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K A N U N 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 

Kanun No: 5434 Kabul tarihi: 8/6/1949 

B I R I N C I K ı S ı M 

Kuruluş 

Madde 1 — Maliye Bakan l ığ ına bağlı olmak ve bu kanunda yazılı 
emeklilik işlerini gö rmek üzere Ankara 'da (Türkiye Cumhuriyet i E m e k l i 
Sandığı) ku ru lmuş tu r . 

Sandığın tüzelkişi l iği vardır . 26/6/1938 ta r ih l i ve 3460 sayıl ı kanu
nun bu kanuna a y k ı r ı o lmıyan hükümler iy le 3/7/1939 tar ih l i ve 3659 sa
yılı kanun hükümle r i bu Sarudık h a k k ı n d a da uygulanır . 

Sandığın, gerekli görülen yerlerde şube ve ajanlar ı bulunur. 
Madde 2 — Sandığın o rgan la r ı şunlard ı r : 

1. Genel K u r u l ; 
2. Yönet im Kuru lu ; 
3. Genel Müdür lük ; 
4. Sağl ık Kuru lu . 

Sandığın Genel Kuru lu , 3460 sayıl ı kanunda göster i len «İktisadi Dev
let Teşekkül ler i Genel Kuru ludur» . 

Madde 3 — Yönet im Kurulunda bir b a ş k a n ile 9 üye bulunur. Baş 
kan ile 2 üye Mal iye Bakanl ığ ı , birer üye Millî Savunma, İçişleri , Ekonomi 
ve Ticaret, U l a ş t ı r m a ve Ç a l ı ş m a Bakan l ık l a r ı ve i k i s i de varsa a ske r î 
ve s iv i l genel emekli derneklerinin genel kuru l l a r ı t a r a f ından teklif ve 
Bakanlar Kurulunca tây in olunur. 

Genel Müdür Yönet im Kurulunun tabii üyesidir. Bulunmadığ ı zaman 
K u r u l top lan t ı l a r ına yard ımcı la r ından bi r i i ş t i r ak eder. 

B a ş k a n ve üyeler in vazife müdde t l e r i 3 yıldır. Müddet i bitenler ye
niden teklif ve t â y i n edilebilirler. Müddet ler in in bitiminden evvel ayr ı lan
lar ın yerine gelenler, ayr ı lan la r ın müddet ler in i tamamlarlar. 

Genel emekli dernekleri t e şekkü l ve bunlar ın üyeler i t a a y y ü n edinciye 
kadar Yönet im K u r u l u mevcut üyeleriyle t am olarak teşekkül e tmiş 
sayıl ır . 

Madde 4 — Yönet im Kuru luna gerek 12 nci maddede yazılı kurum
la r ın memur la r ından , naklen gerek aç ık t an b a ş k a n ve üye teklif ve t â y i n 
olunabilir. 

B a ş k a n ve üye teklif ve t ây in olunabileceklerin y ü k s e k tahsil yapmış 
olmalar ı , maliye, ekonomi, hukuk, bankacı l ık , s igor tac ı l ık ve emeklil ik 
iş ler inden birinde ihtisas sahibi bu lunma la r ı ş a r t t ı r . 

Memurlardan teklif ve t â y i n o lunacakla r ın ayr ıca 30/6/1939 tar ihl i 
ve 3656 sayıl ı kanuna göre en az 4 üncü derece aylığı veya karş ı l ığ ı 
ücre t i m ü k t e s e p hak olarak alabilmeleri de gerektir. 

Madde 5 — Yönet im Kuru lu haftada en az 2 defa toplanır . B a ş k a n ı n 
bulunmadığ ı top lan t ı la ra , Yönet im Kuru lu üyeler inin Genel Müdürden 
başka , a r a l a r ı n d a seçecekler i b i r i başkan l ık eder. 

Yöne t im K u r u l u en az 7 kişi ile toplanır . Kara r l a r t op lan t ıda bulu
nan la r ın salt çoğunluğu ile veril ir . 

İ lk top lan t ıda salt çoğunluk olmazsa ik inc i top lan t ıda çoğunluk ile 
karar veril ir . Oylarda eşitlik olursa, başkan ın bulunduğu taraf tercih 
edilir. 

Madde 6 — Sandığın bir Genel Müdürü ile en çok i k i genel m ü d ü r 
yardımcıs ı bulunur. 26/6/1938 ta r ih l i ve 3460 sayıl ı kanunun 18 inci mad
desi h ü k m ü mahfuz ka lmak üzere , 6 nci ve daha y u k a r ı derecedeki memur
lar, Genel Müdür lüğün tekl i f i üzer ine Yönet im Kuru lu , bun la r ın dışında 
kalan memurlarla çeşit l i hizmetliler, Genel M ü d ü r t a r a f ından t â y i n edilir. 

Madde 7 — Sağl ık Kurulunda: 
a) Millî Savunma Bakanl ığ ınca , ordu kadrosundan t ây in olunacak 

bir uzman subay hekim; 
b) Sağl ık ve Sosyal Y a r d ı m Bakanl ığ ınca t ây in edilecek bir uzman 

hekim; 
c) Türk iye Cumhuriyeti E m e k l i Sandığı kadrosundan bu Kuru l a 

memur edilecek bir uzman hekim ; 

olmak üzere 3 üye bulunur. 

K u r u l ; her yıl a r a l a r ından bir in i g iz l i oy ile b a ş k a n seçer, üyelerinin 
t a m a m ı ile toplant ı yapar, gereken hallerde d ı şa rdan uzman hekimlerin 
mü ta l âa l a r ın ı da alır. 

İlgili; yaz ı ile isterse gös tereceği bir hekim, kendisi h a k k ı n d a veri
lecek k a r a r ı n görüşülmesinde, K u r u l a üye olarak i ş t i r ak ettiril ir . 

K u r u l , k a r a r l a r ı n ı Genel Müdür lük ten evrak ın kendilerine verilmesi 
tarihinden itibaren en çok 15 g ü n içinde çoğunlukla verir. Oylarda eşit l ik 
halinde Başkan ın bu lunduğu taraf tercih edilir. 

Madde 8 — Sandığı , Yöne t im Kuru lu idare eder ve Genel Müdür lü
ğün işlerini daimî olarak nezaret ve murakabesi a l t ında bulundurur. K u 
rulun vazifeleri şun la rd ı r : 

a) Genel Müdür lükçe haz ı r l anacak yıllık bütçe ve kadro la r ı ince
leyip tesbit ederek Mal iye Bakanl ığ ın ın tasvibine sunmak; 
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b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilanço, kâr ve zarar hesaplarını 
inceleyip uygun görürse tasdik ettikten sonra yapılan işler raporu ile 
birlikte Umumi Murakabe Heyetine vermek; 

c) Genel Müdürlüğün teklifi ile bütçenin bölümleri içinde uygun 
gördüğü aktarmaları yapmak, bölümler arasındaki aktarma teklifleri ile 
ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini Maliye Bakan
lığının tasvibine sunmak; 

ç) Aylık, toptan ödeme, keseneklerin geri verilmesi, harb malûllüğü 
zammı, ikramiye gibi bu kanun gereğince yapılacak çeşitli ödemelere iliş
kin olarak Genel Müdürlükçe hazırlanacak tahakkuk ve aylık bağlama 
kâğıtlarım ve bağlamalarda bu kanun gereğince yapılacak düzeltme, kal
dırma, azaltmalarla bu kanunun 77 nci maddesinin (a) ve (b) fıkraların
da yazılı haller için Genel Müdürlükçe yapılacak teklifleri inceliyerek 
karara bağlamak; 

d) Sandığın malî durumunu aralıksız murakabe ederek gelirleriyle 
yürürlükteki bağlama ve ödeme hükümlerinin yeni tedbirler alınmasını 
gerektirdiğini görürse bunu düşüncesiyle birlikte Maliye Makanlığma bil
dirmek ; 

e) Dâva açmak, icra kovuşturması yapmak, fayda görürse bunlar
dan feragat etmek ve Sandığın leh ve aleyhindeki dâva ve takipleri sulh 
ve tahkim yoliyle halletmek; 

f) imza yetkisi verileceklerle bunların yetkilerinin derecesini belli 
etmek; 

g) Sandık sermayesinin işletilmesi şekillerini 22 nci^pıaddede yazılı 
esaslara göre belirtmek; 

h) Sandığın memur ve hizmetlilerinden olağanüstü mesaisi görü
lenlere her yıl ıçın iki aylık ücretleri tutarını geçmemek ve Sandık umumî 
masraflarından ödenmek üzere ikramiye verilmesi hakkında Genel Mü
dürlük tarafından yapılacak teklif hakkında karar vermek; 

(Sandığın Yönetim ve Sağlık kurulları başkan ve üyeleriyle memur 
ve hizmetlilerine gerek 3460 sayılı kanunun 42 nci maddesine, gerek 3659 
sayılı kanunun 4621 sayılı kanunla değiştirilen 13 üncü maddesine göre 
ayrıca ikramiye verilmez.) 

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

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

k) Genel Müdürlukçe hazırlanacak her çeşit yönetmelikleri inceliye-
rek tasdik etmek; 

1) Yukarda yazılanlar dışında kanun ve tüzüklerle verilecek vazife
leri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Madde 9 — a) Yönetim Kurulunun 8 inci madde gereğince Maliye 
Bakanlığının tasvibine arzedilecek kararlarının birer örneği 15 gün içinde 
Maliye Bakanlığına gönderilir Bakanlıkça kanun ve tüzük hükümlerine 
uygun görülmıyen kararların gerekçesi bildirilerek düzeltilmesi istenebilir. 
Yönetim Kurulu isteği yerinde görürse kararını düzeltir. Aksi halde kar
şılık mütalâası ile birlikte Bakanlığa sunar. Bakanlık görüşünde İsrar 
ederse Yönetim Kurulu kararını düzeltir. 

b) Yönetim Kurulunun 8 inci maddenin (ç) fıkrasında yazılı konu
larla ilgili kararlarının 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 Bakanlığına yazı ile itirazda bulunabilirler. Bakanlıkça aynı müd
det içinde karar alınarak Sandığa ve genel hükümlere göre ilgililere tebliğ 
olunur. 

Bakanlıkça ilgililerin itirazı yerinde görülür ve Yönetim Ku
rulunca da bu karara uyulursa muamele ona göre düzeltilir, itirazları 
reddedilir veya Yönetim Kurulunca Bakanlığın kararma uyulmazsa ilgi
liler 21/12/1938 tarihli ve 3546 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sandık 
aleyhine dâva açabilirler. 

Maliye Bakanlığı kendisine gönderilen bu kararlardan kanun ve tü
zük hükümlerine uygun görmediklerinin düzeltilmesini 30 gün içinde 
gerekçesi ile birlikte re'sen de Sandıktan istiyebilir. Yönetim Kurulu bu 
bildirime uyaıak kararını değiştirirse bundan zarar gören ilgili, keyfiyetin 
yazı ile kendisine bildirilmesi üzerine, yukarki şekilde Danıştayda dâva 
açabilir 

Bakanlığın bildirimi üzerine Yönetim Kurulu kararını düzeltmezse 
bu kararı dosyası ile birlikte Bakanlığa yollar. Bakanlık görüşünde ısrar 
ederse dosyayı mütalâasını bildirmek üzere Danıştaya gönderir ve Danış-
tayca verilecek mütalâaya göre muamele yapılır. Bu muameleden zarar 

gören ilgili, keyfiyetin yazı ile kendisine bildirilmesi üzerine yukarki şe
kilde Danıştaya dâva açabilir. 

Bu maddeye göre yapılacak itirazlar, Yönetim Kurulunun 8 inci 
maddenin (ç) fıkrasına ait kararlarının icrasına mâni olmaz. 

Madde 10 — 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 yar

dımcılarından bin veya tevkil edeceği kimse ile de yaptırabilir. 
Madde 11 — Sağlık Kurulu: 
a) 50 nci maddede yazılı malûllük raporlarını inceliyerek, karara 

bağlar; 
b) ilgililerin 52 nci maddede gösterilen malûllük derecelerini be

lirtir; 
c) Bu kanunun malûllüğe ait bükümlerinin uygulanmasında düşün

celerini bildirir. 

İKİNCİ KISIM 

Sandıktan faydalanacaklar 

Madde 12 — Bu kanunla tanılan haklardan aşağıda (I) işaretli fık
rada yazılı yerlerde çalışanlardan, Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını 
bitirmiş bulunmak şartiyle, ,(II) işaretli fıkrada gösterilenler faydala
nırlar. 

I - Daire, kurum ve ortaklıklar: 

a) Genel bütçeye giren daireler; 
b) Katma bütçeli daireler; 
c) Özel idareler; 
ç) Belediyeler; 

d) 26/6/1938 tarihli.ve 3460 sayılı kanunda yazılı Murakabe Heyeti 
ile kuruluş, idare ve murakabeleri aynı kanun hükümlerine tabi Devlet 
Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı müesseseler (Emniyet Sandığı dâhil); 

e) Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak tüzelkişiliği bulunan 
Devlet kurumları (Kefalet sandıkları dâhil); 

f) 10/9/1337 tarihli ve 151 sayılı kanuna göre kurulan Ereğli Kömür 
Bölgesi Amele Birliği; 

g) Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak bankalar; 

h) Genel bütçeye giren veya katma bütçeli dairelerle özel idare 
ve belediyelere bağlı idare ve müesseseler; 

i) (h) bendinde yazılı dairelerin döner sermayeli ış ve teşekkülleri; 

j) Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası yukarda sayılan daire, 
idare, banka ve kurumlardan birine veya bir kaçına ait ortaklıklarla 
bunların kendi sermayeleri ile kuracakları diğer ortaklıklar; 

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 

II - Faydalanacaklar: 
a) Cumhurbaşkanları; 

b) Özel teadül ve kuruluş kanunlarina göre daimî kadrolarda 
derece esası üzerinden aylık veya ücret alanlar (Kurumların özel kanun
larına göre teşekkül etmiş yönetim kurullarının başkan ve üyeleri dâhil); 

c) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetliler ( iş
yerlerindeki kapıcı, bekçi, odacı ve benzeri hizmetliler dâhil; Devlet De
miryolları ve Limanları iş letme Genel Müdürlüğünün 20 Mayıs 1937 tarih 
ve 3173 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki hizmetlileriyle aynı ka
nuna bağlı ı(3) sayılı cetvelde yazılı olanlardan işçi vasfını haiz olan 
amele, yol çavuşu, mütehassıs amele, hamal, hamalbaşı, tayfa, gemici, 
bahçıvan, lâmbacı, lavajcı, drezinör ve kurumların serbest ve sözleşmeli 
avukatları hariç); 

ç) Genel bütçe kanunlarına bağlı (K) ve ı(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 bele

diye başkanları '(Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulunmuş 
olmaları şartiyle); 



17 HAZİRAN 1949 (Resmî 

f) Kuru luş kanun la r ı gereğince aylıklı kadrolarda ücret le çalıştırı
lanlar; 

g) Ticaret ve sanayi odalar ı ile ticaret ve zahire borsa la r ın ın tây in
leri Ticaret Bakanl ığ ınca yapı lan ve sürekl i kadrolarda çalışan aylık üc
retli daimî memur l a r ı ; 

h) Gedikli subaylar ve gedikli e rbaş lar ve ordu uzman çavuşlar ı ; 

i) Hatbakıc ı , hat başbakıcı , dağıtıcı ve başdağı t ıc ı lar la vaizler, 
hayrat hademeleri ve dersiamlar; 

j ) Millî Savunma Bakanl ığ ı harb okullar ı öğrenciler i ; 

k) Er le r ; (Vazife malûl lükler i ile vazifeden doğma ölümleri halinde ) 
Yukarda göster i lenlere (Cumhurbaşkan la r ı ile erler har iç ) bu kanunda 

«iş t i rakçi» ve bunlardan 125 inci maddede yazılı durumlarda bulunanlara 
«Tevdıatçı» denilmiştir , i ş t i r akç i olanlar T ü r k i y e Cumhuriyeti E m e k l i 
Sandığı ile ve tevdiatçı bulunanlar da Bi r ik t i rme Sandığı ile isteklerine 
bak ı lmaks ız ın i lgilendiri l ir ler ve hak la r ında ayr ıca Iş ve işç i S igor ta la r ı 
kanun la r ın ın hükümler i uygulanmaz. 

Mahiyetleri daimî olan hizmetler için geçici kadro a l ınamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Bu kanunla tanınan haklar 

Madde 13 — B u kanunla t an ınan haklar şunlard ı r : 
a) E m e k l i ayl ığı ; 
ıb) Âdi malûllük aylığı; 
c) Vazife malû l lüğü aylığı ; 
ç) Son hizmet z a m m ı ; 

d) D u l ve yetim aylığı ; 
e) Harb malûllüğü z ammı ; 
f) Toptan ödeme; 
g) Emek l i keseneklerinin geri verilmesi; 

h) Bi r ik t i rme Sandığında biriken pa ra l a r ın geri verilmesi; 
i) 65 inci maddede yazılı yard ımlar ın yapı lması ; 
j) ikramiyeler . 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sandığın gelirleri ve tahsil şekilleri 

Madde 14 — Sandığın gelirleri şun la rd ı r : 

a) i ş t i r akç i l e r in 15 inci maddede göster i len keseneğe esas olan tam 
aylık veya ücre t ler i t u t a r l a r ı üzer inden her ay kesilecek % 5 emeklilik 
kesenekleri; 

A y baş la r ından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya 
ücre t l e r inden kesenek atamaz, A y baş l a r ından sonra vazifeden ayr ı lan
lar ın eksik aylık veya ücre t le r inden tam kesenek alınır. 

b) Emek l i l i k h a k k ı t a n ı n a n bir vazifeye i lk defa girenlerin veya 
önceden emeklilik h a k k ı t a n ı n a n vazifelerde bulunmadan ça l ı şmakta ol
duğu vazifesi emeklil iğe tabi hale getirilenlerin (bu vazifelerde ça l ı şmak ta 
olanlarla kesenekleri geri verilenlerden bunla r ı iade etmek istemiyenler 
dâhil) emeklil iğe esas i lk tam aylık veya ücre t le r inden kesilecek % 25 
giriş kesenekleri; 

B u gibilerden o ay için ayr ıca (a) f ıkras ında yazılı % 5 kesilmez. 

c) Emekl i l iğe esas aylık veya ücre t ler i yükse lme suretiyle a r t an l a r ı n 
i lk aya ait a r t ı ş f a rk la r ı ; 

Emekl i l iğe esas aylık veya ücre t inden daha aşağı aylık veya ücret l i 
bir vazifeye geçmiş olanlar ın sonradan evvelki aylık derecesine yükse l 
meleri halinde a r t ı ş f a rk ı kesilmez. 

