklariyle ilgili vazifelerden 1683 
sayılı 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 alır. 

b) 9 . V I . 1936 tarihli ve 3017 sayılı 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, bunların avlıklı 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 Bakanlığınca 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 i l özel idaresince ödenir. 

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 girdisi tarihe kadar olan öğrencilik müddetleri nazara alınır ve 
tahakkuk asteğmen aylıkları tutarı üzerinden yapılır. 

e) Aylıklı memuriyetlerde bulunduktan sonra, inhisarlar, Devlet Demiryol-
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lan, 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 » » 
Gereğince tekaüt hakları saklı tutulmuş ve haklarında 4222 sayılı Kanunun 

18 nci maddesi hükümleri tatbik edilmemiş olanlardan; 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde, Mil

letvekilliğinde, Belediye Başkanlığında, İllerin daimî komisyonu üyeliğinde ve 
geçici 24 ncü maddede yazılı vazifelerde bulunanların, maaşlı 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 tatbik olunmaz. 

GEÇlCl 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 39 ncu maddeye göre hesaplanacak para
lar, bunların maaşlı vazifelerden son ayrıldıkları kurumlarca iki ay içinde toptan 
(Türkiye Cumhuriyet Emekli) Sandığına ödenir. 

Ancak ilgili dairelerce 3202 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine göre Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tekaüt Sandığına para ödenmiş olan hizmet müddet-
leriyle Türkiye Ziraat Bankası Yardım Sandığından Tekaüt Sandığına devredilmiş 
paraları bulunanların, bu paralarının ilgili bulunduğu hizmetleri için bu ödemeler 
yapılmaz. 

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

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

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3 . Y i . 1930 tarihli ve 1683 sayılı 
Kanuna tâbi vazifelerden (2097 ve 2264 sayılı kanunlara tâbi olanlar dâhil) nakil 
suretiyle veya istifa ederek ayrıldıktan sonra 130 ncu maddede yazılı vazifelere 
geçmiş olanlaım; 

Millî Korunma Kanununun 3 .VIH.1944 tarihli ve 4648 sayılı Kanunla değiş
tirilen 6 ncı maddesiyle tanınan emeklili k hakları saklı tutularak bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra geçecek fiilî ve itibari hizmet müddetlerine eklenir. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 25. — 130 ncu maddede yazılı vazifelere, geçici 1 nci mad
dede yazılı sandıklarla ilgili vazifelerden veya geçici 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
sandıklarla ilgili memur ve hizmetlilikten nakil suretiyle tâyin edilmiş ve emekli
lik hakları, Millî Korunma Kanununun 3 .YII I .1944 tarihli ve 4648 sayılı Ka-
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üuııla değiştirilen 6 neı 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 ncü bendi hükmü saklı kalmak üzere, yalnız 21. X I I . 1945 tarihli ve 
4805 saydı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aylı İv i arından alınan kesenekler 
Ödenir. 

Bunların 4805 sayılı Kanundan önceki /amana ait fiilî ve itibari hizmet müd
detlerinden dolayı durumlarına göre haklarında geçici 28 nci maddenin ilgili fıkra
ları hükümleri tatbik olunur. 

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

Köy enstitüsü mezunu köy öğretmenleriyle 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. 

GEÇİCİ 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
dıkla ilgilenmelerinden önce aylıklı vazifelerde iken kazanmış oldukları (Harb. 
esaret, Millî Mücadele ve mıntaka zamları gibi) itibari müddet zamları, (Ziraat 
Bankası memurlarının 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesine göre 
müktesep zamları dâhil) ; 

b) 1683 sayılı Kanun hükmüne tâbi olanların; 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 
tarihli ve 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelerden istifa ve sair sebeplerle ayrılmış bu
lunanlar hakkında emeklilik 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 ve 23 ncü maddelere göre 
Sandığa para ödenir; 

Hizmet karşılıkları bu suretle Sandığa ödenenlerin; âdi malûllüklerinde veya 60 
yaşını 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. 

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 oldukları kurumlar vasıtasiyle Sandığa bildirirler. 

Bunların son ayrıldıkları kurumlar; geçici 19 ncu ve 23 ncü maddelere göre ta-
hakuk ettirecekleri paraları, sandığın istemesi üzerine en geç bir ay içirirle toptan 
öderler. 
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1452 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış olanlar için Sandığa 

yapılacak ödemelere, ayrıldıkları tarihlerde almakta oldukları aylıklarla olağan
üstü 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 ödeme yapılır. 

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) fıkralarında yazılı olanlardan; bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra emeklilik hakkı tanınan vazifelere almanlar, fiilî hizmet müddetleri ve 
yaşları itibariyle 102 nci madde gereğince yapılacak hesaba göre yaşları 40 ı geç
memiş ise iştirakçi, aksi takdirde tevdiatçı olurlar. 

GEÇİCİ MADDE 29. — Geçici 24 ncü maddede yazılı olanlardan; kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce vazifelerinden ayrılmış bulunanların, ayrılışları tarihine 
kadar olan hakları sözü geçen geçici maddeye göre saklıdır. Bunlar hakkında, ay
rılışları 21 . X I I . 1945 tarihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
veya sonra olduğuna göre, geçici 28 nci maddenin ilgili fıkraları hükümleri tatbik 
olunur. 

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

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

ler de geçişleri tarihinden, c ' " 
İtibaren bir yıl içinde 102 nci madde hükmünün haklarında tatbikini Kurum

ları vasıtasiyle yazılı olarak Sandıktan ist ivebilirler. 
Bu takdirde bunların iade edecekleri emekli kesenekleri geçici 2, 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, 3 ncü maddelere göre çalışmalarına devam edecek 
sandıklarda ise oralardan bir ay içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına 
devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 31. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte : Emeklilik hakkı 
tanınan vazifelerde, belediye başkanlığında ve illerin daimî komisyonu üyeliğin
de veya geçici 24, 25 nci madelerde 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 nci 
maddedeki nispetlere göre emekli aylığı bağlanır. 

b) Fiilî hizmet müddetleri 20 ile 25 yıl arasında bulunanlar da 25 yılı dol-
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durduklarında, emekli aylığı bağlanmasını istiyebilirler. Bu takdirde yukarıki 
fıkraya göre hesaplanacak aylık % 5 noksaniyle bağlanır. 

(a), (b) fıkralarında yazılı olanların yaş haddi bakımından, evvelki hükümle
re göre müktesep hakları mahfuzdur. Ancak yaş haddi dolayısiyle emekliye ayrıl
maları için vazifelerinin 40 ncı 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 vazifelerde 
olmıyanlarm ölümlerinde; 

a) Bu kanunun genel hükümlerine göre aylık bağlanır. 
b) Bağlama muamelesi, 3 . Y 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) fıkralarma 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 aylıklardan 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 
GEÇtCl 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 kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu gibi
lerden iştirakçi olacaklar Sandıkla ilgilendirilerek haklarında aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur : 

a) Tekrar emekli aylığı bağlanmasını gerektiren duruma girmelerinde veya âdi 
malûllüklerinde aylıklarına fiilî hizmet müddetlerine göre 100 ncü madde gereğin
ce son hizmet zammı yapılır. Bunlardan geçici 68 nci maddeye göre borçlanmış 
olanların borçlandıkları müddetler de hesaba katılır; 
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b) Yazife malûllüklerinde, durumlarına göre haklarında 58 ve 59 ncu madde

ler hükümleri tatbik olunur. 
c) (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlardan; 1683 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girdiği 1. V I . 1930 tarihinden önce emekliye ayrılmış bulunanların bu zammı ge
rektiren hizmet müddetleri, 10 yıldan fazla olduğu takdirde 100 ncü maddeye göre 
j^apılacak son hizmet zammı on yılı için % 1 ve on yıldan fazlası için de %1,5 üze
rinden hesaplanır; 

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

d) Yukarıki hükümlere göre son hizmet zammı yapılanların 21 . X I I . 1945 
tarihli ve 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ayrılışları tarihine ka
dar aylıklarından kesilmiş ve kesilecek paralarla karşılıkları ve geçici 19 ncu 
madde gereğince Sandığa ödenmiş paralar ve geçici 68 nci maddeye göre borçlan-
mışlarsa bu borçlarmdan tahsil edilen paraları (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığmca 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 zammına tâbi hizmet müddeti için 
1683 sayılı Kanuna tâbi kurumlarla geçici 5 nci maddede yazılı Sandık arasında 
kesenek ve karşılık ödenmez. 