Aylık veya üc re t t u t a r l a r ı n d a kanunlarla yap ı lacak a r t ı r m a l a r l a 
15 inci maddenin (b) f ıkras ında gösteri ldiği üzere ücre t ler i i lk derece 
• ücret ler i t u t a r ı n d a n az olanlar ın bu ücre t ler ine yap ı lacak zamlar yüksel
me sayılır . 

ç) Subay ve asker î memurlardan mahkeme k a r a n ile nasp ve rü t 
beleri düzelt i lenlere ödenen ayl ık f a rk l a r ından dolayı (a) ve (c) f ıkrala
r ına göre a l ınacak kesenek ve a r t ı ş f a rk la r ı ; 

d) '(a, b, c ve ç) f ık ra la r ında yazılı paralara eşit olarak kurumlarca | 
verilecek karş ı l ık lar ; | 
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e) Emekl i l ik hakk ı t an ınan bir vazifeye i lk defa girdiklerinde veya 
önceden emeklilik h a k k ı t a n ı n a n vazifelerde bulunmadan ça l ı şmak ta oldu
ğu vazifesi emeklil iğe tabi hale getir i ldiğinde, !(bu vazifelerde ça l ı şmak ta 
olanlarla kesenekleri geri verilenlerden bunla r ı iade etmek istemiyenler 
dâhil) 35 yaşını bi t irmiş, 40 yaşını t a m a m l a m a m ı ş olanlardan 35 yaş ım 
bit i rdikler i tarih ile vazifeye girdikler i t a r ih a r a s ı n d a k i müdde t in her ayı 
için emeklil iğe esas i lk ayl ıklar ı üzer inden hesaplanacak % 10 tamamla
yıcı emekli kesenekleri; 

i lg i l i le r in ad la r ına borç kaydedilecek olan bu kesenek ı(a) f ıkras ında 
yazılı % 5 keseneklerden ayrıca, a y l ı k l a r ı n d a n >% 10 kesilmek suretiyle 
ve 5 faiz ile tahsil olunur. 

f) 55 inci maddeye göre bağ lanacak vazife malûl lüğü ayl ıklar ı ile 
66 ncı maddenin (ç) f ık ras ına göre b a ğ l a n a c a k dul ve yet im ayl ık lar ı 
için her yıl ku rum bütçeler inin ayl ık veya ücre t bölümler indeki ödenek
lerin % 1 i nispetinde verilecek ek karş ı l ık la r ; 

g) i ş t i r akç i veya tevdia tç ı la r ın ayl ık veya ücret ler inden kurumla
r ınca kesilen inzibat i para cezalar ı ; 

h) 17 nci madde gereğince a l ınacak % 10 gecikme zamla r ı ; 
i) Kurumlarda h a r ç pul lar ı dışında her çeşit pul, bilet ve y a r d ı m 

makbuz la r ı sa t ı ş l a r ından a l ınan sa t ı ş a idat ın ın yar ıs ı ; 
j ) 15 inci maddenin ı(e) f ıkras ı i le 28, 34, 38, 39, 42, 56, 64, 65, 81 ve 

89 uncu maddelere göre ödenecek paralar; 

k ) Sandık gelirlerinin işlet i lmesinden elde edilecek her çeşit k â r l a r ; 
1) Bağış la r ve başka çeşitli gelirler. 

BEŞİNCİ KISIM 

Emeklilik keseneğine esas tutulacak aylık, ücret ve ödenekler 

Madde 15 — Emekl i l ik keseneği, aşağ ıda yazılı aylık ve ücre t tutar
ları ile ödeneklerden al ınır : 

a) Özel teadül ve ku ru luş kanun l a r ı na göre mük te sep hak olarak 
alman derece ayl ık ve ücre t t u t a r l a r ı ; 

Ijstisna ve uzmanl ık yerlerinde çal ışanlar ın aynı kanunlara göre be
lirtilecek müktesep hak dereceleri aylık ve ücre t t u t a r l a r ı ; 

Devlet Demiryol lar ı ve L iman la r ı i ş l e tme Genel Müdür lüğü memur, 
ve hizmetlilerinin b a ş k a kurumlara geçmeler inde esas tutulan derece ay
lık ve ücre t ler i t u t a r l a r ı ; 

b) Daimî kadrolarda aylık ücret le çal ışan her çeşit hizmetlilerle 
hayrat hademesinin 3/7/1939 tar ih l i ve 3659 sayılı kanunun geçici 1 inci 
maddesiyle 28/12/1946 tarihli ve 4988 sayılı kanunun 4 üncü maddesi hü
kümler ine ve tahsil durumla r ı ile hizmet süreler ine göre bu lunmalar ı ge
reken derecelerin üc re t t u t a r l a r ı ; 

Bunlar sözü geçen kanuna göre yükse lme müddet le r in i do ldurdukça 
kesenekleri iktisap ettikleri ü s t derece ücre t le r in in t u t a r l a r ı n d a n alınır . 
Ancak bu muamele kendilerine bu kanun hükümle r i dış ında bir hak 
vermez. 

Yukardak i esasa göre bulunacak derece ücret ler i t u t a r l a r ı n d a n daha 
az üc ı e t a lanlar ın keseneklerine bu ücret ler mevcut derecelerden birisine 
uymuyorsa en yak ın derece ücre t i tu ta r ı , i k i derecenin tam o r t a s ında ise 
üs t derece ücre t i t u t a r ı , en aşağı derece ücre t i t u t a r ı olan 150 l iradan az 
ise aldıklar ı ücre t le r esas tutulur. 

Evvelce özel teadül ve ku ru luş kanun l a r ı na tabi bir vazifede bulun
duktan sonra hizmetli kadro la r ına geçenlerin keseneğe esas ücret leri , 
m ü k t e s e p hak dereceleri ücret ler i olup bu ücret ler , hizmetli kad ro l a r ı nda 
yükse lme müddet ler in i doldurdukça yukardaki f ıkra gereğince yükselt i l i r . 

B u gibilerden özel teadül ve ku ru luş kanun l a r ı na tabi vazifelerde 
evvelce bir yükse lme müddet i bu lunmuş olanlar ın hizmetli kad ro la r ına 
a l ınmalar ında bir ü s t derece ayl ıklar ı keseneklerine esas tutulur. Ancak 
her i k i şekilde de hizmetli kadro la r ı ücret ler inin müsa i t bulunması şa r t t ı r . 

c) Genel bü tçe kanun l a r ı na bağlı (K) ve (N) işaret l i cetvellerdeki 
kadrolarda çalışan memur ve hizmetlilerin (b) f ık ras ına göre tesbit edile
cek ücre t le r i ; 

ç) Emekl i l ik hakk ı t a n ı n a n vazifelerde bulunduktan sonra i l ler in 
daimî komisyonu üyel ikler ine seçilenlerle belediye başkan l ığ ına seçilen 
veya t ây in edilenlerin, kadro ödeneklerini geçmemek şar t iy le son m ü k t e 
sep hak derecelerinin ayl ık veya üc re t t u t a r l a r ı ; 

B u aylık veya ücret t u t a r l a r ı kadro ödenekler inden fazla bulunur ve 
kadro ödenekleri de 30/6/1939 tar ih l i ve 3656 sayılı kanunun 28/12/1946 
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tarihli ve 4988 sayılı kanunla değiştirilen 1 inci maddesinde yazılı aylık 
tutarlarından birine uymazsa en yakın üst derece aylık veya ücret tu
tarları; 

Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme müddetlerini doldurdukça 
kesenekleri, kadro ödeneklerinin müsait olması şartiyle iktisap edecekleri 
üst derece aylık veya ücretlerinin tutarlarından alınır. Ancak bu muamele 
kendilerine bu kanun dışınd^ı, bir hak vermez. 

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

e) Millî Savunma Bakanlığı harb okulları öğrencilerinin almakta ol
dukları öğrenci aylıkları; 

öğrenci aylıkları ile asteğmen aylıkları tutarları arasındaki farkın 
keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına dairelerince ödenir. 

Bunların 3ıl inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen 
yılları takip 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 

edildikleri 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 alınmış veya tevkif edilmiş olanlardan kanunları gereğince tam 
veya eksik ayl ığa müstahak bulunanların ı(a) fıkrasında yazılı aylık veya 
ücretlerinin yarısı; 

Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan aylığa müstahak du
ruma girenler hakkında da bu hüküm uygulanır. 

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

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

ALTINCI KISIM 

Emekli keseneklerinin kesilme ve Sandığa gönderilme şekli 

Madde 16 — Emeklilik kesenekleri1 kurumlarca aylık, ücret veya 
ödeneklerin kadrolarında gösterilir ve bunların hak sahiplerine ödenmesi 
sırasında kesilir. 

Aylık, ücret veya ödeneklerin emanet hesaplarına alınması hak sa
hiplerine ödeme sayılır. Bunların 15 inci maddenin (g) fıkrasmda yazılı 
haller dışında kanun veya hüküm ile veyahut idari, inzibati sebeplerle 
eksik verilmesi emekli keseneğinin eksik hesaplanmasını icabettirmez. 

Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına alman iştirakçi ve tevdi-
atçılardan rütbeleri aylıkları, vazife aylık veya ücretlerinden fazla olan
ların İstihkak farklarına ait emekli kesenekleri vazife aylık veya ücret
lerinden kurumlarınca ve seferberlik ve harb için silâh altına alınanlardan 
vazife aylık veya ücretleri rütbeleri aylıklarından fazla olanların is
tihkak farklarına ait emekli kesenekleri de, rütbeleri aylıklarını ödiyen 
kurumlarca kesilerek Sandığa gönderilir. 

Madde 17 — Kurumlar 14 üncü maddede yazılı Sandık gelirlerinden: 
a) >(|a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı olanları aylık, ücret ve öde

neklerin ödenmeleri gününden başlıyarak bir ay içinde; 

b) (f) fıkrasında yazılı % 1 lerin tamamını, bütçelerinin yetkili ma
kamlarca tasdik edildiği tarihleri takip eden ay başlarından itibaren en çok 
6 ay içinde ve aylık altı eşit taksitte ve yıl içinde alman ek ödeneklere 
ait % 1 lerin tamamım da o yılın son gününü geçmemek üzere bunların 
alındığı tarihleri takip eden iki ay içinde; 

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

ç) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili maddelerinde gösterilen müd
detler içinde, Sandığa veya Sandık adına postaya veya bankaya yatırmaya 
ve bunların müfredatlı bordrolarını da aynı zamanda Sandığa göndermeye 
mecburdurlar. 

Kurumların, bu vazifeyi yerine getirmiyen, Sandık gelirlerini ek
sik kesen veya hiç kesmiyen tahakkuk ve ödeme ile ilgili memurlar İle 
sorumlu saymanlardan, bu paralar, % 10 fazlası ile ve Sandığın teklifi 
üzerine, Tahsili Emval Kanununa göre, Maliye Bakanlığınca, tahsil olu
nur. 

Kesilen paraların Sandığa gönderilmesine yazı ile mâni olan veya 
bütçeden ödenecek kısmı yazı ile ödetmiyen ita âmirleri hakkında da bu 
hüküm uygulanır. 

Kurumlara bu ödemeler için yeter miktarda ödenek gönderilmeme
si veya yetki verilmemesi hallerinde, yukarki hüküm buna sebebiyet 
verenler hakkında, gelirlerin kısmen gönderilmesi halinde de gönderilmi-
yen kısımlar hakkında uygulanır. 

Ancak; yukarki hükümlerin ilgililer hakkında tatbikına imkân gö-
rülemiyen hallerde Sandık gelirinin asılları, kurumlarca Sandığa ödenir. 

Madde 18 —. Ay başlarından sonra başka bir kurumda emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifeye geçen iştirakçi veya tevdiatçılardan aylık,, 
ücret veya ödeneklerini peşin alanların emekli kesenekleri, ödemeyi ya
pan kurumlarca, aylık veya ücretlerini ay sonlarında alanların kesenek
leri de geçtikleri kurumlarca tam olarak kesilip karşılıkları ile birlikte 
17 nci maddede yazılı esaslara göre Sandığa ödenir. 

Madde 19 — Sandık" gelirlerinin kurumlarca ödenecek kısımları 
için gerekli ödenekler her yıl bütçelerine tamam olarak konur. Tamam 
veya hiç konulmamış ödenekleri bütçeleri tasdik eden makamlar tamam
latmaya mecburdurlar. 

YEDİNCİ KISIM 

•Sandığın mevcutları 

Madde 20 — Sandığın her çeşit menkul ve gayrimenkul malları, ge
lir ve alacakları Devlet mallarının hak ve rüçhanlığmı haizdirler. Bunlara 
karşı suç işliyenler hakkmda Devlet mallarına karşı suç İşliyenler gibi 
kovuşturma yapılır. 

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

Madde 21 — Sandığın her çeşit menkul ve gayrimenkul malları İle 
hak, gelir ve alacakları ve muameleleri ve bunların tahakkuk, tahsil ve 
ödemelerine ait kâğıt, makbuz ve ilânlar her çeşit vergi, resim ve harç
lardan muaftır. 

Madde 22 — Sandığın sermayesi: 
% 20 yl geçmemek üzere, Yönetim Kurulunun kararı ve Maliye Ba

kanlığının tasvibi ile nüfusu 100 binden yukarı şehir ve kasabaların belediye 
hudutları içinde ve konut olmamak şartiyle satm alınacak veya yaptırı
lacak akarlara, geri kalanı da Yönetim Kurulunun teklifi, Maliye Bakan
lığının tasvibi ve Bakanlar Kurulu kararı ile: 

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

dan f aızlasına Devletin iştiraki bulunan bankaların çıkaracakları aksiyon 
veya obligasyonlara; 

e) Vadeli, vadesiz cari hesap şeklinde millî bankalara; 

yatırılmak suretiyle işletilir. 

Yukardaki hükümlerin tatbikmda normal ve belli ihtiyaçlar için 
serbest bulundurulması gereken miktarlar hariç tutulur. 

Madde 23 — Sandık sermayesinden en çok 3 milyon lira, Yönetim 
Kurulunca % 5 i geçmemek üzere belirtilecek faiz ve esaslara göre en 
çok üç aylık veya ücret tutarlarını veya ödeneklerini geçmemek ve yine 
en çok iki yıl içinde geri alınmak ve iştirakçi veya tevdiatçılardan iki kefil 
gösterilmek şartiyle, ihtiyacı olan iştarakçi veya tevdiatçılara borç ver
mek için döner sermaye olarak kullanılabilir. 

Madde 24 — Bu kanun gereğince bağlanacak aylıklarla bundan ev
vel çeşitli kanunlarla bağlanmış aynı mahiyetteki aylıkların iskonto 
muameleleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yapılır. 



17 HAZİRAN 1949 (Resmî Gazete) Sahife: 16397 

Madde 25 — Sandığın çalışması için gerekli ve ihtiyaçla mütenasip 
gayrimenkul mallar Yönetim Kurulu kararı ve Maliye Bakanlığının 
tasvibi ile satın alınabilir veya yaptırılabilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Hesap işleri 

Madde 26 — Sandık sermayelerinin çeşitleri ve gelirlerinin, bun
lardan hangilerine kaydedileceği, ödemelerin hangilerinden yapılacağı 
ve Sandığın iş ve ihtiyacına uygun bilanço şekli Umumi Murakabe Heyeti
nin de düşüncesi alınarak tüzük ile belirtilir. 

Madde 27 — Genel Kurul tarafından tasvip edilen bilanço ile kâr 
ve zarar hesabına göre belirecek safi kâr, sermaye hesaplarına geçirilir. 

Madde 28 — ıSandığm her yıl kati mizanına göre tahakkuk ede
cek yönetim giderleri, o yıl içinde 14 üncü maddenin (d) fıkrası gere
ğince, ödedikleri karşılıklar nispetinde kurumlar adına borç kaydedilir. 
Ve bu borçlar kurumlarca en geç mütaakıp yılın Haziran ayı sonuna ka
dar [Sandığa ödenir. 

Madde 29 — 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 olmak üzere, teknik uzmanlara inceletmeye mecburdur. 

İnceletmeler sonunda Sandığın malî durumunun sağlamlaştırılması ve 
geleceğinin zarardan korunması için bu kanun hükümlerinde değişiklik 
yapılması gerekli görülürse, Maliye Bakanının teklifi üzerine hükümetçe 
kararlaştırılarak bir kanun tasarısı ile Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

İlk inceleme üç yıl içinde aktüerlere yaptırılır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Bu kanunla tanınan hakların başlangıcı 

Madde 30 — iştirakçilerle tevdiatçılara bu kanunun 13 üncü mad
desi ile tanınan haklar, durumlarına göre 14 üncü maddenin (a) veya 
(b) fıkraları gereğince ilk alınan keseneklerin ilgili bulunduğu ay başın
dan başlar. 

ONUNCU KISIM 

Fiilî hizmet müddeti 

.Madde 31 — Fiilî hizmet müddeti, iştirakçi veya tevdiatçınm 30 
uncf «madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmıya baş
lad ık tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddet
tir. 

Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın ta
mamı fiilî hizmet müddeti sayılır. 

13/11/1943 tarihli ve 4489 sayılı kanun gereğince aylıksız geçen izin 
müddetlerinin fiilî hizmet müddeti sayılması, bunlar için son aylık veya 
ücret, yükselme yapümış ise, yükselen aylık veya ücret üzerinden 14 
üncü maddenin (a) ve (c) fıkraları gereğince her aya ait keseneğin il
gililer tarafından 17 nci maddenin .(a) fıkrasında yazılı müddet içinde 
Sandığa gönderilmesine bağlıdır. 

Bu takdirde bunların karşılıkları, Sandığın bildirimi üzerine, ku
rumlarca ödenir. 

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

Harb okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf geçemiyen Millî 
Savunma Bakanlığı öğrencilerinin fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müd
detlerinden indirilir. 

Bu okulları tamamlıyamıyarak ayrılanların buralarda geçen öğre
nim müddetleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz. 

Er olarak silâh altına alman iştirakçi veya' tevdiatçıların eksik 
aylık veya ücret almak suretiyle geçen müddetleri bu aylık veya ücret
lerinin tamamı üzerinden kesenek ve karşılıkları alınmak suretiyle, fiilî 
hizmet müddeti sayılır. 

15 inci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların fiilî hizmet müddet
leri yarım hesaplanır. 