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

a) 20 . Y . 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 
tanınan vazife almış olanların; emekli veya âdi malûl olarak ayrılmalarında; 
geçici 68 nci madde gereğince borçlanmışlarsa; borçlanılan müddet ile bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçecek fiilî hizmet müddetleri için, borc-
lanmamışlarsa; 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 : 

Durumlarına göre 58 veya 59 ncu maddeler hükümleri tatbik edilir; 
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 
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alanlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olacaklar hak
kında bu kanun esaslarına göre muamele yapılır. 

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

GEÇİCİ MADDE 3ö. — Kaldırılan hükümlere ^öre 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) Kanunim yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde 
bulunanların, bu vazifelerden emekliye ayrılmaları veya âdi malûl, A âzife ma
lûlü olmaları halinde : Bu hizmet müddetlerinden dolayı bu kanun esaslarına 
göre hesaplanacak son hizmet zammı emekli aylığı şeklinde ödenir. 

Vazife malûlü olanların son lüzme1 zamlarına ayrıca maluliyet dereceleri 
üzerinden 55 nci maddeye göre hesaplanacak zam da eklenir. 

b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olanların ayrılışların
da da yukarıki fıkralar hükümleri tatbik edilir. 

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 olup ta geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı Sandıklarla ilgilen
miş ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte o idarelerde müstahdem bulunmuş 
olanların evvelki hükümlerle tanınan emekli hakları bu Sandıkta da devam eder. 

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

Ancak bunlardan hangi vazife ve hizmetlerde1 bulunurlarsa bulunsunlar harb 
malûllerinin (Eşkiya müsademesinde malûl olanlar dâhil) aylıklariyle terfih zam
ları ve 1. 2 nci derecedeki harb mâlûlleriyle evlenen dul karıların aylıkları kesil
mez. 

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 
baklanda bu kanunun ilgili hükümleri tatbik edilir. 

7) - Kal'dırılan hükümlere e/öre hafıhman emekli, dul ve yelim aylıklan 
GEÇİCİ MADDE 40. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlan

mış (istihkak kesbedildiği halde henüz bağlama muamelesi tamamlanmamış olan
lar dâhil) emekli, dul ve yetim aylıklarivle son hizmet zamları ve bunlara bu ka
nunla kaldırılan hükümlerle yapılmış her çeşit aylık, ve terfih zamları; geçici 
45 - 53 ncü maddelerde yükseltilen miktarlar üzerinden, bunları bağlıyan kurum
larca veya geçici 10 ucu madde hükmü de nazara alınarak ilgili Sandıklarca ödenir. 

Sukadar ki 1683 sayılı Kamına veya ondan evvelki hükümlere göre bağlanmış 
aylıklardan geçici 45-50 nci maddeler gereğince yükseltilenlerin bu muameleleri 
Sayıştay'ın tescilinden geçinceye ve (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığına in
tikal eden, aylıkların yükseltilmesi isi de bu Sandıkça tamamlanıncaya kadar, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki miktarları üzerinden ödeme yapılır. 
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Bu kanunun emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı alan

lara ait hükümleri, bu madde ile geçici 10 ncu maddede sözü geçen aylıkları alanlar 
hakkında da tatbik olunur. 

Geçici 38 nci madde hükmü saklıdır. 
GEÇÎCÎ MADDE 41. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce vazife ma

lûllüğünden dolayı bağlanmış emekli aylığını alanların muayeneleri ve muayene . 
sonunda durumlarında değişiklik olanların belirecek yeni durumları hakkında bu 
kanunun hükümleri tatbik olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 42. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce aylık ikra
miye, toptan ödeme, kesenek iadesi veya tazminata müstahak duruma girmiş olup 
da bağlama veya tahakkuk muamelesi tamamlanmamış bulunanların bu muamele
leri kaldırılan hükümler gereğince ve ilgisine göre kurumlariyle geçici 2, 3 ve 5 nci 
maddelerde yazılı Sandıklarca veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca 
tamamlanır. 

GEÇÎCÎ 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 ol dukları bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra anlaşılacaklara, o kanun gereğince aylık bağlanır, ve bunlar emsalleri
nin bu kanunun geçici maddeleriyle yükseltilen aylıkları miktarlarına çıkarılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 44. —• Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçici 40 
ncı madde gereğince ödenmesine devam edilecek olan aylıklara ait yoklama muame
leleri ; bu kanun esaslarına göre bunları ödeyen yerlerce ve 123 ncü maddede yazı
lı tüzük yürürlüğe girinceye kadar kaldırılan hükümler dairesinde yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 45. — 1683 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmış emek
li, âdi malûllük aylıkları ile (Harb ve va zife malûllüklerinden dolayı bağlanmış 
olanlar hariç) bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlere göre yapılmış aylık zam
larının toplamı; tahsise esas aylık aslı ile fiilî ve itibari hizmet müddetleri aym 
olan iştirakçilere bu kanunla bağlanacak emekli aylıkları miktarlarına, 

Bunlardan sonra hizmet zammı yapılmış olanların, bu zamları da, zamma esas 
tutulmuş olan aylık aslı ile fiilî ve itibari hizmet müddetleri aynı olan iştirakçiler 
için yine bu kanun gereğince hesaplanacak son hizmet zamları miktarlarına, yüksel
tilmiştir. 

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. 

GEÇÎCÎ MADDE 46. — 1683 sayılı Kanım hükümlerine göre bağlanmış vazi
fe 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 kanımla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık ve terfih 
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zamlarının toplamı; tahsise esas aylık aslı ile fiilî ve itibari hizmet müddetleri, ma
lûllük dereceleri aynı olan iştirakçilere bu kanuna göre bağlanacak vazife malûllü
ğü aylıkları derecesine yükseltilir. 5107 sayılı Kanundan faydalanmış aylıklarm 
bu zamları aşağıdaki (c) fıkrası hükmüne tâbidir; 

b) Vazife malûllüğü aylıklarına yapılmış son hizmet zamları, zamma esas tutul
muş olan aylık aslı ve hizmet müddeti itibariyle emsaline bu kanuna göre yapıla
cak son hizmet zammı miktarına çıkarılır; 

c) 5107 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle zam görmüş aylıkların bu zamları, 
maluliyet derecelerine göre 64 ncü maddede yazılı (Harb malûllüğü zammı) mik
tarına iblâğ olunur. 