Madde 32 — işt irakçi veya tevdiatçıların; bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fiilî hizmet müd
detlerinin her yılı için hizalarında gösterilen müddetler eklenir: 

iştirakçi veya tevdiatçılar 

Eklenecek 
müddetler 

Hizmetin geçtiği yerler Ay 

a) Muvazzaf, yedek ve gedikli su
baylarla askerî memur ve ge
dikli erbaşların; 

b) Polis, komiser yardımcısı, ko
miser, başkomiserlerin; 

c) Lokomotif, makinist ve ateşçi
lerinin; 

ç) Gemi ateşçi ve kömüroüleriyle 
dalgıçların; 

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

e) Maden istihsalinde çalışanların; 

Cumhuriyet Ordusu 
kadrolarında 

Polis mesleğinde 

Lokomotif üzerinde 

Denizde 

I - Çelik, demir ve pi
rinç döküm işlerinde; 
II - Zehirli, boğucu gaz, 
asit, boya işleriyle gaz 
maskesi ile çalışmayı 
gerektiren başka işlerde; 
III - Patlayıcı maddeler 
yapılmasında; 
IV - Lokomotif ve ge
mi kazanlarının onarıl
ması ve temizlenmesi 
işlerinde; 
V - Gemilerin (Sintine) 
lerinde ve (Dabilbo-
tom) gibi kapalı sarnıç
lar içindeki raspa ve 
boya işlerinde; 
VI - Oksijen, elektrik 
kaynağı, keski, tabanca 
ile perçin, takım sert-
leştirilmesi ve kum püs
kürtme suretiyle raspa 
işlerinde; 

Toprak altında maden 
çıkartma işlerinde; 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

Yukarki (c, ç, d, e) fıkralarında gösterilen vazifelerde bir yıl için
deki çalışma saatlerinin her sekiz saati bir gün hesaplanır. 

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

hizmetlerde çalışanlar yalnız (a) fıkrasında yazılı fiilî hizmet ımüddeti 
zamlarmdan faydalanırlar. 

Madde 33 —• 32 nci maddede gösterilen vazifelere yıl başından sonra 
girenlerin fiilî hizmet müddet zamları, girdikleri ay hariç olmak üzere, 
o yılın geri kalan ayları için ve yıl sonundan önce ayrılanların fiilî hiz
met müddeti zamları da, ayrıldıkları ay da dâhil olmak üzere, yılın geç
miş ayları için hesaplanır. 

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

Madde 34 — Kurumlar, iştirakçi veya tevdiatçıların fiilî hizmet 
müddeti zammı yapılmasını gerektiren vazifelerdeki yıllık çal ışma müd
detlerini ve yapılacak zamları gösteren İzahlı cetvelleri, yıl sonlarından 
itibaren 3 ay içinde Sandığa göndermeye mecburdurlar. 

Bunlar için ilgililerden ayrıca kesenek alınmayıp o yıldaki son aylık 
veya ücretleri üzerinden eklenecek müddete ait istihkakları toplamının % 
10 u, yarısı kesenek ve yarısı karşılık sayılmak üzere; kurumlar tara
fından yukarda yazılı cetvellerle birlikte Sandığa gönderilir. 
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ON BİRİNCİ KISIM 

itibari hizmet müddeti 

Madde 35 — İ t ibar ı hizmet müddeti , bu kanun gereğince bağ lana 
cak ayl ık lar ve yapı lacak kesenek ladesi ve toptan ödemelerle tevdia tç ı -
lara yapı lacak ödemeler in hesabında fiilî hizmet müddet ler ine eklenen 
müddet t i r . 

Madde 36 — İş t i r akç i veya tevdıa tç ı larm, bu kanunun yürür lüğe 
girdiği tarihten sonra aşağ ıda yazılı vazifelerde geçen fiilî hizmet müd
detlerinin (zamlar ı ıharıç) her yılı için f ık ra la r ında göster i len i t ibari hiz
met müddet ler i eklenir: 

a) Muvazzaf gedikli veya yedek subay, asker î memur ve gedikli 
e rbaş la rdan harbi doğuran (genel veya kısmı seferberl iğe kat ı lanlar ın , 
harbin i lânından seferberl iğin sonuna ve seferberliği gerektiren iç tedip 
hareketlerine fülen ka t ı l an birliklerde vazifeli olanların, çarp ışmanın 
baş langıc ından seferberl iğin sonuna ve seferberliğin bitiminden önce ter
his edilmişlerse terhis tarihlerine kadar geçen fiilî hizmet müddet ler inin 
(Bu tarihlerden sonra dahi devam eden esirlik müdde t l en dâhil) bir k a t ı ; 

b) Kanun l a r ı gereğince aylık veya ücret ler i tam veya eksik öden
mek suretiyle k u r u m l a r ı ile i lgi ler i kesilmiyerek yukarda yazılı hareket
lere er olarak ka t ı l an la r ın bu d u ı u m d a geçen fiilî hizmet müddet ler inin 
(Bu tarihten sonra dahi devam eden esirlik müddet ler i dâhil) bir k a t ı ; 

c) Harb halinde düşmana esir düşen veya düşman t a ra f ından en
terne edilen iş t i rakçi veya tevdia tç ı la rdan kanun la r ı gereğince, ayl ık ve
y a ücre t le r i t am veya eksik ödenmek suretiyle, k u r u m l a r ı ile i lg i ler i ke-
silmiyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet müddet ler inin b i r k a t ı ; 

Y u k a r k i f ık ra la rda yazılı i t ibar ı hizmet müddet ler i toplamı 5 yılı 
geçemez. 

Madde 37 — Pilot olan ve olmıyan ordu uçucular ı ile Devlet Hava
yolları (Genel Müdür lüğü uçucu personelinin uçucu »olarak, denizaltı su
bay, gedikli, yedek subay ve asker î memur l a r ı ile gedikli erbaş lar ın ın 
denizaltıcılık vazifelerinde geçirdikleri fiilî hizmet müddet ler inin her yılı 
için 32 nci maddenin (a) f ıkras ı ile 36 nci maddenin (a), (b) f ıkra lar ın
da gös ter i len fiilî ve it ibari hizmet müdde t l en zamlar ı dışında ayr ıca 6 
ay it ibari hizmet müddet i eklenir. 

Madde 38 — Müdde t tahdidine ait h ü k m ü har iç olmak üzere 33 üncü 
madde ile 34 üncü maddenin hükümler i 36 ve 37 nci maddelerde yazılı 
i t ibar i hizmet müddet i zamlar ı h a k k ı n d a da uygulanır . 

ON İKİNCİ KISIM 

Emekli aylığı bağlanacak haller 

Madde 39 — E m e k l i aylığı a şağ ıdak i hallerde bağ lamı • 
a) Cumhurbaşkan l ığ ında bulunanlar ın bu yerlerden ayrı l ış lar ında 

istekleri üzer ine; 

b j Fiilî hizmet müddet ler i (30) yılı ve yaş la r ı (55) ı doldurmuş 
olanlar ın istekleri üzerine, 40 ıncı maddenin (a) ve (b) f ık ra la r ında ya
zılı olanlarla seçilmiş belediye b a ş k a n l a r ı ve il lerin daimî komisyonu 
üyeleri ha r i ç olmak üzere otuz hizmet yılını t a m a m l a m ı ş olanlar kurum
lar ınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı a r anmaks ız ın re'sen; 

Ancak 32 nci madde gereğince fiilî hizmet müddet ler ine zam yapı 
lanlar ın yaş haddinden, eklenilen müdde t kadar indiri l i r . 

Ceza bak ımından kovuş tu rma veya muhakemeleri y a p ı l m a k t a 
olanlardan ibu durumda bu lunan la r ın istekleri k o v u ş t u r m a veya mu
hakemeleri sonuna bırakı l ı r . 

Subay ve asker î memurlarla gedikli subay ve gedikli e rbaş lar ın 
harbe haz ı r l ık devresinde istekleri ile emekliye ayr ı lma muameleleri, du
rumun ayd ın lanmas ına ve tehlikenin geçmesine kadar geri bırakılabil ir . 
B u devrenin başladığı ve bit t iği tarihler Bakanlar Kurulunca tesbit edi
l ir . 

Subay ve asker î memurlardan, subay ve asker î memur olduktan 
sonra veya asker î memur o'mazdan evvel öğrenci sıfatiyle yabancı mem
leketlerde tahsil veya stajda bulunarak avdet edenler masraf la r ı kendi 
t a ra f l a r ından ödenmiş ise tahsil veya staja gidiş ve dönüş tarihleri ara
s ında geçen müdde t kadar, Devlet t a r a f ından ödenmiş ise bu müddet in 
i k i misl i kadar yukarda yazılı (30) yıl fiilî hizmetten ayr ıca hizmet et
medikçe empkliye ayr ı lmalar ın ı isteyemezler. 

c) İ ş t i r akç i l e rden 40 ıncı madde ıgereğmce hak la r ında yaş (haddi 
hükümle r i uygulanacak olanlar ku rumla r ınca re'sen veya (60) yaşını 
doldurduklarında istekleri üzerine; 

ç) 87 nci maddenin (a, to, c, ç, d, e, g, h, ı, j ve m) f ık ra la r ında 
göster i lenlerden müe tehak iseler, yukardaki (b) f ıkras ının ik inci bendi 
h ü k m ü uygulanmak suretiyle yaş lar ı (55) i ve fiilî hizmet müddet ler i 
(30) yılı doldurmuş bulunanlar istekleri üzer ine ; 

d) 88 inci madde gereğince emekli kesenekleri gen veri lmemiş 
olanlar ın (60) yaşını do ldurmalar ında istekleri üzerine ve (b) f ıkraem-
daki durumda iseler re'sen; 

e) Subay ve asker î memurlarla, gedikli subay ve gedikli e rbaş
lar ın ah lâk n o k t a s ı n d a n h ü k ü m ile veya yetersizlik veya disiplin sebep-, 
lerinden dolayı sici l leri üzer ine veyahut asker î mahkemelerce verilecek 
kararlar üzerine ku rumla r ınca re'sen; 

f) (e"1 f ık ras ında yazılı olanlar dışındakiler ah lâk ve yetersizlik 
sebeplerinden dolayı tüzüğüne göre sici l leri üzerine ku rumla r ınca re'sen; 

g) Belediye başkan la r ı ile i l lerin daimî komisyonu üyelerinin bu 
yerlerde iken (b) f ıkras ında yazılı duruma girmelerinde istekleri üzer ine; 

emekli aylığı bağlanabi lmesi için yuka rk i (c) f ıkras ında yazılı hal
de i lgi l i ler in fiilî hizmet müddet ler inin (20) yılı, (e) ve '(£) f ık ra la r ında 
yazıb hallerde do ,(25) yılı doldurmuş bu lunmala r ı şa r t t ı r . 

(b), ı(e) ve (f) f ık ra la r ına göre k u rumla r ınca emekliye ayr ı lanlar ın 
55 ten eksik olan her yaş yılı ıçm i lgi l in in emekli keseneğine esas ayl ık 
veya ücre t i t u t a r ın ın yıllık toplamının % 10 u i lg i l i kurumlarca derhal ve 
toptan Sandığa ödenir. 

ON ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yaş hadleri 

Madde 40 — iş t i r akç i veya tevdia tç ı la rdan; aşağ ıdak i f ık ra la rda 
ve 43 uncu maddede yazılı olanlar dışında ka lan la r ın ; vazifeleri ile i l g i 
lerinin kesilmesini gerektiren y a ş haddi '(65) yaş lar ın ı doldurduklar ı ta
rihtir . Hizmet müddet ler i ne olursa olsun (60) yaşını dolduranlar hakk ın 
da da ku rumla r ınca yaş haddi uygulanabilir. B u vazifelere (65) yaşını 
dolduranlar ın aç ık tan veya naklen tâyinler i caiz değildir. 

a) Sayış tay, Dan ı ş t ay ve Y a r g ı t a y B a ş k a n ve üyeler i ile Say ı ş t ay 
Savcısı, (Başkamın Sözcüsü ve Cumhuriyet Başsavcıs ı için y a ş haddi (65) 
tır. Ancak vazifelerinde ka lma la r ı faydal ı görülenlerden; Say ı ş t ay Baş 
kan ve üyelerinin y a ş hadleri Büyük Mil let Mecl is i Başkan l ık Divanınca 
ve Sayış tay Savcısı ile Dan ı ş t ay ve Y a r g ı t a y B a ş k a n ve üyeler i ve B a ş -
kanun Sözcüsü ile Cumhuriyet Başsavcıs ının yaş hadleri de Bakanlar K u 
rulunca birer yıllık s ü r e l e r l e ^ 3 ) yıl uzatı labil ir . 

b) Ünivers i te ord inaryüs profesör ve profesörleri (65) yaşını dol
durduktan sonra (70) yaşını geçmemek üzere vazifelerini yapabilecek 
durumda olmadıklar ı i lg i l i üniversi te senatosunca belirtil 'nceye kadar 
çalışabilirle!. 

c) Diyanet İş ler i Başkanı , (65) yaşını doldurduktan sonra, vazife
sini yapmaya yetersizl iği Bakanlar Kurulunca ve Diyanet i ş l e n Müşave
re Heyeti B a ş k a n ve üyeleriyle müftüler ve vaizler de yine (65) yaşını 
doldurduktan sonra vazifelerini yapmıya yetersizlikleri Diyanet i ş ler i 
Başkanl ığ ınca ve hayrat ihademesiyle Vakıf lar Genel Müdür lüğü Bütçe
sinden aylık alan vaizler (65) yaşını doldurduktan sonra vazifelerini yap
maya yetersizlikleri Vakıf lar Genel Müdür lüğünce belirtilinciye kadar 
ve dersiamlar hayat kaydiyle çalışabilirler. 

ç) Aşağ ıda yazılı o lanlar ın yaş hadleri, hizalannda gösteri len yaş 
ları doldurdukları tarihlerdir: 

I - Subay ve asker î memur ve gedikliler: 

1. As teğmen, t e ğ m e n ve üs teğmenler 41 
2. Yüzbaşı , kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaş ı lar 46 
3. Binbaşı lar 52 
4. Yarbaylar 55 
5. Albaylar 58 
6ı T u ğ ve tümgenera l l e r ve amiraller 60 
7. K o r ve orgeneraller ve amiraller 65 
8. Mareşa l ve büyük amiraller 68 
9 6, 7 ve 8 inci sınıf asker î memurlarla memur yard ım-

c i l an ve asker î has t abak ıc ı hemşire ler 55 
10 Daha yuka r ı s ınıf lardaki askerî memurlar 60 
11. Ged ik l i , subaylar 52 
12. Gedik l i çavuşlar 40 
13. Gedikli ü s t çavuşlar 43 
7 4. Gedikli başçavuş lar 45 
15. Başgedikli ler 50 
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II - Emniyet mensup la r ı : 

1. Her derecedeki emniyet müdür ler i ve emniyet ve pohs 
müfet t iş ler i 60 

2. Emniye t müfe t t i ş yardımcı lar ı ve emniyet âmir ler i 58 
3. Başkomiser , komiser ve komiser yardımcı lar ı 56 
4. Polis m e m u r l a r ı 52 

III - Gümrük koruma mensup la r ı : 

1. G ü m r ü k koruma memur l a r ı 50 

2. G ü m r ü k koruma kıs ım âmir ler i 55 

I V - Posta, telgraf ve telefon hat başfoakıcı ve başdağ ı t ı c ı l an 
ile hat bakıc ı lar ı ve dağıt ıcı ları 55 

Yukarda '(S) f ıkras ının (III) ve (IV) işaret l i bentlerinde gös
terilenlerden vazifelerinde ka lma la r ı faydalı görülenler in yaş hadleri, 
i lg i l i Bakanlarca birer yıllık müddet ler le (5) yıl uzatı labil ir . 

d) (a) ve (b) f ık ra la r ında göster i len vazifelere (65) yaşını ve 
(ç) f ıkras ında yazılı vazifelere de h iza lar ında gösteri len yaş hadlerini 
doldurmuş bulunanlar aç ık tan veya naklen tây in edilemezler. 

el Seferin ıcabat ı olarak lüzum görüldüğü takdirde tabip, veteri
ner, eczacı, kimyager ve diş tabipleri ile mühendis ve deniz subaylar ın ın 
binbaşı ve daha aşağı rütbeli leri (57) y a ş m a kadar, diğerleri yukarda 
göster i len yaş la rdan (5) yıl yaşlı yedek subay ve yedek asker î memur
lar dahi sağl ık durumlar ı elverişli olanlar ının en gençler inden baş l ıyarak 
orduya alınabil ir ler . 

ON DÖRDÜNCÜ KISIM 

Emekli aylığı 

Madde 41 — E m e k l i aylığı, i ş t i rakçi ler in fiilî ve i t ibar ı hizmet müd
detleri toplamına göre ve vazifeden ayrı ldıklar ı tarihteki keseneğe esas 
aylık veya ücret ler i ve ,15 ıncı maddemn tg) f ıkras ında yazılı olanların 
t an ı ayl ık veya ücret ler i t u t a r ı üzerinden aşağıda gösteri len nispetlerde 
bağlanır . 

Fiilî ve i t ibar ı hizmet müddet ler i t op l ammdak ı ay kesirleri tam ay 
sayılır . Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağ lanmas ında esas 
tutulan aylık veya ücret tu t a r ın ın % 1 mm on ikide bırı emekli aylığına 
ayr ıca eklenir. • 

I s t ek le ı i üzerine emekliye ay r ı l an l a rdan bu aylık veya ücret ler i (2) 
tam yıl a lmamış olanların emekli ayl ık lar ına bıı alt derece aylık veya 
ücret i esas tutulur ve bu h ü k ü m 15 ıncı maddenin (h) f ıkras ına göre bir 
veya i k i üst derece aylık veya ücret üzerinden kesenek verenler hakk ın 
da keseneğin (2) tam yıl verilip veri lmediğine göre uygulanır . Ancak 
ücret ler i tu t a r ı en aşağı derece aylık veya ücret t u t a r l a r ı ndan az olanlar 
ıçm bu ş a r t aranmaz. 