Bu madde hükmünün tatbikmda: Millî Mücadelede harb sahası dışında kalan 
yerlerde âsilerle mücadele esnasında 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 tahsisine esas aylık asılları hakkındaki hükümleri bu 
maddedeki aylıklar hakkında da tatbik olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 47. — 1683 sayılı Kanun yürürlükte iken : 
a) Emekliye-ayrılmış olanlardan ölenlerin; 
b) Açıkta veya vazifede bulunanlardan ölenlerin; 
(Erler hariç) dul ve yetimlerine; bağlanmış aylıklar ve bunlara bu kanunla 

kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık zamları toplamları; emekli iken ölenlerin dul 
ve yetimleri için geçici 45 ve 46 ncı maddelerdeki esaslara ve vazife yüzünden 
ölmüş olanların dul ve yetimleri için de aynı zamanda 69 ııcu maddeye göre bu
lunacak emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları ve varsa son hizmet, 
harb malûllüğü zamları üzerinden ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetimlere 
göre bu kanunun 68 nci maddesi gereğine3 bağlanacak aylık miktarlarına yüksel
tilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 48. — 1683 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
subay ve askerî memurlara bağlanmış vazife malûllüğü aylıklariyle bunlara bu 
kanımla 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 ncı madde gereğince yükseltilen aylıkları 
miktarlarına çıkarılmıştır. 

Bunların, varsa, son hizmet zamlarının geçici 46 ncı madde gereğince artırıl
masında 1 . V I . 1930 tarihindeki aynı rütbeli emsallerinin aylık asıllarının bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tutarları esas alınır. 

GEÇÎCÎ 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 Kanunla yapılan zamlar hariç) toplam
ları : malûllük derecelerine göre 56 ncı mdadede gösterilen miktarlara yükseltil
miştir. 

5107 sayılı Kanunun 3 ncü madesiyle aylıklarına zam yapılmış erlere bu zam
ları yerine 64 ncü maddede yazılı harb malûllüğü zamları ayrıca ödenir. 

GEÇÎCÎ 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 ncı 
maddede yazılı miktarlar ve vazife yüzünden ölenlerin dul ve yetimleri için de 
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ö§ neu 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 önce 
bağlanmış; 

a) Emekli aylıklarından; geçici 48 ve 49 ncu maddelerde gösterilenler dışın
da kalanların; 

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) fıkrasındakilerden; 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 
ikinci fıkrası hükmü tatbik edilir. 

GEÇİCİ MADDE 52. — 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 esas üc
retlerin yukarda yazılı tutarları ile hizmet müddetleri aynı olan iştirakçiler için 
yine bu kanun gereğince hesaplanacak son hizmet zamları miktarlarma, 

Yükseltilmiştir. 
Vazife malûllüğü aylıklarının yükseltilmesinde, malûllük dereceleri ayrıca na

zara alınır. 
Tahsise esas ücretleri 150 liradan az-olanların aylıklarının yükseltilmesinde ge

çici 45 nci maddenin son fıkrası hüküm eri tatbik olunur. 
GEÇÎCl 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 nsu madde nazara alınarak ölüm tarihinde 
aylığa "müstahak dul ve yetimlere göre 68 nci madde gereğince bağlanacak aylık 
miktarlarma yükseltilmiştir-

~E - Doğumları 8 Şubat 1332 veya daha evvelki tarihli olanların yaşları ile ilgili 
hükümler 

GEÇİCİ MADDE 54. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi du
rumunda bulunanlarla 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 tatbik olunur. 
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I - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih olanlar için bu tarihler 
hicrî sayılır. 

I I - istanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih; fakat rumi kaydını 
havi olanların bu tarihleri rumi sayılır. 

I I I - istanbul'dan başka yer doğumlularda tek tarihler rumi itibar olunur. 
(Bu tek tarihler, yerli, yabancı ve İstanbul doğumlu şeklinde olsa da). 

I V - istanbul'dan başka yer doğumlularda hicrî kayıtlı tek tarih varsa bu 
tarih hicrî sayılır. 

V - Diğer yerlerde veya istanbul doğumlularda hem rumi hem hicrî doğum ta
rihi yazılı olanların rumi tarihleri alınır. 

V I - Rumi tarihlerde ay, gün belli olmıyan hallerde 105 nci madde hükmü ve 
hicrî tarihlerde gün belli olmıyan hallerde o ayın ilk gününe tesadüf eden rumi 
yılın günü, ay da belli olmıyan hallerde o yılın 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 alınır. 

Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanı örneği olmayıp (Nüfus hüviyet cüzdanı 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 alınır. 

V I I I - 105 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri yukarda yazılı 
olanlar hakkında da tatbik olunur. 

Sicilinde nüfus kaydı veya nüfus hüviyet cüzdanı örneği bulunmıyanların 
gösterecekleri nüfus hüviyet cüzdanlarındaki kayıtlar yukarıki I - V I I nci bentler-
deki hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle, esas tutulur. 

F) Milletvekilleri ile Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanların emekli-
lilikleri 

GEÇİCİ MADDE 55. — Evvelce, emklilikleri hakkı tanınan veya 3.VIII.1944 
tarihli ve 4644 sayılı Kanımun7 nci maddes sinde yazılı olan vazifelerden birinde bu
lunduktan sonra Milletvekilliğine seçilerek bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
M.i İlet vekili bulunanların; kaldırılan hükümlere göre mevcut fiilî ve itibari hizmet 
müddetleri, bu tarihten sonra aralıksız olarak Milletvekilliğinde veya Milletve
killiğinden sonra bu kanunla emeklilik hakkı tanınan 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 tanınan 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 kadarki müddete ait kesenek-
leri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve aylık keseneklerinden ayrı 
olarak 6 ay içinde ve 6 eşit taksitte kendileri tarafından Sandığa ödendiği tak
dirde bu müddete ait kesenek karşılıkları 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. 
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frEÎÇİCİ MADDE 56. — Genel Bütçeye giren dairelerde bulunduktan sonrl 
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 sayılı 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 aylığını 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 tanınan 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. 

GEÇÎCl MADDE 57.— Geçici 55 nci maddede yazılı olanların kesenek ve karşı
lıkları; 875 lira üzerinden, daha önce birinci derecenin aylığını 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 kanuıun ilgili hükümleri tatbik olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 58. — Milletvekilliğiden ayrılarak emeklilik haklarının de
vam edeceği vazifelere geçenlerin; emekli kesenekleri ve karşılıkları: 

a) Milletvekili iken 25 fiilî hizmet yılını doldurmuş bulundukları takdirde 
Milletvekilliğinde keseneklerine esas olan miktarlar üzerinden, 

b) 25 yılı doldurmamış iseler 15 nci maddenin (h) fıkrasının kadro yüzünden 
açıkta kalanlara ait hükmü de nazara alı iarak 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 emeklüik haklarının devam edeceği bir vazifeye geçmekle be
raber o vazifede iki yılı tamamlamaksızın: 

I - Fiilî hizmet müddetleri 25 yılı doldurarak emekliye ayrılmalarını istiyenler, 
I I - Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı ve yaşları 60 şı doldurmuş bulunarak emek

liliğe ayrılmalarım talep edenler veya kurumlarınca emekliye sevk edilenler, 
I I I - Fiilî hizmet müddetleri 15 yılı doldurmuş bulunarak âdi malûl durumuna 

girenler, 
IV - Hizmet müddetleri ne olursa olsun vazife malûllüğüne uğrıyanlar, 
Bu vazifelerde geçen müddet zarfında verdikleri kesenek ile Milletvekilliğinde 

iken keseneklerine esas tutulan miktar üzerinden hesaplanacak keseneğin farkını 
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. 

Milletvekiliğinden ayrıldıktan sonra geçtikleri daha aşağı aylık veya ücretli 
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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 yeti tilerine 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 tanınan vazifelerde müstahdem bulunmuş olanlar 
hakkında da tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 59. — Geçici 55 nci maddede yazılı olanlardan; kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte : 

a) Fiili İnzmet 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 ayrılmalarını istiy e bilirler; 

Bunların Milletvekilliğinden sonra emeklilik haklarının devam edeceği bir 
vazifeye geçmelerinde dahi yaş haddi bakımından (Vazifeleri için bu kanunun 
40 nci maddesiyle tâyin olunan hadlerdeıı aşağı olmamak üzere) müktesep hakları 
saklıdır. 

b) Fiilî hizmet müddetleri 20 yıldan az olanlar, Milletvekilliğinden 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 yılı doldurmuş iseler haklarında 88 nci madde hükmü tatbik olu
nur. 

c) Fiilî hizmet müddetleri 20 yılı doldurmuş olmakla beraber 25 yılı doldur-
maksızm Milletvekilliğinden ayrılan ve emeklilik haklarının devam edeceği bir 
vazifeye de geçmemiş bulunanlar, keseneklerinin geri verileceği 5 yıl içinde (60) 
yaşını doldurarak emekli aylığı bağlanmasını istedikleri veya âdi malûl oldukları 
takdirde kendilerine emekli veya âdi malûllük aylığı bağlanır. 

ç) Fiilî 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. 

GEÇİCİ 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 karşılıkları da bu miktar üzerinden Hazinece Sandığa ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 61. — Geçici 60 nci maddede yazılı olanların, İm 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-
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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 nci 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. 

GEÇÎCÎ MADDE 62. — Vazifelerinden dolayı emekli, âdi malûllük veya vazi
fe malûllüğü aylığı bağlanmış veya bağlanacak olanlardan geçici 60 ncı maddede 
yazılı yerlere geçmiş Aeya 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 avlıklar; katma, özel bütçeli dairelerce, geçici 5 nci mnddede yazılı Sandıkça 
bağlanmış olduğu takdirde bu aylıkların 10 yıllığı, yazı ile bildirimi üzerine aylık
ları bağlıyan yerlerce veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) sandığınca bir ay için
de Hazinece ödenir. 

GEÇÎCÎ MADDE 63.— Geçici 60 ncı 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 
bu müddet içinde alman kesenek ve karşılıkları (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) 
Sandığınca Hazineye verilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 64. — Geçici 60 ncı 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 tanınan vazifelelerde; 
ç) Bu yerlerde bulunduklarından dolayı bağlanmış veya artırılmış aylıkları 

almakta ; 
îken, ölümlerinde : Dul ve yetimlerine, ilgisine göre geçici 61, 62, 63 ncü mad

deler esasları üzerinden hesaplanacak aylıklar 68, 6.9 ncu maddeler hükümlerine 
göre bağlanır. 

Bu aylıkların ödenmesi ve (a), (b), (c) fıkralarında yazılı hallerde Sandıkta 
birikmiş kesenek ve karşılıklarının Hazineye verilmesi sözü edilen geçici 61, 62 
xe 63 ncü maddeler gereğince yapılır. 

G) Borçlanma Hükümleri 
GEÇÎCÎ MADDE 6C). — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: aşağıda (I) 

işaretli fıkrada gösterilenlerin; ( II) işaretli fıkrada yazılı vazife ve hizmetlerde 
geçmiş olan hizmet müddetlerinin en çok 10 yılı, kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
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ten itibaren 6 ay içinde yazı ile Sandığa müracaatla geçici 66 ncı madde gereğin
ce borçlandırılmalarını istemeleri halinde yalnız emeklilik hesaplarında sayılmak 
üzere fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

I - Borçlanabilecekler: 
a) 12 nci maddenin ( I I ) işaretli fıkrasında gösterilenler, (Emekli, âdi malûl

lük ve vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar hariç), 
b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 ncı maddelerde yazılı olanlar, 
c) G-eçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde çalışmalarına devam edecekleri gösterilen 

emekli ve zat maaşları sandıkları memur ve hizmetlileri. 
I I - Borçlanılabilecek vazife ve hizmetler: 
a) 12 nci maddenin (I) işaretli fıkrasında gösterilen kurumların veya bu ku

rumlarca; yerini tuttuğu, yerine geçtiği, satın aldığı mülga daire, müessese, idare 
ve ortaklıkların, (Kurumlara intikal eden veya geçen 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 ortaklıkların, 

ç) Mülga Reji İdaresinin ve Mülga Liman, Rıhtım ortaklıklarının, (Fener
ler İdaresi ve İzmir 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 ücret

li hale getirilen veya ücretli iken bir kanunla aylıklı yapılan kadrolarda; 
g) Aylıklı vazifelerde iken Muhtelit Hakem mahkemelerine aylıkla tâyin 

edilip; bu vazifelerde bulunmakta iken aylıkları ücrete çevrilen bu vazifelerde; 
h) Romanya ve Bulagristan'm Türk köylerinde yapılmış öğretmenliklerde; 
i) Manisa'da Moris Şinasi Hastanesinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı

ğınca tâyin olunan doktorluk, memurluk ve sürekli ücretli hizmetliliklerinde; 
Geçen müddetlerle; 
j ) Türkiye'de yükseköğrenimi bitirdikten ve aylıklı memuriyetlerde bulun

duktan sonra meslekî bilgilerini genişletmek üzere, 10 . I V . 1929 tarihli ve 1416 
sayılı Kanunun 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 maddele
rine göre borçlanma suretiyle eklenen müddetler nazara alınmaz. 

GEÇİCİ 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 ücretleri toplamının % 10 u Sandıkça 
adlarına borç kaydedilir. 

Geçici 65 nci maddenin ( I I ) işaretli fıkrasının (h) bendinde yazılı vazifelerde 
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geçen müddetlerden dolayı yapılacak borçlanmanın her ayı için, borçlanma isteğin
de bulunanın, talep tarihinde almakta oldukları aylık veya ücretler tutarlarının ve 
(j) bendinde yazılı müddetler içinde staja giderken ayrıldıkları memuriyetlerin ay
lık ve olağanüstü ödenekleri toplamının % 10 u borçlandırılır. 

Bu borçlar, müracaat müddetinin bitimi tarihini takip eden ay başından başla
mak üzere ilgililerin 15 nci maddeye göre keseneğe esas aylık veya ücreti tutarının 
% 5 i, kesenekten ayrı olarak 16 ncı ve 17 nci maddeler gereğince kurumları tara
fından tahsil edilerek Sandığa gönderilir. 

Istiyenler; borçlandıkları paraları da1!a önce toptan ödiyebilecekleri gibi aylık 
veya ücretlerinden 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 olanların ayrılışla unda 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 San
dıktan istemeleri ve borç artıklarını da keseneğe esas son aylık veya ücret tutarları 
üzerinden her ay muntazam olarak Sandığa ödemeleri şartiyle iptal muamelesi ya
kılmaz. 

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 tatbik olunur. 