Fiilî ve i t ibar ı hizmet 
müddet le r i toplamı Bağ lanacak emekli 

yıl aylığının ';'€ nispeti 

20 40 
21 41 
22 42 
23 43 
24 44 
25 45 
26 46 
27 47 
28 48 
29 49 
30 50 
31 51 
32 52 
33 53 
34 54 
35 55 
36 56 
37 57 
38 58 
39 59 
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Fiilî ve i t ibarı hizmet 
müddet ler i toplamı Bağ lanacak emekli 

yıl ayl ığının % nispeti 

40 60 
41 61 
42 62 
43 63 
44 64 
45 65 
46 66 
47 67 
48 6§ 
49 69 
50 ve daha fazlası 70 

B a ğ l a n a n ayl ıklar ın 50 k u r u ş t a n aşağı kesirleri 50 ku ruşa ve 50 
ku ruş ve daha fazla kesirleri l i raya çıkarılır . 

Madde 42 — Cumhurbaşkan l ığ ında bulunduktan sonra her hangi 
bir sebep ve suretle ayr ı l an la ra veya Ibu makamlarda iken 39 uncu mad
denin (b) f ıkras ında yazılı duruma girenlere istediklerinde almakta ol
duklar ı aylık ödeneğin beşte biri emekli aylığı olarak bağlanı r Ve bu 
ayl ıklar ödendikçe f a tu ras ı karş ı l ığ ında Hazineden alınır 

Madde 43 — Emek l i l i k h a k k ı t an ınan vazifelerde bulunduktan 
sonra belediye başkan l ığ ına ve i l lerin daimî komisyonu üyeliklerine se
çilmiş veya seçilecekler bu vazifelerde bulunmakta iken emekliye ay
r ı lma hakk ın ı kazand ık la r ında veya '(60) yaşını do ldurdukla r ında emek
liye ayr ı lma istekleri yerme getirilmekle beraber vazifelerinde bırakıl ır
lar 

ON BEŞİNCİ KISIM 

Malûllük 

'Madde 44 — Her ne sebep ve suretle olursa olsun v ü c u t l a r ı n d ı 
hâsıl olan ar ıza lar veya duçar olduklar ı tedavisi imkânsız has ta l ık la r 
yüzünden vazifelerin: y a p a m ı y a c a k duruma giren .ş t ı rakçı ve tevdıat-
çıiara (Malûl) denir ve hak la r ında bu kanunun malûl lüğe ait hüküm
ler' uygulanır . 

Şu kadar kı, bunlar, yazı ile istedikleri takdirde hakla r ında bu ka
nun hükümle r i uygu lanmaks ız ın malûl lükler inin mânı olmadığı b a ş k a 
vazifelere naki l suretiyle tâyinleri yapı lmak üzere istifa etıruş sayıl ırfar 
Bunların, istifa e tmiş say ı ld ık tan sonra dahi, bu kanun hükümler in in uy
gulanmasın ı istemek hak lan mahfuzdur 

Tahm, manevra, seferberlik veya harb dolayıs^yle vazifeleriyle i l g i 
leri kes ı lmeks ız j ı si lâh a l t ına alman iş t i rakçi ve tevdia tç ı lar ın âdı veya 
vazife malûl lükler inin asıl vazifelerini yapmaya mânı olmadığı hallerde 
hak la r ında malûl lük hükümler i uygulanmaz 

Madde 45' — 44 uncu maddede yazılı malûl lük, 

a) iş t i rakçi ve tevdiatçı lar ın vazifelerim yap t ık la r ı s ı rada vazife
lerinden doğmuş olursa; 

b) Vazife len dışında k u r u m l a r ı n verdiği her hangi ıbır kuruma ait 
ba şka işleri yaparken, bu işlerden doğmuş olursa, 

c) Kurumla r ın menfaatini korumak maksadıy le biı ış yaparken 
o iş ten doğmuş olursa /Maksadın i lg i l i kurumlarca kabul edilmesi şar -
t ıy le ) ; 

ç) Fabr ika , atelye ve benzen işyerlerinde, işe b a ş l a m a d a n evvel, 
ış s ı r as ında veya ışı bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve ymc 
o işyerinin mahiyetinden veya çal ışma konusundan i len gelen kazadan 
doğmuş olursa; 

Buna (Vazife malûl lüğü) ve bunlara uğ r ıyan l a r a da (Vazife ma
lûlü) denir. 

Madde 46 - 44 üncu maddede yazılı malûl lük 45 ıncı maddede 
göster i lenler dışında kalan sebep ve hallerden doğmuş olursa (Âdı 'ma
lûllük) ve bunlara uğ r ıyan la ra da (Âdı malûl) denir. 

Madde 47 — Vazifelerini y a p a m ı y a c a k derecede has ta l ığa uğr ıyan-
lardan has ta l ık la r ı kanun la r ında tâyin edilen müddet lerden fazla devam 
edenler, has ta l ık lar ın ın mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre (Âdı 
malûl) veya (Vazife malûlü) sayı l ı r lar . 

ıFıi'lî hizmet müddet ler i ne olursa olsun çeşitli hizmetliler ıçm bu 
müddet ler en çok ı(2) aydır . 

XReanf Guote) 
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Kanunlarında yazılı müddetlerden evvel geçen hastalıkların en çok 
bir yıl içinde nüksetmeleri halinde yukarki hükümler eski ve yeni has
talık müddetleri toplamına göre uygulanır. 

Tedavisi imkânsız olduğu raporla belirtilen haftalıklara uğrayanlar 
hastalıklarının mahiyet ve doğuş sebeplerine göre, yukarki müddetlerin 
bitmesi beklenmeksizin rapor tarihinden itibaren '(Âdi malûl) veya (Va
zife malûlü) sayılırlar. 

Madde 48 —• Vazife malûllükleri: 
a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan; 
Ib) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan; 

c) Yasak filleri yapmaktan; 
ç) intihara teşebbüsten; 
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat 

sağlamak veya zarar yapmak maksadından; 

doğmuş olursa bunlara uğrıyanlar hakkında (Adi malûllük) hüküm
leri uygulanır. 

Madde 49 —• Vazife malûllükleri, doğdukları tarihlerden itibaren 
en çok bir yıl içinde, iştirakçi veya tevdiatçılar veya bunların ana, 
baba, karı, koca, çocuk, kardeş veya kurumları tarafından yazı ile San
dığa bildirilir. Bildirilmediği takdirde bu malûllüklere uğrıyanlar hakkın
da (Âdi malûllük) hükümleri uygulanır. 

Erler için bu müddet bir buçuk yıldır. 

(Bu müddetler hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısiyle hak
larında (Vazife malûllüğü) hükümleri uygulanacaklar İçin 47 nci mad
dede sözü geçen müddetlerin sonundan, hastalıklarının tedavisi imkân
sız olduğu anlaşılanlar için buna ait olarak verilen raporlarında yazılı 
tarihlerden, esirlik ve gaiplik hallerinde ise bu hallerin sona erdiği tarih
lerden başlar. 

Haklarında âdi malûllük muameleleri uygulananlar bu tarihten 
itibaren bir yıl içinde ımâlûHüklerinin vazife malûllüğü olduğunu yazı İle 
Sandığa bildirerek muamelenin düzeltilmesini istiyebilirler. 

Madde 50 — işt irakçi veya tevdiatçıların her çeşit malûllükleri en 
az 3 hekim tarafından birlikte verilecek raporla beMrtilir. 

Bu hekimlerin en az ikisinin 112 nci maddenin! (1) işaretli fıkrasında 
yazılı kurumların hekimleri olmaları ve bunlardan birisinin varsa, işti
rakçi veya teydiatçının (54 ve fil inci maddelerde yazılı olanlar hariç) 
bağlı bulunduğu kurumun hekimi olması şarttır. 

^Bu hekimleri iştirakçi veya tevdiatçıların bağlı olduğu kurumlar 
gösterir, ihtisasla ilgili hastalıklarla kuruluşu tam olan hastanelerin' bu
lunduğu yerlerdeki hastalıklar bu hastanelerin sağlık komisyonlarının ra
poru ile belirtilir. 

Vazife malûllüklerinin, harb veya İç tedip hareketlerinden doğması 
halinde bunların doğuşlarına sebep olan hâdiselerden sonra iştirakçi ve
ya tevdiatçıların gönderildikleri askerî hastanelerin raporları ile belir
tilir. 

Madde 51 — Vazife malûllüklerinin vazifeden doğmuş olduklarının 
raporla anlaşılamaması halinde bunların 45 inci maddedeki selbep ve 
şartlar altında doğduğu ve 48 inci maddedeki hallerin de bulunmadığı 
tüzükte gösterilecek usul ve belgelere göre belirtilir. 

Madde 52 — Vazife malûllükleri (6) derecedir. Bu malûllüklerin 
nevileriyle dereceleri tüzükle belirtilir. 

Tüzükte gösterilenler dışında görülecek malûllüklerin hangi dere
ceye girecekleri sağlık kurulunca tâyin olunur. 

ON ALTINCI KISIM 

Adi malûllük aylığı 

Madde 53 — Adi malûllük aylığı, fiilî hizmet müddetleri en az (15) 
yılı tamamlamış bulunan iştirakçilerin fiilî ve itibari hizmet müddetleri 
toplamına göre ve malûllük dolayısiyle vazifeden ayrıldıkları tarihteki 
keseneğe esas aylık veya ücretleri ve 16 inci maddenin (g) fıkrasında 
yazılı olanların itam aylık veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gös
terilen nispetlerde bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplammdaJki ay kesirleri tam ay 
sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için âdi malûllük aylığı bağlanmasında 

esas tutulan vazife aylık veya ücreti tutarlarının % 1 inin 12 de biri âdi 
malûllük aylığına ayrıca eklenir. 

Fiilî ve itibari hiamet 
müddetleri toplamı 

yıl 

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

' 31 
32 
33 
34 
35 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 ve daha fazlası 

Bağlanacak âdi ma
lûllük aylığının 

% nispeti 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46. 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
98 
59 
60 
61 
62 
63 
'64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Bağlanan aylıkların elli kuruştan aşağı kesirleri elli kuruşa elli ku
ruş ve daha fazla kesirleri liraya çıkarılır. 

Madde 54 — 88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri ve
rilmemiş olanlardan 60 yaşını doldurmadan evvel âdi malûl durumuna 
girenlere 53 üncü madde esaslarına göre âdi malûllük aylığı bağlanır. 

ON YEDİNCİ KISIM 

Vazife malûllüğü aylığı 

Madde 55 —- Vazife malûllüğü aylığı, vazife malûllerinden fiilî ve 
itibari hizmet müddetleri toplamı: 

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

detleri toplamı üzerinden; 
53 üncü maddeye göre hesaplanacak âdi malûllük aylıklarına malûl

lük derecelerine göre aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapılmak su
retiyle bağlanır : 

Malûllük derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Zam nispeti 

'% 60 
<% 50 
% 40 
% 30 
% 20 
% 15 

Vazife malûllüğü aylıkları, buna esas tutulan vazife aylık veya üc
retleri tutarlarının % 90 mı geçemez. 
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Madde 56 — Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin; silah altında bu
lundukları esnada veya celp ve terhisleri İçin vazifeli olanların gözeti
mi altındaki şevklerinde, Yedek Subay Okulu öğrencilerinin gerek okulda 
gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malûlü olmaları halinde 
kendilerine, derecelerine 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 vaziifesini| başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık 
bağlanmaz. Bağlanan aylıklar ödendikçe faturası karşılığında Hazine
den alınır. 

Madde 57 — Emekli veya âdi malûllük aylığı alanlardan; emekli
lik hakfc^ tanınan bir vazifeye alınanların bu vazifede iken âdi malûl 
olmaları ıdolayısiyle vazifelerinden ayrılmalarında eski aylıklarına 100 
üncü madde gereğince son hizmet zammı eklenir. Şu kadar ki, eski aylık 
ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet zammına 
esas olan vazife aylıklarından fazla olanının % 70 ini geçemez. 

Madde 58 — Vazife malûllüğü aylığı alanlardan; emeklilik hakkı 
tanınan bir vazifeye girenlerin; tekrar vazife malûlü olarak ayrılışların
da haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Daha yüksek derecede vazife malûlü olmuş iseler, eski aylık
ları; bunlarda dâhil bulunan 55 inci maddede yazılı zamlar çıkarılmak, 
kalan kısmına 100 üncü ımadde gereğince son hizmet zammı eklenmek 
ve bulunacak miktara yeni malûllük dereceleri üzerinden 55 inci mad
deye göre *zam yapılmak suretiyle yükseltilir. 

b) Aynı veya daha aşağı derecede vazüfe malûlü olmuş İseler, es
ki aylıklarına, 100 üncü madde gereğince son hizmet zammı ile yalnız 
bu zam| üzerinden yeni malûllük derecesine ve bu derece için 55 inci 
maddede yazılı nispete göre hesaplanacak miktar eklenir. 

Şu kadar ki, eski aylık İle son hizmet zammı toplamı, eski ayl ığa 
veya son hizmet zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanının 
% 90 mı geçemez. 

Madde 59 — Emekli veya âdi malûllük aylığı alanlardan emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifeye alınanların, vazife malûlü olarak ayrılışlarında, 
emekli veya âdi malûllük aylıklarına 100 üncü madde gereğince son hiz
met zammı eklendikten sonra toplamına, malûllük dereceleri üzerinden 
55 İnci maddeye göre bulunacak zam da ayrıca eklenir. Şu kadar ki, 
eski aylık ile son hizmet zammı toplamı, eski aylığa veya son hizmet 
zammına esas olan vazife aylıklarından fazla olanın % 90 mı geçemez. 

Madde 60 — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı alanlardan; her ne sebeple olursa olsun er olarak silâh 
altına alınanların vazife malûlü 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 olsun er olarak silâh altına alınanlardan; kanunlarına göre va
zifeleri ile ilgileri kesilmiyenlerin, silâh altında iken vazife malûlü olma
larında; haklarında aşağıda yazılı hükümler uygulanır: 

a) Malûllükleri, esas vazifelerini yapmaya mâni olan iştirakçilere 
vazife malûllüğü aylığı, esas vazifelerinin aylık veya ücretleri tutan ve 
fiilî ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 55 inci maddeye göre ve mâni 
değilse 56 nci maddeye göre bağlanır; 

Erler gibi aylık bağlanmış olanların bu aylıkları, ileride esas vazi
felerinden dolayı emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağ
lanması halinde o aylıklarla birlikte ödeneceği gibi toptan ödemeye istih
kak halinde de ona mâni olmaz; 

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

Madde 61 — Vazife malûllüğü aylığı bağlananların, malûllük dere
celerinin belirtilmesi için 50 nci maddedeki esaslara göre ilk defa ya
pılan muayeneye ait raporun sağl ık kurulunca tasdik edildiği tarihten 
itibaren üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde esaslarına göre iki defa 
muayeneleri yapılır. 

Gerek vazife malûllüğü aylığının bağlanması için 50 nci maddeye 
göre yapılan ilk muayenede, gerek yukarki birinci fıkraya göre birinci 
ve ikinci [(3) yıl sonlarında yapılan muayenelerde malûllük derecelerinin 
değişmlyeceği anlaşılanların başka muayeneleri yapılmaz ve bu durum
ları aylık kayıtlarına yazılır. 

Malûllüklerinin değişmiyeceği anlaşılanlar, malûllük derecelerin
de yükseliş olduğu takdirde son raporlarının sağlık kurulunca tasdik 
edildiği tarihlerden itibaren ((3) yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere 
yeniden muayene edilmelerini yazı ile Sandıktan istiyebilirler. 

Madde 62 — 61 İnci madde gereğince malûllük derecelerinin değiş
t iğ i veya (malûllüklerinin tamamiyle geçt iğ i sağlık kurulunca tasdik edi
lecek raporlariyle anlaşılanların aylıkları, bu raporların tasdik tarihlerini 
takibeden ay başlarından itibaren yeni derecelerine göre düzeltilir veya 
kesilir. 

Aylıkları kesilenler hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır: 
a) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edllmiyenlere, ister

lerse fiilî hizmet müddetleri (5) yıldan fazla (20) yıldan az olmak 
şartiyle emekli kesenekleri geri verilerek Sandıkla alâkaları kesilir. 

İstemezlerse veya fiilî hizmet müddetleri (20) yıl ve daha fazla ise 
(60) yaşmı doldurdukları zaman fülî ve itibari hizmet müddetleri top
lamına göre emekli aylığı bağlanır veya. hizmeti '(20) yıldan az ise 82 
nci maddeye göre toptan ödeme yapılır. Şu kadar ki bunlardan yaşları 
(55) i ve fiilî hizmet müddetleri ı(30) yılı doldurmuş bulunanlar emekli 
aylığı bağlanmasını her vakit istiyebilirler. 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye alınanların eski fiilî ve 
itibari hizmet müddetleri yeni vazifelerinde geçecek fiilî ve itibari hizmet 
müddetlerine eklenerek haklarında bu kanunun ilgili hükümleri uygu
lanır. 

c) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilmediği gibi 
emekli keseneğini İstememiş, henüz emekli aylığı bağlanmamış veya 
toptan ödeme yapılmamış olanların eski 'malûllükleri, bunların tamamiyle 
geçtiği hakkındaki raporların sağlık kurulunca tasdiki tarihlerinden iti
baren ı(3) yıl içinde yeniden meydana çıkarsa ilgililer bu tarihten itibaren 
en çok bir yıl içinde tekrar muayenelerini yazı İle Sandıktan istiyebi
lirler. 

Yapılacak muayenelerinde malûllükleri anlaşılanlara raporlarının 
tasdik tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren belirtilen dereceleri 
üzerinden yeniden Vazife malûllüğü aylığı bağlanır. 

Madde 63 — Vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan; sonradan âdi 
malûl oldukları bağlama tarihinden İtibaren 1(3) yıl içinde anlaşılanlar 
hakkında aşağıda yazılı esaslar uygulanır: 

a) Vazife malûllüğü ayl ıklan kesilir. 
b) Mevcut fiilî ve itibari hizmet müddetleri üzerinden 53 üncü mad

deye göre aidi malûllük aylığı bağlanır veya 82 nci maddeye göre top
tan ödeme yapılır. 

c) Âdi malûllük aylığı bağlanacaklardan; bu aylık ile ödenen va
zife malûllüğü aylıkları arasındaki farkların toplamı adlarına borç kay-' 
dedilerek yeni aylıklarının her ay 1/5 i kesilmek suretiyle geri alınır, 
ölümleri hâlinde borç bakiyeleri silinir. 

ç ) Toptan ödeme yapılacak ise, bundan vazife malûllüğü aylığı
nın ödendiği her ay için toptan ödemenin fiilî ve itibari hizmet müddet
lerine göre bir aya isabet eden ımlktarı kadar indirme yapılır. 

d) Adi malûl iken vazife malûllüğü aylığı bağlanması, ilgilinin 
kötü niyet ve hareketlerinden ileri gelmiş ise, müddet kaydı ile mukayyet 
olmaksızın (c) fıkrasında yazılı geri alma yeni aylıklarının yarısı ke
silmek suretiyle yapılır ve toptan ödeme yapılacak ise evvelce ödenen 
aylıkların tamamı mahsup edilir. Borcu kalırsa bu da hükümle tahsil 
olunur. 