Borçlandıkları paraların tamamını ödemeksizin emekli, adi malullük, vazife 
malûllüğü aylığı bağlananların borç artıkları, bağlanan aylıklarının her ay % 5 
inin kesilmesi suretiyle tahsiline devam olunur. 

Toptan ödeme yapılmasını gerektiren hallerde 83 ncü maddede yazılı miktar
lara, borçlanılan paralardan yalnız tahsil edilen miktarlar eklenerek artıkları si
linir. 

Bul ve yetimlere aylık bağlanmasını gerektiren hallerde borç arlıkları, bağ
lanan aylıklar nispetinde dul ve yetimlere taksim edilerek bu aylıkların her bi
rinden her ay % 5 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Aylığa müstahak dul ve yetim bırakılmadan ölüm halinde veya dul ve yetimle
rin; aylıklarının, bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde kendilerine isabet 
eden borç artıkları aranmaz. 

87 nci madde keseneklerin iadesi için kabul edilen 5 yıllık müddetin hesabın
da, borçlanılan müddetten yalnız karşılığı ödenmiş kısım nazara alınır. 

GEÇİCİ MADBE 67. — Geçici 65 nci maddenin (I) işaretli fıkralarında 
gösterilenler; İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlü
ğünün aylık ücretli sürekli vazifelerinde 22 . VI . 1939 tarihinden sonra geçip 
10 . V I . 1946 tarihli ve 4923 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükmü he
nüz tatbik edilmemiş hizmet müddetlerini, 

Sözü geçen geçici madde ile aynı kanunun geçici 4 ncü maddesi hükümleri
ne göre, geçici 66 ncı maddede yazılı 10 yıllık hizmet müddetleri dışında, fiilî hiz
met müddetlerine ekletebilirler. 

GEÇİCİ MADBE 68. — Geçici 1, 2 ve 3 ncü madelerde yazılı sandıklar
dan veya 1683 sayılı Kanıma veya ondan evvelki hükümlere göre, emekli aylığı 
bağlanmış olup da : Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 65 nci madde
nin (I) işaretli fıkrasında yazılı vazife ve hizmetlerde bulunanlar; 

I - Emekliye ayrıldıkları kurumdan başka bir kurumun emeklilik hakkı ta-
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nınan vazifelerine tâyinleri veya vazifelerinin sonradan emeklilik hakkı tanınan 
vazifeler arasına girmesi dolayısiyle 4222 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere
ğince emekli aylıklarının tamamı kesilmek suretiyle geçen hizmet müddetleri
ni; 

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 hakkında' geçici 65 
nci madde, tahakkuk ve tahsil muameleleri hakkında da; geçici 66 ncı madde hü
kümleri tatbik olunur; 

b) Bağlanmış emekli aylıkları ve bunların çeşitli zamlariyle bu kanım gere
ğince yapılacak son hizmet zamları toplamının 100 ncü madde hükümlerine göre 
keseneğe esas son aylıkların % 70 ini geçmemesi borçlanmada göz önünde tutu
lur. 

GEÇİCİ MADDİ] 69. — Geçici.(>;">, 67 ve 68 nci maddelerde borçlanılması 
mümkün olduğu gösterilen vazife ve hizmetlerde; bulunmuş olup da kamımın'yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olacaklar da o tarihten itibaren 6 ay içinde 
sözü gecen maddeler gereğince borçlandı rılnıalarını istiyebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 70. — Kaldırılan çeşitli kanunlarla geçmiş hizmet müddetle
rinin fiilî hizmet müddetlerine eklenmesi için yapılan borçlanmaların bakiyeleri
nin, geçici 66 ncı madde esasları dairesinde ve ilgisine göre Sandık A eya kurum
larca tahsiline devam olunur. 

Şukadar ki, 4222 sayılı Kanunun geçici f> nci maddesinin (b) bendinin birinci 
fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, geçmiş hizmet müddetlerinden dolayı % 10 ye
rine % 5 hesabiyle borçlanmış olanların borç bakiyeleri iki kata çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 71. — Geçici 66 ncı madde gereğince borçlanmaları iptal edi
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 kanun esas
larına göre tekrar borçlanmak isterlerse ilk borçlandıkları hizmet müddetlerinin 
tamamı yeniden fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

Borçlanma isteğinde bulıınmıyanların fiilî hizmet müddetlerine yalnız geri ver
dikleri paralar içindeki borçlanma tahsilâtına tekabül eden hizmet müddetleri ek
lenir. Bu suretle eklenecek hizmet müddetleri geçici 66 ncı maddede yazılı nispete 
göre hesaplanır. Şukadar ki iptal edilen borçlanmanın yenilenmesi her iştirakçi 
hakkında bir defadan fazla yapılmaz. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce borçlanması iptal edilmiş olanlar; eski 
borçlanmaların] bir defaya mahsus olmaküzere yeniliyebilirleı. 

GEÇİCİ 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 tatbik edildiği kurumların sürekli ücretli vazifelerinde geçen fi
ilî hizmet müddetleri, hakkında aşağıda yazılı hükümler tatbik olunur. 

a) Kaldırılan sandıklarla ilgilendirilmemiş olanlar; bu müddet içinde almış ol-
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dukları ücretleri toplamının % 5 ini kanunun yürürlüğe girdiği târihten başll-
yarak 6 ay içinde bağlı bulundukları kurumlar vasıtasiyle yazı ile Sandığa mü
racaat ederek borçlandıkları takdirde bu hizmet müddetleri fiilî hizmet müddet
lerine eklenir. îlgili kurumlar bunların karşılıklarını bir ay içinde Sandığa ioptan 
öderler. * 

b) Sözü geçen kanunlar hükümlerine göre aylıklı hizmet müddetleri için taz
minat almış bulunanlar ile saııdıklariyle ilgilenmiş oldukları müddete ait aidatları
nı geri almış olanlardan; aldıkları paraları geri veımek istiyenler lıakkmââ 102 
ne i madde hükümleri tatbik olunur. 

Bu takdirde evvelce Sandıkla ilgilenmiş oldukları müddete ait aidatı» kârlı
lıkları da Sandığın işarı üzerine ilgili kurumlarca derhal ve toptan (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli) Sandığına ödenir. 

C) (A) fıkrası hükmünün o fıkrada yazılı müddet içinde tatbikîni istememiş 
olanların sözü geçen hizmet müddetleri emeklilik hesaplarında Sayılmaz. 

Bu madde hükümleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Söfira iştirakçi 
veya tevdiatçı durumuna girenler hakkında da tatbik edilir. Bunlar için müra
caat müddeti tâyinleri târihinden başlar. 

Bu madde hükmü 13 . I I . 1946 tarihli ve 4867 sayılı Kanufiön geçici 3 nöü 
maddesi hükmünden faydalanmamış olanlar hakkında da tatbik cfltmür. 

II) Çeşitli Hükümler 
GEÇÎCÎ MADDE 73. — 52 nei maddede sözü geçen tüzük yap ı lmaya ka

dar vazife malûllüğü dereceleri hakkında 551 sayılı Kaûtiöa bağlı cetvel e§âs tttttı-
lur. 

GEÇÎCÎ MADDE 74. — Bu kanunda bahsedilen çeşitli hak ve durumlar için 
tâyin olunan (Bildirme, müracaat, zamanaşımı) müddetleri kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan veya geçici 24 neü maddede yazılı vazi
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. 

GEÇÎCÎ 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. 

GEÇÎCl MADDE 76. — Bu kanım a konulan hükümler, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller dışında- her hangi 
bir hakkın doğumuna veya bu kanunun vürürlüğünden sonra yeniden aylık veya 
toptan ödemeye müstahak duruma girilmesine sebep olmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 77. — (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığı Genei Müdür
lüğüne 5 yılı geçmemek üzere yabancı Devlet uyruğunda bulunanlar tâyin edile
bilirler. 

GEÇÎCÎ MADDE 78- — (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığının kuruluşu
nun gerektirdiği ödemeler, bu Sandık hesabına Devlet Ekonomi Kurumları Me
murları Emekli Sandığınca yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 79. — 1683 sayılı Kanunun 58 nci ve 4001 sayılı Kânunun 
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15 nci maddelerinde yazılı ikramiyeler, aylık veya ücret tutarları üzerinden he
saplanır. 

GEÇİCİ MADDE 80. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan 
mevduat ve kesenek iadeleriyle bu mahiyetteki tazminatların geri verilmesi ha
linde buna ait vergiler, Sandığın işarı ürerine Hazinece bir ay içinde toptan San
dığa ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 81. — Gelir Vergisi Kanununun ücretlere ait hükümlerinin 
tatbikimi başlandığı tarihe kadar emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, son hiz
met zammı veya dul ve yetim aylıklarında; Kazanç, iktisadi Buhran ve Muvazene 
Vergileri kanunlarındaki muaflık ve istisna hükümleri tatbik edilmemek üzere 
aşağıda yazılı kimseler ve (»demeler; Kazanç, İktisadi Buhran, Muvazene ve Ha
va Kuvvetlerine Yardım vergilerinden istisna edilmiştir. 

a) İki gözü kör, veya dilsiz, veya mefluç, veya el ve ayaklarının; ikisinden ve
ya birisinden mahrum olan emekli, âdi malûl ve vazife malûlü veya dul ve yetimler; 

b) Zamlariyle birlikte 62 lira 50 kuruşa kadar (dâhil) olan emekli âdi malûllük, 
vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ve bunlardan bu 
miktarı aşanların 62 lira 50 kuruşu; 

e) Harb malûllüğü zamları; 
e) Geriye verilen emekli kesenekleriyle toptan ödemeler; 
d) Emekli ve evlenme ikramiyeleri; 
e) Harb malûllerine 65 nci maddeyegöre 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. 

Bu madde hükmünün, bu kanunun yayınlandığı tarihten önce peşinen yapılmış 
tediyelerin: kanunun yayınlandığı tarihten sonraki zamana ait kısmına, şümulü 
yoktur. 

GEÇİCİ MADDE 82. — Aylıkları, geçici 45 - 50 nci maddelere göre aynı 
maaşlı ve aynı hizmet müddetli emsalinin derecesine yükseltilenlere ait evrakuı 
tetkik ve muamelelerinin, kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar ikmaliyle zam
ların zamanında ödenmesini temin hususunda tatbik olunacak usul ile bu işlerde 
mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve Sayıştay Murakıplarına 
zaruri masraf karşılığı olarak ilgili kurumların 1949 yılı bütçelerinin zat maaş
ları bölümlerindeki ödeneklerden ödeme yapılması esasları Bakanlar Kurulu ka-
rariyle teshil olunur. 

GEÇİCİ 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, 
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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 bıılımanlar hakkında 
ynkarıki fıkrada gösterilen muamelenin tatbiki ile beraber orada bulunduklaıı 
müddet zarfında aldıkları aylık ile Devletçe yapılan bütün masraflar ve ayrıca ceza 
olarak bunun bir misli 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 İşletme 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 hakmkda 33 ve 34 ncü mad 
deler hükümleri tatbik olunur. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bu Kanunun; Türkiye Cumhuriyeti 
ftmekli Sandığının kuruluşuna ait birinci kısma dâhil maddeleriyle emeklilik mu
amelelerinde yürürlükte olan hükümler tatbik edilmek 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. 
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S. Sayısı: 194 e ek 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanun tasarısı ve Geçici 

Komisyon raporu (1 /462) 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 30 . V . 1949 
Esas No. 1/462 

Karar No. 3 
Yüksek "Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Kanunu Tasa
rısının Yüksek Kamutayca birinci müzakeresi 
esnasında Komisyona tevdiine karar verilmiş 
bulunan 11 i esas ve 12 si geçici olmak üzere 
23 madde ile bunlara ilgili önergeler umumi he
yet müzakerelerinde sayın Milletvekilleri tara
fından ileri sürülen düşüncelerin ışığı altında 
ve Maliye Bakanının huzuriyle incelendi. 

1. Sağlık Kuruluna ait yedinci, 
2. Yönetim' Kurulunun vazife ve yetkileri

ne ait 8 nci, 
3. Kârın sermayeye intikaline ait 27 nci, 
4. Sandığın malî durumunun incelendiril-

mesine dair olan 29 ncu, 
5. Fiilî hizmet zamlarına ait 32 nci, 
0. IJ'arb malûllerine yapılacak yardımlar

la ilgili 65 nci, 
7. Kız çocuklarına ait yapılacak yardımlar

la ilgili 75 nci, 
8. Bağlanan aylıkları kesileceklere ait 93 

ncü, 
9. İki cihetten aylığa müstahak olma halin

de hangisinin verileceğine dair olan 94 ncü, 
10. Dul ve Yetim aylığı almakta iken ken

di vazifesinden aylık ve toptan ödemeye müsta
hak duruma girenlere ait 96 nci, 

1J. Emekli, dul ve yetim aylığı alanların 
hangi vazifelere girmelerine aylıklarının ke
sileceğine dair 99 ncu, 

Esas maddeleriyle. 
12. Kaldırılan sandıkların memurlarına ve

rilecek tazminata ait geçici 7 nci, 
13. Eski hizmet müddetlerinin yenilerine 

eklenmesine dair olan geçici 14 ncü, 
14. 1683 sayılı Kanuna veya daha evvelki 

hükümlere göre bağlanmış emekli aylığı alanlar
dan kanunun yürürlüğe girdiğinde vazifede bu
lunanların son hizmet zamlarına ait geçici 33 ncü 
madde, 

15. Bu kanunun yürürlüğünden önce bağ
lanmış aylıkların artırılmasiyle ilgili hükümlere 
dair olan geçici 40 nci, 

16. Askerî vazife malûllerinin aylıklarının 
artırılmasına ait geçici 46 nci, 

17. Borçlandırılacak eski hizmetlere mütaal-
lik geçici 65 nci, 

18. Borçlanmanın sureti tahakkuk ve tahsi
line ait geçici 66 nci, 

Maddelerde lüzumlu görülen değişiklikler ya
pılmış ve geçici 47, 48, 49, 54 ve 84 ncü madde
lerde değişiklik yapılmasını icabettiren bir ci
het görülmemiştir. 

General Eyüp Durukan Hatay 'in 69 ncu mad
dedeki' şehit tâbirinin tarifi ve şümul derecesinin 
tâyini hakkındaki önergesi üzerinde de görüşüle
rek Hükümete tevdiine karar verilmiştir. 