ON SEKİZİNCİ KISIM 

Harb malûllüğü 

Madde 64 — Vazife malûllerinden bu malûllüklere: 
a) Harbde fiilen ateş altında; 
b) Harbde harb bölgelerindeki harb hareket ve hizmetleri sırasın

da bu hareket ve hizmetlerin sebep ve tesirleriyle; 
c) Harbde veya harbe hazırlık devresinde her nevi düşman silâhla

rının tesirleriyle; 
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ç) Aske r î h a r e k â t ı gerektiren iç tedip ve hudut hareketleri s ı ras ın
da bu hareketlerin sebep ve tesirleriyle; 

uğ ramış olan muvazzaf ve yedek subay, gedikli subay, asker î me
mur, gedikli e rbaş ve erlerle, (Gönüllü erler dâhil) orduca vazifelendiri
len s iv i l i ş t i rakçi lere ve erlikten dolayı aylık bağ lanan tevdia tç ı lara ay
r ıca (Harb malûlü) denir ve bunlara vazife, malûl lüğü aylıkları ile bir
likte ve malûl lükler i derecelerine göre aşağıda yazılı miktar larda >(Harb 
malûl lüğü zammı ) ödenir ; 

B u zamlar ödendikçe fa turas ı ka r ş ı l ığ ınd ı Hazineden alınır. 

Malûllük İş t i rakç i le r içm Er l e r için 
derecesi L i r a L i r a 

1 250 60 
2 200 50 
3 150 40 
4 125 30 
5 100 25 
6 75 20 

Harb malûlü say ı lacak vazife malûl ler inden bir hareketin muvaffa
kiyetle neticelenmesinde şahsan âmil olduğu veyahut örnek tutulacak ce
saret ve fedakâr l ık gösterdiği s ı r a l a rda bu malûl lüğe uğrad ık la r ı usulüne 
göre üst ler i t a r a f ından Millî Savunma Bakanl ığ ına bildiri len ordu men
sup la r ına ait harb malûl lüğü zamla r ı % 25 fazlasiyle bağlanı r . 

Maddo 65 — Harb malûl ler ine a şağ ıda yazılı ya rd ımla r yapıl ır : 
a) Eks i l en vücut organlar ı , son usullere göre yapı lması m ü m k ü n 

sunileriyle t amamla t t ı r ı l ı r ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yapt ı 
rılır. 

b) Yur t içinde tedavileri m ü m k ü n olmadığı sağlık kurulunca tas
dik olunacak raporla anlaşı lanlar , yurt dışında paras ız tedavi ettiril ir . 

c) Kurumlar la yabancı o r tak l ık la r ın iş let t ikler i tarifeli her çeşit 
vas ı ta la r la yapacak l a r ı yo lcu luk la r ınd ı askerlik şubelerinden tasdikli ve 
fotoğrafl ı hüviyet cüzdanına istinaden muvazzaf ordu mensuplar ı gibi 
ücret alınır ve bilet ve yer temininde tercih edilirler. 

ç) Y a ş a m a k için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan âciz 
oldukları sağl ık kurulunca taııdikli ı apor la anlaş ı lacak ve kimsesizl ikleri 
108 inci maddeye göre belirtilecek olanlar Sandıkça, kurulacak (Harb 
Malûlleri Yurdu) nda paras ız barındırı l ır ve tedavileri yapt ır ı l ı r . 
Yedir i lmeleri için harcanacak paralar, bunlar ın aylık ve harb malûl lüğü 
zamlar ındaı ı kesilir. 

d) Çocuklar ından biri okulunu bi t i rmiş veya bütünlemeye kalmak
sızın bulunduğu sınıfa yükselmiş bulunmak şar t iy le ve her yıl adedi yüzü 
geçmemek üzere Devlete ait yatıl ı orta öğrenim okul ve müesseseler inde 
pa ras ız okutturulur. 

S a v a ş t a ölenlerin çocukları da nazara alınır. 
Şu kada ı k i , talip olanlar (100) i i geçt iği takdirde M i l l i Eğ i t im Ba

kanl ığınca yapı lacak m ü s a b a k a ile yalnız bu miktar alınır. 

e) Gerekli ilâç ve sağl ık malzemesi, en yakın ; genel, katma ve 
özel bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinden maliyet bedeli karş ı 
l ığında verilir. 

f) (ç) f ıkras ı dışında kalanlar, m ü r a c a a t edecekleri genei ve kat
ma bütçeli dairelerle belediyelerin hastanelerinde paras ız muayene ve 
tedavi edilirler. 

'(a), (b), (ç) f ıkra lar ında yazılı ya rd ımla r için Sandıkça harcana
cak paralar her yıl sonunda fa tu ras ı karşı l ığında Hazineden alınır. 

ON DOKUZUNCU KISIM 

Dul ve yetim aylığı bağlanacak haller 

Madde 66 - - D u l ve yetim ayl ık la r ı : 
a) Cumhurbaşkan ı iken veya ayr ı ld ık tan sonra ölenlerin, 
b) î ş t i ı akçl lerden fiilî hizmet müddet ler i 15 yıl ve daha fazla olan

lardan ölenlerin. 
c) Emek l i , âdı malûl lük veya vazife malûl lüğü aylığı alanlardan 

(Aylığa m ü s t a h a k duruma girip U 1 henüz b a ğ l a m a yap ı lmamış olanlar 
dâhil) ölenlerin, 

ç) İ ş t i rakç i le rden 45 inci maddede yazılı vazifeden doğma sebep
lerle ölenleri.ı veya ayın sebeplerden doğma kaza ve ya ra l anma la r ı üze
rine tedavi sı . 'asında veya ameliyat yüzünden ölenlerin; 

d) Erlerden 56 nci maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle ve
ya aynı sebeplerden doğma kaza ve y a r a l a n m a l a r ı üzer ine tedavi s ı rasın
da veya .ameliyat yüzünden ölenlerin; 

e) Erlerden 56 nci madde gereğince vazife malûl lüğü aylığı alan
lardan (Aylığa m ü s t a h a k duruma girip te henüz b a ğ l a m a yap ı lmamış 
olanlar dâhil) ölenlerin, 

f) Fiilî hizmet müddet ler i 25 yıl ve daha fazla olup ta kesenekleri 
geri ver i lmemiş durumda olanlardan (60) yaşını doldurmadan ölenlerin, 

g) Vazife malûl lüğü geçt iğinden dolayı aylığı kesi lmiş ve emeklilik 
h a k k ı t an ınan bir vazifeye t â y i n edilmemiş ve fiilî hizmet müddet ler i de 
15 yılı doldurmuş bulunanlardan ölenlerin, 

ölüm tarihinde bu kanuna göre ayl ığa m ü s t a h a k dul ve yetimlerine 
bağlanı r . 

Madde 67 — 66 nci maddede sözü geçen dul ve yetimler şunlardı r : 
a) Ka r ı ; 
b) Koca ; 
c) Çocuklar ; 
ç) A n a ; 

d) Baba. 

YİRMİNCİ KISIM 

Dul ve yetim aylıkları 
Madde 68 — Dul ve yetim ayl ıklar ı ; 
Ölenin bağ l anmış veya bu kanun hükümler ine göre hesaplanacak 

emekli, âdi malûl lük veya vazife malûl lüğü ayl ıklar ının: 

a) D u l k a r ı veya dul koca için % 5 0 si ; 
b) Çocuklar la ana veya baban ın her bir i için <j; 25 i ; 
nispetinde bağlanır . 
Evve lk i ka r ıdan veya kocadan olan çocuklar la hem baba ve hem 

anadan yetim çocukların ayl ıklar ı % 30 nispetinde bağ lan ı r ve sonradan 
bu duruma girenlerin bağ lanmış ayl ıklar ı da bu miktara yükselt i l ir . 

Ölen, dul kar ı veya koca b ı r akmazsa veya bı rakt ığ ı bu kimseler ay
lığa m ü s t a h a k değilse, bun la r ın paylar ı , m ü s t a h a k olan çocuklar ile ana 
veya baban ın ayl ık lar ına eşitlikle eklenir. ıŞu kadar k i 'bu ayl ıklar ın her 
biri , yapı lan eklemelerden sonra, b a ğ l a m a y a esas tutulan emekli, âdi ma
lûllük veya vazife malûl lüğü ayl ığ ın ı» % 30 unu geçemez. 

Yukarda yazılı nispetlere göre bağ l anacak dul ve yet im ayl ıklar ı 
toplamı, bunlara esas tutulan emekli, âdi malûl lük veya vazife malûl lüğü 
ayl ık lar ından fazla olursa fazlası, dul ve yetimlerin ay l ık la r ından müte -
nasiben indiri l i r . 

Dul ve yetimlerin birinden boşalan aylık hiçbir suretle diğerlerinin 
ayl ık lar ına eklenemez. Ancak bu ay l ık la rdan b a ğ l a m a s ı ras ında, topla
mının b a ğ l a m a y a esas tutulan ay l ık tan fazla olması dolayısiyle, indirme 
yapı lmış ise, boşalan ayl ıklar bu indirmeler giderilinceye kadar geri ka
lanlar ın ayl ık lar ına mütenas iben eklenir. 

72, 74 ve 80 inci maddelere göre birer yıllık müddet le r içinde yazı ile 
.Sandığa m ü r a c a a t eden ilgililerden m ü s t a h a k bulunduklar ı an laş ı l an la ra 
da aylık bağlanı r ve gerekiyorsa evvelce bağ lanmış ayl ık larda düzel tme 
yapılır. 

Madde 69 — D u l ve yetim ayl ıklar ının bağ lanmas ında : 
a) İş t i rakçi ler le 88 inci madde gereğince kesenekleri geri verilme

miş olanlardan veya vazife malûl lüğü aylığı kesi lmiş ve emeklilik hakk ı 
t an ınan bir vazifeye tâyin edilmemiş durumda bulunanlardan ölenler için; 
bunlar ın âdi malûl o lmalaa halinde kendilerine b a ğ l a n m a s ı gereken ay
lıklar, 

b) Emekl i , âdi malûl lük veya vazife malûl lüğü aylığı a lmakta olan
lardan, (ayl ığa m ü s t a h a k ' d u r u m a girip te henüz bağ lama yap ı lmamış 
olanlar dâhil) ölenler için; bu ayl ıklar i le 'varsa son hizmet ve harb ma
lûllüğü zamlar ı toplamı, 

c) i ş t i rakç i le r le emekli, âdi malûl lük veya vazife malû l lüğü aylığı 
bağ land ık tan sonra tekrar emeklilik hakkı t an ınan bir hizmete girenler
den vazifeden doğma sebeplerle ölenler ile aynı sebeplerden doğma kaza 
ve y a r a l a n m a l a r ı üzer ine tedavi s ı ras ında veya ameliyat yüzünden ölen
ler için; kendilerinin birinci dereceden vazife malûlü o lmalar ı halinde 
bağ lanacak vazife malûl lüğü ayl ıklar ı ; 

ç) Emekl i , âdi malûl lük veya vazife malûl lüğü aylığı alanlardan 
yedek er olarak silâh al t ına a l ınan la rdan (c) f ıkras ında yazılı surette 
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ölenler İçin; eski ayl ıklar ı ve 56 nci maddeye göre bir inci derece üzerin
den hesaplanacak vazife malûllüğü ayl ıklar ı toplamı, 

d) Y u k a r k i (c) ve (ç) f ık ra la r ında yazılı olanlar 64 üncü madde 
şümulüne girmekte iseler veya yine 64 üncü maddede yazılı hallerde şehit 
o lmuşlarsa ; aynı f ı k r a l a rda yazılı ayl ık lar 64 üncü maddeye göre bir inci 
derece üzerinden hesaplanacak harb malûl lüğü zammı toplamı, 

esas tutulur. 

Madde 70 — Birden fazla kar ı s ı olan kocanın ölümünde 68 inci 
maddede yazılı nispette hesaplanacak dul aylığı, bunlar a r a s ında pay laş 
t ı r ı lmak suretiyle bağlanır . Bunlardan bir inin ö lümünde veya aylığının 
kesilmesini gerektiren bir duruma girmesinde aylığı en çok bir yıl için
de yazı ile Sand ığa m ü r a c a a t o lunması şar t iy le kalan dul bir ise onun 
ayl ığ ına ve birden fazla ise eşit l ikle bunla r ın ayl ık lar ına eklenir. 77 nci 
maddenin (a) f ıkras ı hükümle r i bunlar ın birbir leri h a k k ı n d a da uygula
nır. 

Madde 71 — İ ş t i r akç i ka r ı veya koca eşinden 30 yaş veya daha 
b ü y ü k ise ö lümünde eşine yar ı nispetinde ayl ık bağlanır . Ancak evlenme 
akdi en az 10 yıl evvel yapı lmış veya çocukları o lmuş ise bu indirme ya
pı lmaz. 

Madde 72 — ö l e n iş t i rakçi ler in dul ve muh taç ana la r ı ile iş t i rakçi 
olmıyan, ve ö lüm tarihinde m u h t a ç ve '(65) yaşını doldurmuş bulunan 
koca ve baba la r ına , ö lüm tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde yazı 
ile Sandığa m ü r a c a a t etmeleri şar t iy le , m ü r a c a a t tar ihini takibeden ay 
baş ından itibaren aylık bağlanır . Muh taç koca ve babalardan geçimini 
sağ l ıyamıyacak derecede malûl olanlar için, yaş kaydı aranmaz. 

I 

Muhtaç olması hasebiyle aylık bağ l anan babanın ö lümünde bunun 
aylığı m u h t a ç olması şa r t iy le öz anaya bağlanı r . 

Madde 73 — 67 nci maddede yazılı çocuklardan, T ü r k Medeni K a 
nunu hükümle r ine göre : 

a) Nesebi sahih; 
b) Nesebi tashih edilmiş; 
c) Ev l â t edinilmiş; 

ç) Nesebi sahih olmıyan; (Anadan ayl ığa m ü s t a h a k ol m ı halinde) 
d) Tan ınmış ; 

f) Babalık dâvası ile hükmen tan ınmış ; (Türk Medeni Kanununun 
297 nci maddesi gereğince babanın yalnız para ödemesi için açılan dâva
lar sonunda bu yolda h ü k ü m al ınması har iç . ) 

çocuklar anlaşıl ır . 

Madde 74 — Ölüm tarihinde orta öğrenim yapmakta ise 20, değil 
ise 18 yaşını ve yüksek öğrenimi yapmakta ise 25 yaşını do ldurmamış er
kek çocuklara aylık bağlanır . 

Ancak ça l ı şmaya mâni , tedavisi kabi l olmıyan has ta l ık veya çalış
maya mâni malûllük sebepleri ile muh taç olduklar ı sağl ık kurulunca tas
dik olunacak raporla anlaş ı lanlara , m u h t a ç olmak ve ölüm tarihinden i t i 
baren en çok bir yıl, ehliyeti haiz olmıyan, veli veya vasileri bulunmı-
yanlar için beş yıl içinde kendileri veya veli veya vasileri t a ra f ından yazı 
ile Sandığa m ü r a c a a t l a r ı şar t iy le ölüm tarihinde yaş lar ı ne olursa olsun, 
aylık bağlanı r . 

Ay l ık almakta iken bu duruma düştükler i aynı şekilde anlaş ı lanlar ın 
ayl ık lar ı ; yaş la r ı dolayısiyle, aylıklarının ' kesilmesi gereken tarihten i t i 
baren en çok bir yıl, ehliyeti olmıyan, veli veya Vasileri bu lunmıyanlar 
için beş yıl içinde kendileri veya veli ve vasileri t a r a f ı ndan yazı ile Sten-
dığa m ü r a c a a t l a r ı şar t iy le yaş kaydı a ranmaks ız ın bu durumlar ı geçin
ceye kadar ödenir. 

Has ta l ığ ın seyrinde veya malû l lüğün derecesinde veya mahiyetin
deki azalıp çoğalmalar , muhtaç l ık lar ın ı ortadan kald ı rmadıkça , nazara 
al ınmaz. 

Orta öğren imin son sınıfında iken 20 yaş ım dolduran ve okul veya 
müesseseler in tat i l devreleri har iç , ara vermeksizin yüksek öğren ime baş -
lıyanların, evvelce kesi lmiş aylıkları , yüksek öğrenime baş ladıklar ı tarihi 
takibeden ay baş ından itibaren tekrar b a ğ l a n a r a k '25 yaşını geçmemek 
üzere, öğrenimler ini t a m a m l a y ı n c a y a kadar ödenir. 

Ancak sağl ık kurulunca tasdik edilecek raporla orta öğrenimi Bitir
dikten sonra hasta oldukları belirtilecekler için b i r - ö ğ r e n i m devresi ge
cikme kabul edilir. 

B i r y ü k s e k öğrenimin bit ir i lmesi üzerine kesilen ayl ık lar 25 yaşın'* 
doldurmadan ikinci bir yüksek öğrenime baş lanmış olsa da tekrar bağ
lanmaz. 

H a s t a l ı k t a n b a ş k a sebeplerle yüksek öğren im müesseseler indeki ka
y ı t la r ı silinenlerin ayl ıklar ı , silinme tarihini takibeden ay baş ından it iba

ren kesilir. Kay ı t silme muamelesi yetki l i mercilerce ka ld ı r ı lmadıkça hiç
bir sebep ve suretle tekrar bağ lanmaz . 

Has t a l ı k yüzünden kay ı t l a r ı silinenlerin; kesilen aylıkları , en çok 
bir yıl içinde, yüksek öğren imi istekleri ile b ı r akan la r ın en çok 6 ay için
de, başka bir y ü k s e k öğren im müessesesine kay ı t l a devama baş lamala r ı 
şar t iy le kay ı t tarihini takibeden ay baş ından itibaren tekrar bağlanı r . 

ö l ü m tarihinde 20 yaşını henüz doldurmuş ve orta öğrenimi 'de bi
t i rmiş durumda olanlardan yüksek öğrenime baş l ıyan la ra yukark i esas
lara göre aylık bağlanı r . 

Doktora yapmak üzere geçen müddet le r yüksek öğrenim sayı lmaz. 

Madde 75 — Kendisinden aylık bağ lanacak olanların ölümü tari
hinde, evli bu lunmıyan kız çocuklar ına ay l ık bağlanı r . 