Değiştirilen 18 maddenin tesbit edilen şekil
leri bağlı olarak .sunulmuştur. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici maddeler 
Geçici Komis. Başkanı Sözcü sözcüsü 

Sivas Kayseri Ankara 
N. Ergin 8. A. Feyzioğlu C. Gölet 
Kâtip 

Trabzon Ankara Aydın 
M. R. Tarakçıoğlu î- R. AyaşU M. Aydın 

Balıkesir Edirne 
Orgl. t. Çalışlar M. N. Gündüzalp 

imzada bulunamadı Toplantıda bulunamadı 



Gazianteb Gümüşane Gümüşane Kastamonu Samsun Samsun; 
A. Attı T. Tüzün A. K. Yarınca A. Toközlü R. Isıtan M. A. Yürüker 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Seyhan Trabzon 

Hatay İstanbul Dr. M. Dtblan Sırrı Day 
E. Durukan G. C. Toydemir imzada bulunamadı 

Niğde 
İzmir Kastamonu I. E. Soyer 

S. Çınar H. Ç$lm imzada bulunamadı 

GEÇİCİ KOMİSYONUN D E G l Ş T l R l Ş l 

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 berini gizli oy ile Başkan seçer. Üyelerinin tama

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

ilgili; yazı ile isterse göstereceği bir hekim, kendisi hakkında verilecek kara
rın görüşülmesinde, kurula üye olarakiştirak 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. 

S E K İ Z İ N C İ 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 umumi 
murakabe heyetine vermek, 

c) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin bölümleri içinde uygun gördüğü 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 nei 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 bildirme, 
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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 voliyle hal
letmek; 

f) imza 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 masraflarmdan 
ödenmek üzere ikramiye verilmesi hakkmda genel müdürlük tarafından yapıla
cak teklif hakkmda 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 sözleşme 
projelerini inceleyip tasdik etmek; 

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

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

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

YİRMÎ YEDİNCİ MADDE — Umumi heyet tarafmdan tasvip edilen bilan
ço ile kâr ve zarar hesabına göre belirecek safi kâr sermaye hesaplarına geçiri
lir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Maliye Bakanı 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. 

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

ilk inceleme 3 yıl içinde aktuerlere yaptırılır. 
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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 kadroiaıanda 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 

e) Maden istihsalinde çalışanların; toprak altında maden çıkartma işlerinde 
altı ay; 

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

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

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

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Harb malûllerine aşağıda yazıh yardımlar 
yapılır: 

a) Eksilen vücut dış organları, son usullere göre yapılması mümkün suni-
leriyle tamamlattırılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır, 

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

c) Kurumlarla yabancı ortaklıkların işlettikleri tarifeli her çeşit vasıtalar
la yapacakları yolculuklarında muvazzaf ordu mensupları gibi ücret alınır ve bi
let ve yer temininde tercih edilirler, 

c) Yaşamak için gerekh hareketleri kendi kendine yapmaktan âciz oldukları 
Sağlık Kurulunca tasdikli raporla anlaşılacak ve kimsesizlikleri 108 nci maddeye 
göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Kimsesiz malilileri bakım yurdu) 

[*] I - Çelik, demir ve pirinç döküm işlerinde; 
I I - Zehirli, boğucu gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerek

tiren başka işlerde; 
I I I - Patlayıcı maddeler yapılmasında; 
IV - Lokomotif ve gemi kazanlarının onarılması ve temizlenmesi işlerinde; 
V - Gemilerin (Sintine) lerihde ve (Dabilbotom) gibi kapalı sarnıçlar içinde

ki raspa ve boya işlerinde; 
VI) Oksijen, elektrik kaynağı, keski, tabanca ile perçin, takım sertleştirilnıe-

si ve kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde; 
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nda parasız barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak 
paralar, bunların aylık ve harb malûllüğü zamlarından kesilir. 

d) Çocuklarından biri okulunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulun
duğu sınıfa yükselmiş bulunmak şartiyle ve her yıl adedi yüzü geçmemek üzere 
Devlete ait yatılı ortaöğrenim okul ve müesseselerinde parasız okutturulur. 

Şu kadar ki, talip olanlar (100) ü geçtiği takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca 
yapılacak müsabaka ile yalnız bu iniktir 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. 

YETMİŞ BEŞlNCÎ 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. 

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

a) 92 nci maddede yazılı durumlara girenlerin 
b) Evlenen karı, ana ve kız ile erkek çocukların, (Harb mâlûlleriyle evlenen 

karılar hariç); 
c) Muhtaç durumdan çıkan koca, ana ve babanın; 
ç) 74 ncü madde hükmü tatbik edilmek suretiyle (18) yaşını, ortaöğrenimde 

ise (20) yaşını, yükseköğrenim 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 saklıdır. 

Yirmi yedinci Kısım 
İki cihetten veya aynı sıfatla (Aylık) veya (Taptan 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 alan yeni 
aylıkları bağlanır. Eskileri kesilir. 

Baba veya anasından aylık almakta iken evlenmesi dolayısiyle aylığı kesilen 
kızın; kocasının ölümü yüzünden yetim aylığının tekrar bağlanması, ölen koca
sından aylığa müstahak olmaması veya bağlanacak aylığın az olması veya kızın 
bu aylığı tercih ettiğini bu duruma girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazı ile 
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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 aylığı 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 bağlanır. Şu ka
dar ki, ölümlerinde dul ve yetimlerine bıraktıkları aylıklar üzerinden aylık bağ
lanır. 

tki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı zamanda müstahak duruma gi
renler .hakkında da yukarıki hükümler tatbik edilir. 

"DOKSAN ALTINCI MADDE — Dul ve yetim aylığı almakta iken iştirakçi 
durumuna giren dul ana ile karı ve kızm sonradan kendi vazifelerinden dolayı ay
lığa müstahak duruma girmelerinde; tercih ederlerse bir ay 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. 

Terei.li 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 .DOKUZUNCU MADDE — Emekli, âdı malûllük, vazife malûllüğü, 
dul veya .yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksı
zın emeklilik hakkı tanınau 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, vaısa, harb malûllüğü zammı ile Harbokulu 
öğrencilerinden yelim aylımı alanların bu aylıkları kesilmez. 

İhı 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 lakibeden ay başlarından sonraya raşiryan kısımları, Sandığın bildiri
mi üzerine kurumları uca ilgililerin istihkaklarından en geç (3) ay içinde ve 3 eşit 
taksitte kesilmesi suretiyle tahsil olunarak Sandığa gönderilir. 

GEÇtCÎ MADDE 7. — Kaldırılan sandıkların memur ve hizmetlilerinden (Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığında bir vazifeye geçmek istiyenler ehliyet ve si
cilleri uygun olmak şartiyle münhal kadrolara, yoksa bağlı bulundukları kurum
ların kadrolarına, almakta oldukları aylıklarla, tercihan alınırlar. 

(Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığında veya kurumlarda bir vazifeye alınını-
yanlara veya geçici 6 neı madde gereğince devir işlerinde çalıştırılmalarına son 
verilenlere üçer aylık ücretleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli) Sandığınca 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-
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rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandıktan istediklerinde 
her hizmet yık için; kanunun yürürlüğegirdiği tarihte almakta oldukları ücretleri 
tutarının bir aylığı verilmek suretiyle, emeklilik hakları tasfiye olunur. 

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

GEÇlCl MADDE 14*. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 12 nci maddenin 
( I I ) işaretli fıkrasında gösterilenler ile geçici 2, 3 ve 5 nci maddelerde yazılı San
dıkların memur ve hizmetlilerinin (Emeklilerden tekrar tavzif edilmiş bulunan
lar dâhil) kaldırılan hükümlere göre iktisap ettikleri fiilî ve itibari hizmet müd
detleri, bu kanun hükümlerine göre geçecek fiilî ve itibari hizmet müddetlerine 
eklenir. 