Evlenme dolayısiyle aylığı kesi lmiş olanlardan sonradan boşanan ve
ya dul ka lan la r ın da eski ayl ıklar ı b a ğ l a n a r a k ödenir. 

Madde 76 — ö l ü m tarihinde gebe olan ka r ın ın sonra doğurduğu ço
cuğa, doğum gününü takibeden ay baş ından itibaren aylık bağlanı r . Ve 
evvelce 68 inci madde gereğince ölüm tarihinde m ü s t a h a k dul ve yetim
lere b a ğ l a n a n ayl ıklarda, doğan çocuk ta nazara a l ı n m a k suretiyle, ge
rekirse, düzel tme yapılır. 

Ölümden sonra mahkemece babal ığa hükmolunan çocuklar hakk ında 
da aynı hükümle r uygulanı r . 

YİRMİ BİRİNCİ KISIM 

Dul ve yetim aylığının bağlanmıyacağı haller 

Madde 77 — Aşağ ıda yazılı hallerde dul ve yetimlere aylık bağ
lanmaz : 

a) Kendisinden aylık bağ lanacak , iş t i rakçiyi veya emekli, âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü aylığı alanı ; 

Kasten ve haks ız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere 
veya bu kanun gereğince âdi malûl say ı l acak hale getirenlere; 

b) Kendisine aylık b a ğ l a t a c a k iş t i rakçiye, veya emekli, âdi malûl
lük, veya vazife malûl lüğü ayl ığı alana veya ailesine karş ı ağı r bir cü
r ü m işlediğinden veya bunlara karş ı kanunen mükellef olduğu vazifeleri 
ifada büyük bir kusur i r t ikâp eylediğinden dolayı ö lüme bağlı bir tasar
rufla mirastan ı ska t edilenlere; 

c) E v l i kız ve erkek çocuklar la anaya. 

Madde 78 — İş t i rakçi ler le 88 inci maddeye göre kesenekleri geri 
ver i lmemiş veya 62 nci maddeye göre vazife malûl lüğü aylığı kesilerek 
emeklilik hakk ı t an ınan bir vazifeye tây in edilmemiş durumda olup ta 
mahkemece gaipliklerine hükmolunan la rdan ; fiilî hizmet müddet ler i 15 
yıl ve daha fazla bulunanlar ın , dul ve yetimlerine h ü k m ü n kesinleşt iği 
tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandığa m ü r a c a a t etmeleri şa r 
tiyle gaipl iğin baş ladığına hükmolunan tarihi ve bir yıl geç t ik ten sonra 
yine yazı ile Sandığa m ü r a c a a t edienlere de m ü r a c a a t l a r ı tarihlerini ta
kibeden ay baş la r ından itibaren 68 inci madde esas la r ına göre aylık bağ 
lanır ve gaipliklerinin geçmesi halinde b a ğ l a n a n ayl ıklar , gaipliğin geçti
ğinin belirdiği tar ihi takibeden ay baş ından itibaren kesilir . 

Gaip l ik le r i geçenlerden bir yıl içinde emeklil ik h a k k ı t an ınan bir va
zifeye t ây in olunanlar, i ş t i rakçi durumlar ın ı tekrar iktisap ederler ve ga
ip l ik ler i s ı ras ında dul ve yetimlerine ödenmiş ay l ık la r ın veya toptan öde
menin top lamı ad la r ına borç kaydedilerek aylık veya ücret ler i t u t a r ından , 
emekli, âdi malûllük veya vazife malûlü aylığı bağ l anmas ında bu ay
l ık lar ından ve ö lümü halinde de dul ve yetimlerine b a ğ l a n a c a k ayl ıklar
dan % 10 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

İlgil i ler ad ına borç k a y ı t l a n a n ayl ığa ait vergiler Sandığın işarı 
üzer ine Hazinece toptan geri verilir. 

Y u k a r k i f ı k rada yazılı müdde t içinde emeklilik hakk ı t an ınan bir 
vazifeye t ây in edilmiyenlerin Sandık la i lgi leri kesilir ve Sand ık ta bir ik
miş keseneklerinin faizsiz toplamı dul ve yetimlere ödenen ayl ıklar ın ve
ya 82 nci maddenin (d) f ık ras ına göre yapı lan toptan ödemenin topla
mından fazla ise, fazlası toptan kendilerine ödenir. Noksan ise-farkı aran
maz. 

Gaipl ikler i geçenlerden; emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı bağ lanmas ına hak k a z a n m ı ş durumda olanlar hakk ında yukark i 
f ıkra h ü k m ü tatbik edilmeyip istediklerinde kendilerine m ü s t a h a k olduk
ları ayl ıklar bağlan ı r ve yukarda ikinci f ık rada gösteri len borçları bu 
ay l ık la r ından kesilir . 
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Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylıklarından birini al
makta iken? gaipliklerine hükmolunanlarm dul ve yetimlerine aylık bağ
lanır. Gaiplikleri geçenlerin kendi aylıklarının ödenmesine başlanır ve 
gaiplikleri sırasında dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplamı, emekli 
aylıkları toplamından eksik ise, farkı ayrıca kendisine toptan ödenir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra harbde gaip olan ve gaip
liğine hükmolunduğu tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar gaipliği geç
mediği gibi durumu da tesbit edilemiyen iştirakçilerin dul ve yetimlerine, 
gaipliğin hükme bağlandığı tarihi takibeden ay başından itibaren vazife 
yüzünden ölmüş olanlar gibi ve durumlarına göre bu kanunun ilgili hü
kümleri gereğince aylık bağlanır ve evvelce bağlanmış aylıklarda dü
zeltme yapılır. Bunlardan fiilî hizmet müddetleri 16 yıldan az olduğundan 
dolayı dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılmış ise ödenen para, bağla
nan aylıkların müterakiminden indirilerek varsa artanı aylıklarının dört
te birinin kesilmesi suretiyle tahsil olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra harbde gaip olan ve gaip
liğine hükmolunduğu tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar gaipliği geç
mediği gibi durumu da tesbit olunamıyan erlerin, dul ve yetimlerine de 
yukarki fıkra hükümleri dairesinde aylık bağlanır. 

Bu madde hükmü tevdiatçılara da kıyas yolu ile uygulanır. 

Madde 79 — 64 üncü maddede yazılı hallerde şehit olduğu iddia 
olunanların aylığa müstahak dul ve yetimleri tarafından, aylık bağlan
ması isteği ile yapılacak müracaatlarda mahkemelerden aldıkları vera
set vesikaları İle Sandık gıyabında yapılmış muhakeme sonunda aldıkları 
ilâmlarda gösterilen şehitlikler, resmî kayıtlara göre hakikate uygun de
ğilse Sandık, bu vesika veya ilâmlardaki ölümün şehitlikle olctağu hakkın
daki hüküm ve kararların bozulmasını ilgili mahkemeden istemeğe yet
kilidir. 

Madde 80 — 93 üncü madde gereğince aylıkları kesilen emekli, âdi 
malûl veya vazife malûllerinin, muhtaç dul ve yetimlerine hükmün katî-
leştiği 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 erdiği veya 
durumlarının zail olduğu tarihleri takibeden ay başından itibaren kesile
rek ölümlerinde, müstahak olanlara tekrar bağlanır. 

Şu kadar ki, 92 nci maddenin (b) fıkrasında yazılı olanların dul 
ve yetimlerinden yalnız Türk sınırları içinde Türk uyruğu olarak kalan
lara aylık bağlanır. 

Madde 81 — 66 nci maddenin (a), (d) ve (e) fıkralarında yazılı 
olanların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, ödendikçe faturası karşı
lığında Hazineden alınır. 

YİRMİ İKİNCİ KISIM 

Toptan ödeme 

Madde 82 — Toptan ödeme, aşağıda yazılı hallerde yapılır : 
a) Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılanlardan veya (60) yaşım 

doldurarak emekliye ayrılmalarını istiyenlerden, fiilî hizmet müddetleri 
20 yıldan az olanlara; 

b) 39Mıncu maddenin (e) ve (f) fıkralarında yazılı olanlardan; fiilî 
hizmet müddetleri 25 yılı doldurmamış olanlara; 

c) Haklarında âdi malûllük hükümleri tatbik edilen iştirakçilerden; 
fiilî hizmet müddetleri 15 yıldan az olanlara; 

ç) Vazife malûllüğü geçtiğinden aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı 
tanınan bir vazifeye tâyin edilmemiş durumda iken (60) yaşını doldu
ranlardan; fiilî hizmet müddetleri 20 yıldan az olanlara veya yine bu du
rumda iken ölen ve fiilî hizmet müddetleri 16 yıldan az olanların; dul ve 
yetimlerine; 

d) Mahkemece gaipliklerine hükmolunan iştirakçilerden fiilî hizmet 
müddetleri 15 yıldan az olanların; hüküm tarihinden itibaren bir yıl için
de yazı ile Sandığa müracaat eden dul ve yetimlerine. 

Madde 83 — „(Toptan ödeme) ilgililerin Sandıktaki emekli kese
nekleri ile karşılıklarının 34 ve 38 inci maddeler gereğince fiilî ve itibari 
hizmet müddetleri için kurumlarca ödenen paralar da dâhil olmak üzere 
% 4 mürekkep faizle kendilerine veya 68 röci maddede yazılı esas ve nis
petlere ve ölüm tarihindeki durumlarına göre dul ve yetimlerine öden
mesidir. 

Şu kadar ki, 82 nci maddede yazılı olanlardan iştirakçilere ödene
cek para, keseneğe esas olan aylık veya ücret tutarının bir aylığından, dul 

ve yetimlere ödenecek paranın toplamı da bu miktarın yarısından aşağı 
olmaz. 

Madde 84 — 70, 71 ve 72 nci maddelerle 74 üncü maddenin 1 inci 
fıkrası 75 ve 77 nci maddeler hükümleri, dul ve yetimlere yapılacak top
tan ödemelerde de uygulanır. 

ö l ü m tarihinde çalışmağa mâni ve tedavisi imkânsız hastalık veya 
malûllük sebepleriyle muhtaç oldukları sağl ık kurulunca-tasdik edilecek 
raporla anlaşılan erkek çocuklara da yaş kaydı aranmaksızın toptan öde
me yapılır. 

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

Madde 85 — Ölüm tarihinde dul karı gebe ise, gebelik dul karı ta
rafından ölüm tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde yazı ile Sandığa bil
dirilmek şartiyle doğacak çocuk İçin de toptan ödeme tahakkuk ettirile
rek Sandıkta saklı tutulur ve doğumda genel hükümlere göre ödenir. 

Doğum olmaz veya çocuk ölü doğarsa, bu pasra, 68 inci madde hü
kümlerine göre gerekiyorsa diğerlerinin hisselerine eklenir. 

Madde 86 — ölümlerinde aylığa veya toptan ödemeye müstahak 
dul ve yetim bırakmıyanların kesenekleri Sandığa kalır. 

YİRMİ ^ÜÇÜNCÜ KISIM 

Emekli keseneklerinin geri verilmesi 

Madde 87 — Aşağıda yazılı sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan 
vazifelerden ayrılanların, Sandıkla İlgileri kesilir ve o tarihe kadar aylık 
ve ücretlerinden kesilerek Sandıkta birikmiş kesenekleri ı(34 ve 38 inci 
maddelerde yazılı 1% 10 ların kesenek itibar edilen kısımları' dâhil) faiz
siz olarak kendilerine ödenir. 

a) istifa edenler; 
b) İstifa etmiş sayılanlar; 
c) Emeklilik hakkı tanınmıyan kadrolara nakil suretiyle tâyin edi

lenler; 
ç) Milletvekilliğine seçilenler; 
d) Belediye başkanlığından veya il daimî komisyonu üyeliğinden 

39 uncu maddenin l(b) fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılanlardan 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilmemiş veya 40 ıncı mad
dede yazılı yaş hadleri sebebiyle tâyin edilememiş olanlar; 

e) Idareten veya cezaen vazifelerine son verilenler; 

f) Asillikleri tasdik olunmıyarak vazifererine son verilen stajyer
ler ve adaylar; 

g) Bakanlık emrine alınanlardan, kurumlarca teklif edilen eski va
zifelerine eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazife
leri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçenler; 

h) Emeklilik hakkını düşürmiyen hürriyeti tahdit edici ceza ile hü
kümlü bulunanlar '(Cezaları tecil, edilenler hariç); 

i) Kadro yüzünden açıkta kalanlardan aylıksız veya ücretsiz duru
ma frenler; 

j) Kadroları kurumlarınca geçici hale getirilenler; 

k) 92'nci madde gereğince emeklilik hakkı düşen iştirakçiler; 

1) Millî Savunma Bakanlığının harb okullarındaki öğrencilerinden 
okullarını tamamlıyamıyarak ayrılanlar, (Yalnız öğrenci aylıklarından 
kesilen miktarlar); 

m) Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam olarak yapmak üzere va
zifeleri ile ilgileri kesilmek suretiyle silâh altına alman iştirakçilerle, se
ferberlik, talim veya manevra için er olarak silâh altına alman ve va
zifeleri ile ilgileri kesilen hizmetliler; 

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

Madde 88 — 87 nci maddenin (a, b, c, ç, d, e, g, h, i, j , m) fıkra
larında yazılı olanlardan fiilî hizmet müddetleri 25 yıl ve daha fazla bu
lunanların ayrılışlarında kesenekleri geri verilmez. 
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YİRMİ DÖRDÜNCÜ KISIM 

İkramiye 

Madde 89 — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı ilk 
defa a ğ l a n a n l a r d a n bağlanma sırasında ve bağlanmaya esas fiilî hizmet 
müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara ((Emekli ikramiyesi) adı ile bu 
aylıklarına esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarının bir yıllık 
toplamı ödenir. 

Fiilî hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlardan vazifede 
veya açıkta iken ölenlerin ikramiyeleri 68 inci maddedeki esas ve nis
petlere göre ayl ığa 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 ölen
lerin İkramiyeleri varislerine ödenir. 

Madde 90 — Evlenme sebebiyle aylığı kesilen kız çocuklarla, evle
nen dul karıya (Evlenme ikramiyesi) adı ile ve bir defa için almakta ol
dukları dul ve yetim aylıklarının iki yıllığı ödenir. 

YİRMİ BEŞİNCİ KISIM 

Aylıkların başlangıcı 

Madde 91 —• Bu kanuna göre bağlanan aylıklardan : 
a) Emekli aylığı; 
I - 4J2 nci maddede yazılı olanlar için o maddede yazılı olduğu gibi 

yazı ile İstedikleri tarihleri; 
II - Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede İken emeklil iğe aynim \-

larmı istiyenler için yazı î le yapacakları İsteklerinin yetkili makamlarca 
tasdik edildiğinin yine yazı ile kendilerine bildirilmesinden İtibaren vazi
felerinden ayrılanların ayrıldıkları tarihleri, (Bunların en çok bir ay için
de vazifelerinden ayrılmaları mecburidir); 

OT - Emekli l iğe ayrılma isteklerinin kabul edildiği yetkili makam
larca yazı ile kendilerine bildirilmezse İsteklerini yaptıkları tarihlerden 
itibaren, bir aydan evvel olmamak üzere vazifelerini terkettikleri tarih
leri; 

IV - Re'sen emekliye ayrılanlardan: 
1. > Y a ş haddi dolayısiyle ayrılanlar için bu hadleri doldurdukları ta

rihleri veya uzatılmış İse uzatılan müddetlerin bitimi tarihlerini; 
2. Hüküm ile ayrılanlar için hükmün kesinleştiği tarihleri; 
3. Yetkili makamlarca emekliye sevkedilenlerin vazifelerine son 

verilme tarihlerini; 
4; Geri kalanlar için emekliye ayrılmalarının kurumlarınca tasdiki 

tarihlerini; 

b) Âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylıkları, buna ait raporla
rın sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihleri ve bunlardan vazife aylık 
veya ücretleri daha evvel kesilmiş bulunanların kesilme tarihlerini; 

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

takibeden ay başlarından başlar. 
|(a) fıkrasının (JV) üncü bendi ile |(b) fıkrasında yazılı başlama ta

rihlerinden sonra her ne sebeple olursa olsun kurumlarınca vazifeleri İle 
ilgileri kesilmiyerek aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suretle geçen müd
detleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz ve bunlar için kesenek ve karşılık
ları alınmış İse geri verilir. 

Şu kadar ki, bağlanan aylıklar; vazifelerinden ayrılarak vazife ay
lığı veya ücretlerinin kesildiği tarihleri takibeden ay başlarına kadar 
ödenmez. 

YİRMİ ALTINCI KISIM 

Emeklilik haklarının düşmesini ve bağlanan aylıkların 
devamlı olarak kesilmesini gerektiren sebepler 

Madde 92 — İştirakçilerden : 
a) Kasta makrun olmıyan veya tahrik neticesi vukua gelen fiiller 

hariç olmak üzere bir yıldan fazla ağır hapis veya beş yüdan fazla ha-
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pis cezaları ile yahut hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandı
rıcılık, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, cürüm uydurma, iftira, ir
tikâp, rüşvet, zimmet ve ihtilas suçlarının birinden dolayı 6 aydan zi
yade hapis cezası ile veya en az haddi bir yıldan aşağı olmamak üzere 
mükerrer hapis cezalarını gerektiren suç ile veya Askerî Ceza Kanunu 
hükümlerine göre ve başka bir ceza ile birlikte veya yalnız olarak veril
miş bulunan askerlikten tart cezası ile hükümlü duruma girenlerin, 

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

emeklilik hakları düşer. 
Madde 93 — Bu kanuna göre bağlanan aylıkları alanlardan : 
a) 92 nci maddede yazılı durumlara girenlerin; 
b) Evlenen karı, ana ve kız ile erkek çocukların, (Harb mâlftlleriyle 

evlenen karılar hariç); 
c) Muhtaç durumdan çıkan koca, ana ve babanın; 
ç) 74 üncü madde hükmü uygulanmak suretiyle (18) yaşını, orta 

öğrenimde ise (20) yaşim, yüksek öğrenim yapmakta ise ,(25) yaşını geç
memek üzere bu öğrenimlerini bitiren erkek çocukların; 

aylıkları, bu durumlarının katî olarak belirtildiği tarihleri takibeden 
ay başından itibaren kesilir ve (c) fıkrasmda yazılı haller hariç olmak 
üzere tekrar bağlanmaz. 75 İnci madde hükmü mahfuzdur. 