Bu madde hükmünün tatbikında : 
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 gedikli erbaşlıkta geçirilmiş müddetler; 

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

Eklemeye tâbi tutulmuştur. 
Bu madde hükmünün tatbikında 15 nci yaşın doldurulmasından önce geçen 

hizmet müddetleri hesaba katılmaz. 
Bu madde hükmü, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunup sonra iş

tirakçi veya tevdiatçı olacaklar hakkında da o durumlara girdiklerinde tatbik 
olunur. 

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. 

ç) Emekli, dul ve yetimlerden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik 
hakkı tanınan vazifelerde bulunanlar veya sonradan bu vazifelere girenler. 

G E Ç l C l 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 kanıma tâbi veya kanunkı kurulu Emekli Sandıkları 
ile ilgili vazifelerde bulunanlar ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu 
gibilerden iştirakçi olacaklar sandıkla ilgilendirilerek haklarında aşağıdaki hü
kümler tatbik olunur : 

a) Tekrar emekli aylığı bağlanmasını gerektiren duruma girmelerinde veya 
âdi malûllüklerinde eski aylıklarına, fiilî ve 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
ler hükümleri tatbik olunur, 

c) Yukarki (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlardan, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra 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; 
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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 muameleyapılır. 

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

GEÇlCt MADDE 40. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış 
emekli, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ve bunlara bu kanunla kaldırı
lan hükümlerle yapılmış 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 Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ödenir. 

Şukadar ki, 1683 sayılı Kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre genel ve 
katma bütçeli dairelerle geçici 5 nci. maddede yazılı sandıktan bağlanmış aylık
lardan; geçici 45 - 50 nci maddeler gereğince yükseltilenlerin bu muameleleri Sa-
yıştaym 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 Sandığınca tamamlaimncıya 
kadar bu aylıklar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki miktarları üzerinden 
%30 fazlasiyle ödenir. 

Sözü geçen aylıkların her birinin yükseltme muameleleri tamamlandıkça bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren zamlı olarak tahakkuk eden istihkak 
miktarından evvelce % 30 fazlasiyle 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 olduğu takdirde fazlası geri alınmaz. 

Yükseltme muamelelerinin resmî senetlerine işaret olunduğu tarih, üçer aylık ola
rak yapılan ödemeden sonraya rastlarsa artna müddete ait % 30 un fazlası geri alınma
yıp mütaakıp üç aylıktan itibaren yükseltilen miktar üzerinden ödemeye başlanır. 

istihkak kesbedildiği halde bağlama muamelesi, kanunun yürürlüğe girmesin
den sonraya kalmış bulunan aylıklar da bu madde hükmüne tâbidir. 

Aylıklarda; bu maddeye göre yapılacak düzeltmelerde elde edilecek miktar, bu 
kanundan evvelki hükümlere göre bağlanması gerekli aylık ile her çeşit aylık zam
ları tutarından aşağı olamaz. 

Bu kanunun; emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklariyle 
son hizmet zammı alanlara ait hükümleri, bu madde ile geçici 10 ncu maddede 
sözü geçen aylıkları alanlar hakkında da tatbik olunur. Geçici 38 nci madde hük
mü saklıdır. 
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GEÇİCÎ MADDE 46. — 1683 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmış va

zife malûllüğü aylıkları hakkında aşağıda yazılı esaslara göre muamele yapılır. 
a) Fiilî ve itibari müddetleri ve malûllük dereceleri üzerinden bağlanmış ay

lıklar ile bunlara, bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık ve terfih zam
larının toplamı; tahsise esas aylık asli 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 asli 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 tatbikmda : 
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 ııci maddenin tahsise esas aylık asılları hakkındaki hükümleri bu 
maddedeki aylıklar hakkında da tatbik olunur. 

Yııkariki fıkra gereğince yapılacak düzeltmede, harb malûllerinin yeni aylıkla
rı tutarı, çeşitli zamlariyle birlikte almakta oldukları aylıklar toplamının % 10 faz
lasından hiçbir veçhile aşağı olamaz. 

41 nci madenin lira kesirlerine ait hükmü bu fıkra bakında da tatbik olunur. 

(G) Borçlanma Hükümleri 

GEÇlCt MADDE 65. — Bu kmıımıı 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. 6Cy ncı madde gere
ğince borçlandırılmalarını istemeleri halinde yalnız emeklilik hesaplarında sayıl
mak üzere fiilî hizmet müddetlerine eklenil*. 

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 ncı 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 - Borçlanabilecek vazife ve hizmetler : 
a) 12 nci maddenin (I ) işaretli fıkrasında gösterilen kurumların (Bu fıkranın 

(K) bendi hariç) veya bu kurumlarca; yerini tuttuğu, yerine geçtiği, satınaldığı; 
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 idaresinin ve mülga liman, rıhtım ortaklıklarının (Fenerler T-
daresi ve izmir körfez ortaklığı dâhil); 
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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 yapıaln kadrolarda; 
g) Aylıklı vazifelerde iken muhtelit hakem mahkemelerine aylıkla tâyin edi

lip bu vazifelerde bulunmakta iken aylıkları ücrete çevrilen bu vazifelerde; 
h) Emeklilik hakkı tanınan 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 hizmetli!ikleriııde; 
i) Ticaret ve sanayi odalariyle ticaret ve zahire borsalarının tâyinleri Tica

ret Bakanlığınca yapılan aylık ücretli sürekli kadrolarmdaki memurluklarında; 
Geçen müddetlerle; 
k) Türkiye'de yüksek öğretimini bitirdikten ve aylıklı memuriyette bulun

duktan sonra mesleki bilgilerini genişletmek üzere 10 • IV . 1929 tarihli ve 1416 
sayılı Kamınım yürürlüğe girmesinden önce Devletçe yabancı memleketlere gön
derilmiş ve memuriyetle ilgileri kesilmiş olanların, yabancı memleketlerde Dev
letten ödenek almak suretiyle geçirdikleri müddeti er : 

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 . VI . .1937 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 62 
nci maddesine, 2 1 . IV . 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. 

GEÇlCÎ 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 ücretleri toplamının % 10 u Sandıkça 
adlarına borç kaydedilir. 

Geçici 65 nci maddenin ( I I ) işaretli fıkrasının (K) bendinde yazılı müddetler 
içinde staja giderken ayrıldıkları memuriyetlerin aylık ve olağanüstü ödenekleri 
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 tu tan
ımı. % 5 i, kesenekten ayrı olarak 16 nci ve 17 nci maddeler gereğince kurumları 
tarafından tahsil edilerek Sandığa gönderilir. İstiyenler borçlandıkları paraları 
daha önce toptan ödivebilecekleri gibi aylık veya nerelerinden her ay daha fazla 
mikarda kesinti de yaptırabilirler. 

Borcun tahakkuk muamelesinin gecikmesi veya yapılamaması tahsili geciktir
mez ve borçlanma isteğinden dönülemez. 

87 nci maddede yazılı olanların 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. 

( S. Sayısı : 194 e *lt) 
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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 haklarmda 87 nei madde hükümleri tatbik olunur. 

Borçlandıkları paraların tamamım 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
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. 

l l ^•fcnı • • 
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