YİRMİ YEDİNCİ KISIM 

İki cihetten .veya aynı sıfatla (Aylı/c) veya (Toptan 
ödeme) ye istihkak halleri 

Madde 94 — Bu kanunda belirtilenler dışında gerek kaldırılan hü
kümlere göre bağlanmış, gerek bu kanuna göre bağlanacak aylıklardan 
İkisinin birleşmesi halinde az olanı sürekli olarak kesilir: 

Dul ve yetim sıfatiyle, toptan ödeme yapılanlara gerek yine dul ve 
yetim sıfatiyle, gerek kendi vazifelerinden dolayı müstahak oldukları top
tan lödeme ayrıca yapılır. 

Dul veya yetim aylığı almakta iken başka cihetten tekrar dul ve ye
tim aylığına müstahak duruma girenlere, yenisi fazla İse o bağlanır. An
cak, eşinden aylık alan dul karı ve koca, ayrıca ana, baba veya çocuğun
dan ayl ığa müstahak duruma girerlerse bir ay İçinde yazı ile Sandıktan 
istemeleri şartiyle fazla olan yeni aylıkları bağlanır. Esküeri kesilir. 

Baba veya anasından aylık almakta iken evlenmesi dolayısiyle aylığı 
kesilen kızın; kocasının ölümü yüzünden yetim aylığının tekrar bağlan
ması, ölen kocasından aylığa müstahak olmaması veya bağlanacak ay
lığın az olması veya kızın bu aylığı tercih ettiğini bu duruma girdiği ta
rihten itibaren bir ay İçinde yazı ile Sandığa bildirmesi şartiyle müm
kündür. 

Evlendiğinden dolayı ayl ığı kesilen kızın, kocasının ölümü sebebiyle 
toptan ödemeye müstahak olması yetim aylığının ödenmesine mâni olmaz. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı almakta İken da
ha fazla dul veya yetim aylığına müstahak duruma girenlere bir ay için
de yazı ile Sandıktan istemeleri şartiyle eski aylıkları kesilerek yeni ay* 
lıkları bağlanır. Şu kadar ki, ölümlerinde dul ve yetimlerine bıraktıkları 
aylıklar üzerinden aylık bağlanır. 

tki cihetten aylık veya toptan ödemeye aynı zamanda müstahak du
ruma girenler hakkında da yukarki hükümler uygulanır. 

Madde 95 — Dul ve yetim aylığı almakta iken emeklilik hakkı ta
nınan bir vazifeye giren karı ve çocukların; vazifelerinden dolayı vazife 
malûllüğü aylığına müstahak olmalarında, bu aylıkları bağlanır. 

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

Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye müstahak duruma girme
lerinde bu istihkakları verilmekle beraber müstahak iseler kesilen aylık
larının ödenmesine de başlanır. 

Madde 96 — Dul ve yetim aylığı almakta iken iştirakçi durumuna 
giren dul ona ile karı ve kızın sonradan kendi vazifelerinden dolayı ay
lığa müstahak duruma girmelerinde; tercih ederlerse bir ay içinde yazı 
ile Sandığa müracaat etmek ve müstahak olmak şartiyle, kesilen eski ay
lıklarının ödenmesine başlanır ve bu durumda İken ölümlerinde; ye
timlerine emekliliğe esas olan vazife aylıkları üzerinden aylık bağlanır. 

(Resmî Gazete) 
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Tercih etmezlerse veya ana muhtaç değilse eski aylıkları sürekli 
olarak kesilip vazifelerinden dolayı müstahak oldukları aylıkları bağ
lanır. 

Vazifelerinden dolayı (Toptan ödeme) ye hak kazanmışlarsa, bu is
tihkakları verilmekle beraber yine müstahak olmaları şartiyle, kesilen 
aylıklarının ödenmesine de başlanır. 

Madde 97 — Toptan ödeme yapılmış dul veya yetimlerin sonradan 
aynı sıfatların birinden dolayı ayl ığa müstahak duruma girmelerinde ev
velce yapılan toptan ödeme nazara alınmaz. 

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

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

YİRMİ SEKİZİNCİ KISIM 

Emekli, âdi malûllük, vazife malullüğü, dul ve yetim 
ayhğı alanlardan veya kesenekleri geri verilenlerle 

toptan ödeme yapılanlardan bir vazifeye tâyin 
edilenler 

Madde ©8 — Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı alan
ların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edilebilmeleri 
için tâyin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları 
ve malûllerin, malûllüklerinin bu vazifeleri yapmağa mâni olmadığının 
sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır. 

Madde 99 — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul veya ye
tim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın 
emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenlerin, aylıklarının tamamı, 
bu vazifelere tâyinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir. 
Ancak hayrat hademesinin aylıkları kesilmez ve kendilerine bu hizmet
lerinden dolayı son hizmet zammı da yapılmaz. 

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

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

Peşin ödenen aylıklardan yukarki fıkra gereğince istirdadı gereken 
ve tâyin tarihlerini takibeden ay başlarından sonraya raslıyan kısımları, 
Sandığın bildirimi üzerine kurumlarınca ilgililerin İstihkaklarından en 
geç (3) ay içinde ve (3) eşit taksitte kesilmesi suretiyle tahsil olunarak 
Sandığa gönderilir. 

Madde 100 — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı 
alanlardan; «Erler hariç» emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edi
lenlerin, ayrılışlarında; 

Eski aylıklarına, bu vazifelerde geçen fiilî ve itibari hizmet müd
detlerinin her yıl için keseneğe esas son aylık veya ücreti tutarının ve 
15 inci maddenin (g) fıkrasındakilerin tam aylık veya ücretleri tutar
larının % 1 i (Son hizmet zammı) adı ile eklenir. 

Ancak, bağlanmış eski aylıkları ile son hizmet zamlarının toplam», 
emekli veya âdi malûllük aylığı alanlar için eski ve yeni vazifelerinin ke
seneğe esas aylık veya ücretleri tutarından fazla olanının <% 70 ini ve 
vazife malûllüğü aylığı alanlar için % 90 ını geçemez. 

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

Son aylık veya ücret tutarı; ilgilinin emekli, veya âdi malûllük ay
lığına esas tutulmuş olan aylık veya ücreti tutarından az veya ona eşit 
ise iki yıl kaydr aranmaz. 

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

Yıl ve lira kesirleri hakkında 41 inci maddede yazılı hükümler uy
gulanır. 

Madde 101 —1 Vazife malûllüğü aylığı alan erlerden, sonradan 
emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ay
rılışlarında veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu ka
nunun ilgili bükümleri ayrıca uygulanır. 

Madde 102 — Sandıkta birikmiş emekli keseneklerini geri almış bu
lunanlardan 98 inci maddenin vazifeye alınmaya ait hükümleri mahfuz kal

mak üzere emeklilik hakkı tanınan veya 130 uncu maddede gösterilen va
zifelere, belediye başkanlığına, illerin daimî komisyonu üyeliklerine ge
çenler, aldıkları paraları, tâyin edildikleri veya seçildikleri tarihten iti
baren en çok bir yıl içinde ve aldıkları tarihlerden itibaren % 5 faizi 
ile toptan Sandığa geri verirlerse; 

Tâyin veya seçilme tarihindeki yaşlarından, emeklilik hakkı tanı
nan vazifelerde evvelce geçen fiilî hizmet müddetlerinin indirilmesinden 
sonra kalan yaş sayısı, 40 ı geçmemiş olmak şartiyle, Sandıkla ilgilendi
rilirler ve eski fiilî ve itibari hizmet müddetleri yenilerine eklenir. 

Aldıkları paraları, yukarki müddetler içinde geri vermiyenler veya 
esasen geri vermek istemiyenler 40 yaşını doldurmamış olmak şartiyle 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa alınmış sayılarak Sandıkla 
ilgilendirilirler. 

88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş veya 
tahakkuk ettirilen keseneklerini henüz almamış olanlardan, birinci fık
rada yazılı vazifelere geçenler hakkında da paranın iadesi kaydı hariç 
olmak üzere sözü geçen fıkra hükümleri uygulanır. 

Yukarki fıkralarda yazılı olanlardan hesaplanacak yaş sayısı 40 ı 
geçenler Biriktirme Sandığına alınırlar. 

Meydana çıkan gaiplerden 78 inci madde gereğince Sandıkla İlgi
leri kesilenler hakkında da keseneğin geri verilmesinde; gaipliklerinden 
dolayı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış ise, gaiplikleri tarihine kadar 
Sandıkta birikmiş kesenekleri miktarında bir para, toptan ödeme yapıl
mış ise, bu para esas alınmak suretiyle yukarki hükümler uygulanır. 

Madde 103 — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı 
alanlardan; talim, manevra, seferberlik veya harb için silâh altına alı
nanlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır: 

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

b) Aylıkları, rütbeleri aylıklarından çok ise farkları Sandıkça öde
nerek kurumlarca yalnız rütbeleri aylıklarından kesenek alınır. 

c) Er olarak silâh altına alınanların aylıkları kesilmez. 

,(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların terhislerinde rütbeleri ay
lıkları üzeVinden 100 üncü madde hükmü uygulanır. 

Madde 104 — 39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri ha
riç olmak üzere (e) ve (f) fıkralariyle 92 nci maddede gösterilenler, ku
rumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar. 

Yl"RMİ DOKUZUNCU KISIM 

Yaş 

Madde 105 — Bu kanunun işt irakçi 've tevdiatçılara ait çeşitli hü
kümlerinin tatbikında; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa tâyin 
sırasında kurumlara gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı do
ğum tarihleri, eğer 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltilmesi ya
pılmış ise 18 yaşının doldurulması tarihindeki doğum tarihleri, dul ve 
yetimler hakkındaki hükümlerinin uygulanmasında da, dul ve yetim aylık
larına veya (Toptan ödeme) ye hak kazanıldığı tarihlerde bunların ka
yıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki doğum tarihleri esas tutulur. 

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

Ancak, doğum tarihlerinde, iştirakçi veya tevdiatçılar için 18 yaşın 
doldurulmasından sonra, dul ve yetimler için de aylığa veya toptan öde
meye istihkak tarihlerinden geriye doğru bir yıl içinde yapılan düzelt
meler, nazara alınmaz. 

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

Madde 106 — Kurumlar kendilerine gösterilen nüfus hüviyet cüz
danlarının tasdikli bir örneğini, ilgililerin işe başlama tarihlerinden iti
baren en çok bir ay içinde Sandığa göndermeğe mecburdurlar. 
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Ancak, Sandık; gönderi len örnekler i -nüfus idarelerindeki kay ı t l a r ı 
ile karş ı laş t ı rab i l i r ve bunlar hakk ında 105 inci maddeye g ö r e muamele 
yapar. 

Madde 107 — Nüfus hüviyet cüzdanlar ı ile nüfus kay ı t örnekler i 
nin; Sand ığa bilerek yanlış bildirilmesinden doğan her çeşit zararlardan, 
ilgisine g ö r e , ' kurumlar veya nüfus memur la r ı ve doğru o lmıyan nüfus 
hüviyet cüzdanlar ın ın bilerek kurumlara göster i lmesinden doğan her çe
şit zararlardan da bunlar ı gös te ren veya bunlar ı bilerek kabul edip ör
neklerini Sandığa gönderenler malen sorumludurlar. 

OTUZUNCU KISIM 

Muhtaçlık 

Madde 108 — Kendisini ve T ü r k Medeni Kanunu hükümle r ine göre 
b a k m a ğ a mecbur olduğu ailesi fertlerini geç indi rmeğe yetecek geliri, 
mal ı (Para veya o mahiyetteki k ıymet le r dâhi l ) veya kazanc ı bulunnr.-
yanlara, bu kanun hükümler in in uygu lanmas ında (Muhtaç) denir. 

Muhtaçl ık , dul ve yetimler t a r a f ından tanzim ve imzalar ı ihtiyar 
heyetlerince tasdik edilecek beyan kâğ ı t l a r ı üzer ine daimî olarak otur
duklar ı yerlerin bağl ı bulunduklar ı i l veya ilce idare heyetleri t a ra f ından 
muhtaç l ık sebepleri aç ıkça göster i lmek suretiyle verilecek mazbatalarla 
belirtil ir . 

B u mazbatalara ka r ş ı i lg i l i veya Sandık t a r a f ından Dan ı ş t ayda dâva 
açılabilir. Sand ıkça itirazda bulunulması halinde netice a lmıncıya kadar 
aylığın yarıs ı ve toptan ödeme, kesenek iadesi ve ikramiye gibi ödemelerin 
t a m a m ı emanet olarak Sand ık t a al ıkonulur. 

Madde 109 — Sandık Yönet im Kuru lu , idare heyetlerinin s o r u ş t u r m a 
ve k a r a r l a r ı dışında i lgi l i ler in gelir, kazanç ve mal la r ı h a k k ı n d a b a ş k a 
yerlerde de idare m a k a m l a r ı vası tasiyle ayr ıca her çeşit s o r u ş t u r m a yap
t ı rmaya , resmî ve özel idare, müessese ve o r t ak l ık l a rdan ve şah ı s la rdan 
bi lgi istemeye yetki l i ve bunlar da vermeye mecburdurlar. 

Madde 110 — Sonradan veraset, bağış , vasiyet yoliyle veya b a ş k a 
suretlerle para, menkul ve gayrimenkul mal ve gelir edinmiş veya k a z a n ç 
sağ lamış olanlar; bu durumlar ın ı , bunlar ı iktisap ettikleri tarihten itibaren 
bir ay içinde beyanname ile Sand ığa bildirmeye meeburdurlar. B u takdirde 
bu hallerin muhtaçl ığ ın ı g idermiş olup olmadığı Sandık t a r a f ı ndan evvelce 
bu muhtaçl ığ ı karara bağl ıyan yerler idare heyetlerince yeniden karara 
bağla t t ı r ı l ı r . 

Madde 111 — Sandık T ü r k Medeni Kanunu hükümler ine göre bak
maya mecbur olanlar t a ra f ından bak ı lmadığ ından veya bağ l anan nafaka 
veya sağ l anan menfaatin azl ığından dolayı muh taç durumda olmalar ı ha
sebiyle aylık bağladığı dul ve yetimlerin bakmaya mecbur yakın la r ı aley
hine gerekli na fakan ın bağ l anmas ı veya bağ lanan mik ta rm ar t ı r ı lmas ı için 
doğrudan doğruya veya üçüncü şahıs sıfatiyle dâva a ç m a y a yetkil idir . 

OTUZ BİRİNCİ KISIM 

Aylık bağlanmaya, toptan ödeme ve kesenek iadesi 
yapılmaya kadar verilecek avanslar 

Madde 112 — i lgi l i lere bu kanun gereğince aylık bağ lanmcıya kadar 
geçecek müdde t için yazı ile Sand ık tan istemelerinde aşağıdaki esaslara 
ve bu kanunun genel hükümler ine göre (Avans ayl ık) ödenir: 

a) Emekl i l ik h a k k ı t an ınan vazifelere al ınmış emekli, âdi malûl ve 
vazife malûl ler inden emekliye ayr ı lan lara , kesilen ayl ıklar ı , 

b) Emekl i , âdi malûllük veya vazife malûl lüğü aylığı bağ l anacak 
veya aylık şekl inde son hizmet z a m m ı yap ı l acak la ra bu ayl ıklar ının dul 
ve yetimlere de (68) inci maddeye göre bağ lanmas ı gereken ayl ık lar ın 
yarıs ı . 

Bağ lanan ayl ıklar ın avans ay l ık la rdan a r t an ı toptan ödenir. Faz la 
ödendiği anlaş ı lan kısım, b a ğ l a n a n aylığın dör t te bir inin kesilmesi sure
tiyle geri alınır. 

M ü s t a h a k olmadıklar ı sonradan anlaş ı lan lara ödenmiş avans ayl ıklar 
genel hükümle re göre tahsil edilir. 

İ lgil i lerin, ayl ık yerine (Toptan ödeme) ye m ü s t a h a k bulunduklar ı 
anlaşı l ırsa, ödenen avans ayl ıklar , toptan ödemelerden indir i l i r . 

Madde 113 — B u kanun gereğince (Toptan ödeme) yapü ıncaya kadar 
yazı ile istemeleri şar t iy le , Sand ık ta b i r ikmiş kesenekler ilgililere veya 

,(68) inci maddede yazılı nispetlere göre, dul ve yetimlerine avans olarak 
ödenir. 

Madde 114 — B u kanun gereğince kesenekleri geri verileceklere, 
ödeme yap ı lmc ıya ,kada r , yazı ile istemeleri şart iyle, yar ıs ı avans olarak 
veril ir . 

Madde 115 - - Yeı sars ın t ı s ından zarar gö ıen bölgelerin, Bakanlar 
Kurulunca belirtilecek yerlerinde veya yangın, sel gibi önemli olaylara 
m â r u z kalan yerlerde, y a r d ı m a m u h t a ç olacak derecede malca veya be
dence mühim zarara uğrad ık la r ı o yerlerin idare heyetleri t a r a f ından tas
dik olunan; emekli, âdi malûl, vazife malûlü ve dul ve yet'irılere, ayl ıkla
r ının üç misl ini geçmemek üzere Yönetilin Kurulunca uygun görülecek 
miktarda avans verilir. 

B u avanslar, i lgi l i ler in ayl ık lar ından eşit taksitlerle ve ödeme tarih
lerinden itibaren i k i yıl içinde geri alınır. 

Aylıklar ı henüz b a ğ l a n m a m ı ş olanlara bu ödemeler 112 nci maddede 
yazılı avans ayl ıklar üzer inden yapıl ır . 

Ölüm halinde tahsil edilmemiş k ıs ımlar aranmaz. 

OTUZ İKİNCİ KISIM 

Zamanaşımı 

Madde 116 -— Emek l i , âdi malûl lük, vazife malûl lüğü, dul ve yetim 
ayl ıklar ını almak üzere, bu ayl ıklar ın tahakkuk ettirildiği tarihlerden i t i 
baren ara l ıks ız bir yıl sonuna kadar Sand ığa m ü r a c a a t etmiyenlerin ay
lıkları kesilir. Bunlardan kesilme tarihinden itibaren 5 yıl içinde yazı ile 
Sandığa m ü r a c a a t edenlere kesilen ayl ık lar ı tekrar bağ lan ı r ve geçmiş 
müdde te ait ayl ıklar ı da toptan ödenir. B u müdde t t en sonra m ü r a c a a t 
edenlerin aylıkları , m ü r a c a a t tarihlerini takibeden ay baş ından itibaren 
yeniden b a ğ l a n a r a k ödenir ve geçmiş müdde t için bir şey verilmez. 

' B u kanunda ayr ıca belirti len haller dışında ayl ık bağ lanmas ına istih
kak kesbedilöiği tarihten itibaren beş yıl sonuna kadar yazı ile m ü r a c a a t 
edilmezse bu aylıklar , m ü r a c a a t tarihini takibeden ay baş ından itibaren 
bağlanı r . 

Madde 117 — Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralar
dan; istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren beş yıl sonuna kadar alın-
mıyan veya yazı ile m ü r a c a a t edilerek a r a n m ı y a n l a r Sandık lehine za
manaş ımına u ğ r a r . 

Madde 118 — 116 ve 117 nci maddeler, i lgi l i ler in her birinin istihkak
ları hakk ında ayr ı a y u uygulanır . 

S a n d ı ğ a m ü r a c a a t etmemenin makbul veya mücbi r bir sebebe dayan
dığını genel hükümle re göre ispat edenler hakk ında yukark i maddeler 
hükümle r i uygulanmaz. Ölümü duymamış olmak, ispat edilmek şar t iyle , 
mücbir sebep sayılır. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ödeme 

Madde 119 - - Bu kanun gereğince yapı lacak her çeşit ödemeler için, 
kul lanı lacak belgeler ve ödemenin şekilleri t ü z ü k ile belirt i l ir . 

Madde 120 — B u kanunda yazılı her çeşit i s t ihkaklar ; yer leş t ik ler i 
yerlerde doğrudan doğruya hak sahiplerine, vekillerine veya kanuni tem-
sicillerine ödenir. Ancak köylerde o tu ran la r ın aylıkları , bunlar ın bağl ı 
o lduklar ı i l veya ilce merkezlerinde ödenir. 

Ödemeler için Sandıkça yapı lan masraflardan dolayı ilgililerden bir 
şey al ınmaz. 

Madde 121 — Her ne suretle olursa olsun i s t i hkak la r ından fazla 
yapı lan ödemeler, i lgil i lerin, varsa sonraki her çeşit i s t ihkak la r ından hü
k ü m al ınmaksız ın kesilmek suretiyle geri alınır. Ancak i lg i l i , Sand ıkça 
yapı lan bu muamelenin yersizl iği h a k k ı n d a Dan ı ş t ayda dâva açabilir . 

Madde 122 — Bağ lanan ayl ıklar ın üçer aylığı i lg i l i ler in hak la r ın ın 
kesilmesi için 93 üncü maddede t ây in olunan tarihleri geçmemek üzere 
peşin olarak ödenir. 

25 liradan az ayl ıklar ın 6 aylığını aynı suretle peşin olarak ödetmeye 
Yönet im Kurulu yetkilidir . 

P e ş i n ödenen ayl ıklar , ö lüm halinde geri a l ınmaz. 
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OTUZ DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yoklama 

Madde 123 — Aylıkların ödenmesi için aylık sahiplerinin durumların
da değişiklik olup olmadığı bakımından yoklama yapılır. 

Yoklamanın: 

â) Esas ve şekilleri, 

ıb) Zamanı ve müddeti, 

e) Kullanılacak belgeler, 

d) Kurumların, memurlarının ücret dereceleri özel teadül kanunları 
ile belirtilen daire, müessese ve ortaklıkların veya bunlara bağlı veya bun
ların kurduğu veya katıldığı ortaklıkların; aylık ve ücret tahakkuk ettiren 
ve ödiyen servislerinin, nüfus ve evlenme memurlarının, muhtarların ve 
yabancı memleketlerdeki Türk elçilik ve konsolosluklarının yoklama İşle
rindeki vazifeleri, 

tüzükle belirtilir. 

Madde 124 — Yoklama için tüzükle belirtilecek vazifeleri yerine 
getirmiyenler hakkında Türk Oeza Kanununun 230 uncu, 

Aylık sahiplerimden tüzükle belirtilecek beyan kâğıtlarını veya iste
necek her çeşit belge veya bilgileri vermiyenlerle hakikat hilafı beyanda 
bulunanlar hakkında 528 inci, 

Tüzükle belirtilecek her çeşit belgeleri doğru olmıyarak düzenleyip 
göstererek haksız para alanlar ve tüzükle belirtilecek vazifeleri yaparken 
veya Sandık muameleleri ile ilgili belgeleri tanzim ve tasdik ederken bile
rek doğru olmıyan bilgi ve belge verenler hakkında 343 üncü, 

maddelerine göre kovuşturma yapılır. 

OTUZ BEŞİNCİ KISIM 

Biriktirme Sandığı 

Madde 125 — Emeklilik hakkı tanınan vazifelere ilk defa alınanlar
dan yaş lan 40 ı geçmiş bulunanlar ile, emekli keseneklerini geri aldıktan 
sonra emeklilik hakkı tanınan vazifelere, belediye başkanlığına, illerin 
daimî komisyonu üyeliğine veya 130 uncu maddede yazılı vazifelere geçen
lerden: 

a) Keseneklerini geri vererek 102 nci maddeye göre yapılacak he
sapla yaş sayısı 40 ı aşanlar; 

b) Keseneklerini tây in olunan müddet içinde iade etmiyen veya esa
sen geri vermek istemiyenlerden yaşları 40 ı geçmiş olanlar; 

Tevdiatçı olarak, (Biriktirme Sandığı) na alınırlar. 

Tevdiatçılardan, iştirakçilerden alındığı gibi her çeşit kesenek ve 
kurumlarından da karşılıkları ile 34 ve 38 inci maddelerde gösterilen para
lar alınarak bu Sandıktaki hesaplarma geçirilir ve bunlarla bunlarm işle
tilmesinden elde edilen paralar (Biriktirme Sandığı) nm gelirini teşkil 
ederler. 

Madde '126 — Tevdiatçıların; bu kanun gereğince iştirakçilere emekli, 
âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı bağlanmasını veya (Toptan ödeme) 
yapılmasını gerektiren durumlara girmelerinde Biriktirme Sandığındaki 
hesaplarmda toplanmış bütün kesenek ve karşılıkları, yıllık toplamlarının 
ı% 4 ü üzerinden hesaplanacak mürekkep faizi ile toptan kendilerine ödene
rek ilgileri kesilir. 

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

Bunların, iştirakçilerin keseneklerinin geri verilmesini gerektiren 
sebeplerle veya 92 nci maddede yazılı durumlardan birine girmeleri dola-
yısiyle vazifelerinden ayrılışlarında yalnız birikmiş kesenekleri «34 ve 
38 inci maddelere göre alman paraların kesenek itibar edilen kısımları 
dâhil» faizsiz olarak toptan ödenerek ilgileri kesilir. 

113 ve 114 üncü maddeler hükümleri bu madde gereğince yapılacak 
ödemeler hakkında da uygulanır. 

Bu kanun gereğince aylığa müstahak dul ve yetim foırakmıyan tevdi
atçıların (Biriktirme Sandığı) ndaki paraları Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına kalır. 

OTUZ ALTINCI KISIM 

Çeşitli hükümler 

Madde 127 — Bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar için aylık 
sahiplerine özel belgeler verilir. Bunların çeşitleri ve şekilleri tüzükle be
lirtilir. 

Madde 128 — 107 ve 124 üncü maddeler dışında Sandıkça istenilen 
her çeşit bilgi ve sorulara tam, doğru veya hiç cevap vermiyen kurumlarla 
tüzelkişiliği haiz yerlerin ilgili memurları ve şahıslar ve emeklilik hakkı 
tanınan vazifelere ilk defa alınanlardan istenilen beyan kâğıtlarını kasten 
yanlış olarak verenler hakkında Türk Ceza Kanununun, ilgisine göre, 230 
veya 528 inci maddeleri gereğince kovuşturma yapılır. Sandığın zarara 
uğramasında bunlar; yapılan masraflarla birlikte hüküm ile kendilerine 
ödettirilir. 

Kurumların emeklilik hakkı tanınan vazifelerine açıktan alınanlar
dan iki ay içinde bu kanun gereğince Sandığa verilmesi, gerekli belge ve 
bilgileri vermiyenlerin mütaakıp aya ait aylık veya ücretleri ödenmez. 

Madde 129 — Vazifeleri içinde veya dışında her hangi sebeple zarar 
görmüş veya tehlikeye düşmüş ve bundan dolaya âdi malûl durumuna 
girmiş iştirakçilerle tevdiatçıların veya bunlardan ölenlerin, dul ve yetim
lerinin; sebep olanlar aleyhine açacakları dâvaları Sandık dahi kovuştur
maya ve bu dâvalara üçüncü şahıs olarak girmeye ye dul Ve yetimler ta
rafından dâva açılmamış ise bunu doğrudan doğruya açmaya yetkilidir. 

Dâva sonunda para tazminatı da alınırsa bundan kovuşturma İçin 
yapılan masraflarla birlikte emekli, âdi malûllük, dul ve yetim ayl ıklan 
bağlanan hallerde bu aylıkların beş yıllığı; (Toptan ödeme) veya tevdiat-
çıya ödeme yapılan hallerde de bunlarm toplamının yarısı Sandıkça alına
rak, varsa, geri kalanı ilgililere ödenir. 

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

Madde 130 — İştirakçi veya tevdiatçılardan Millî Korunma Kanunu
na göre kurulan kadrolara veya (Kurumlar) dışında kalan müessese, te
şekkül ve ortaklıklardan kendilerine sözü geçen kanuna dayanılarak va
zife verilmiş bulunanlarda bir vazifeye nakil suretiyle tâyin edileceklerin, 
Sandıkla ilgileri kesilmez. Buralarda geçecek fiilî hizmet müddetleri bu 
kanun esaslarına göre evvelki fiilî ve itibari hizmet müddetlerine eklenir. 
Aylıklarından kesenek ve çalıştıkları yerlerden de karşılık alınır. 

Madde 131 — Aylık bağlanması gerekirken (Toptan ödeme) yapıl
mış olan hallerde bağlanan aylıklar, ödenen paranın tamamı geri alının
caya kadar verilmez. 

,(Toptan ödeme) yapılması gerekirken aylık bağlanmış olr.n hallerde 
de ödenmiş aylıkların toplamı, hesaplanacak (Toptan ödeme) den indi
rilir. 

Madde 132 — Bu kanunun mevzuu ile ilgili hükümler buna ek olarak 
yapılacak kanunlarda yer alır. 

Madde 133 — Aşağıda yazılı kanunlar kaldırılmıştır: 

Tarihi 

1) 27/ 8/1337 
2) 27/ 2 /1340 

3) 8/ 2 /1341 
4) 2/6/1926 

Kanun 
No. 

147 
408 

Adı 

551 
900 

5) 22/ 6 /1927 1122 

6) 25/6 /1927 1165 

7) 28/5 /1928 1330 

8) 3/6/1930 
9) 2/ 2 /1931 

1683 
1746 

Müftülerin tekaütten istisnası hakiunda Kanun. 
Mücahedei Milliyeâe şehit olan gedlfcli kuvayı milli
ye zâbitan ve efradı ailelerine maaş tahsisi hak
kında Kanun. 
Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi Kanunu. 
Tekaüt maaşı ile muallim ve müderrislik, doktor, 
eczacı, baytar, mühendis ve kondüktörlük maaşla
rının bir zat uhdesinde içtima edebileceğine dair 
Kanun. 
Bilûmum askerî malûllerin terfihine dair olan 8 
Şubat 1341 tarih ve 551 numaralı kanunun 7 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi ile 11 inci maddesine 
merbut cetvelde bazı tadilât icrasına dair Kanun, 
italya, Balkan harbleri ile Harbi Umumide duçarı 
maluliyet olanlardan ist iklâl Muharebatma iştirak 
edenlerin 8 Şubat 1341 tarihli ve 551 numaralı ka
nundan istifadeleri hakkında Kanun. 
Evkaf, Şehremaneti ve Ziraat Bankası memurları
nın tekaüt maaşlarına dair Kanun. 
Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 47 nci 
desine bir fıkra tezyiline dair Kanun. 

mad-
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Kanun 
Tar imi No. 

10) 19/7 1931 1842 

11) 23/ 5 1932 1977 

12) 25/6 /1932 2026 

13) 26/11 /1932 2071 

14) 14/1 tt933 2097 

15) 8/5 /1933 2169 

16) 20/5 1933 2190 

17) 3/6 /1933 2264 

18) 26/10 /1933 2324 

19) 9/12 [1933 2348 

20) 8/3 /1934 2388 

21) 28/5 /1934 2454 

22) 14/6 /1934 2509 

23) 25/6 1934 2543 

24) 22/12 /1934 2636 

25) 23/12 /1934 2662 

26) 27/1 /1936 2904 

27) 20/3 /1936 2921 

28) 6/4 /1936 2936 

29) 13/4 /1936 2941 

30) 15/4 /1936 2945 

31) 15/5 /1936 2969 

32) 11/6 /1936 3028 

33) 12/6 /1936 3048 

34) 20/11 11936 3066 

35) 21/12 /1936 3079 

36) 29/1 /1937 3107 

37) 15/2 /1937 3137 

38) 12/6 /1937 3255 
39) 17/12 /1937 3286 

40) 3/1 /1938 3297 

41) 21/3 (1938 3337 

42) 13/4 1938 3360 

43) 2/1 (1939 3549 

44) 26/1 /1939 3575 

Adı 

Diyanet dişleri Reisliğinin 1683 numaralı Tekaüt Ka
nununun 3 üncü maddesinin mülki memurlara ait 
olan kısmının (a) fıkrası hükmünden İstisnasına 
dair Kanun. 
1683 numaralı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 
4 üncü ve 6 nci maddelerinin tadili hakkında Kanun. 
7 Haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna müzey-
yel Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 53 üncü mad
desinin tadiline ve mezkûr kanuna bir muvakkat 
madde ilâvesine dair Kanun. 
Vilâyet hususi idarelerinden maaş alan memur ve 
muallimlerin tekaüt maaşları hakkında Kanun. 
Dahiliye memurlarından bîr kısmının tahdidi sin
lerine dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 55 inci mad-

.desinin tadili hakkında Kanun. 
İstanbul Mahallî İdaresi ile A n k a r a Merkez Bele
diyesi Memurları Tekaüt Kanunu. 
788 numaralı Memurin Kanununun 75 inc i madde
sine bir fıkra ilâvesine dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye 
Umum Müdürlüğü memurlarına dahi teşmili hak
kında Kanun. 
Polis mensuplarının yaş hadlerine dair Kanun. 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi 
İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı Kanunu. 
1683. numaralı kanunun 21 inci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair Kanun. 
Tekaüt Kanununa bir madde ilâvesi hakkında Ka
nun. 
Memurin Kanununun 75 inci maddesine bir fıkra 
İlâvesine dair olan 2324 sayılı kanuna bir fıkra ilâ
vesine dair (Kanun. 
2454 numaralı kanunun 8 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrasını değiştiren Kanun. 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi 
İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 
sayılı kanuna ek Kanun. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Ka
nunu. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bazı madde
lerinin tadiline ve bazı maddelerine fıkra eklenme
sine dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun Tahlisiye 
Umum Müdürlüğü memurlarına dahi teşmili hak
kındaki 9 Kânunuevvel 1933 tarih ve 2348 sayılı 
kanuna ek Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 inci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa bazı hükümler 
eklenmesine dair Kanun. 
Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile fabrika ve ha
vuzlar teşkilâtı hakkındaki 2248 numaralı kanunun 
15 inci maddesine ek Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun. 
iSubay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe ve 
sınıflarına göre tâyin olunan yaşları bildiren Ka
nun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 8 ve 50 nci 
maddelerine fıkralar eklenmesine dair Kanun. 
Denizyolları ve Akay İşletmeleri ile Fabrika ve Ha
vuzlar İdareleri Memur ve Müstahdemleri Tekaüt 
Kanunu. 
Askerî- ve Mülki Tekaüt Kanununa ek Kanım. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 69 uncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 18 İnci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 48 inci mad
desini değiştiren Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 3 üncü mad
desini değiştiren Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun. 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
hakkında Kanun. 

Tarihi 
Kanun 

No. Adı 

45) 19/ 6 /1940 3886 

46) 11/12/1940 3937 

47 ) 6/1/1941 

48 ) 21/4 /1941 

49) 21/5/1941 

50) 2/ 6 /1941 

51) 18/6/1941 

52) 2/ 7 /1941 

54) 20/5 /1942 

55) 14/ 8 /1942 

57) 30/12/1942 

58) 14/1 /1943 

60) 14/ 7 /1943 

61) 19/7/1943 

62) 6/3/1944 

64) 17/4/1944 

65) 19/6/1944 

67) 25/ 6 /1945 

68) 2/ 7 /1945 

69) 13/12/1946 

70 ) 3/6/1946 

71) 10/6/1946 

3977 

4001 

4034 

4056 

4067 

4085 

53) 2/2 /1942 4188 

4222 

4295 

56) 14/8/1942 4298 

4346 

4369 

59) 15/1 /1943 4380 

4463 

4477 

4526 

63) 10/4/1944 4540 

4546 

4594 

66) 2/ 8 /1944 4640 

4765 

4778 

4867 

4913 

4923 

Vilâyet hususi idarelerinden maaş alan memur ve 
muallimlerin tekaüt maaşları hakkındaki 2097 sa
yılı kanuna ikinci bir muvakkat madde ilâvesine 
dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 66 nci maddesi 
ile 67 nci maddesine eklenmiş fıkraların değiştiril
mesi hakkında Kanun. 
Hatay Hükümetinden devrolunan mütekait ve ye
timlerin aylıkları hakkında Kanun. 
Devlet Demiryolları ve Limanları İş letme Umumi 
İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı hakkındaki 2454 
ve 2904 sayılı kanunlara bazı hükümler eklenme
sine ve bu kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun. 
Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sin
lerine dair kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 61 inci mad
desinin tadiline ve bu kanuna bazı maddeler ilâve
sine dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 4 üncü mad
desinde yazılı cetvelin değiştirilmesine dair Kanun. 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Bele
diyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı teşkiline 
dair Kanun; 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerini 
değiştiren Kanun. 
iktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt 
Sandığı hakkında Kanun. 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı kanunun 36 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir muvakkat mad
de eklenmesine dair Kanun. ' 
Eşkıya müsademesinde malûl olanların 3656 ve 4222 
sayılı kanunların 24 ve 21 inci maddelerinden İsti
fade etmeleri hakkında Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 39 uncu mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun. 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki 3066 sayüı kanunun 
2 nci ve 3 üncü fıkralarının tadiline dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa ek 3255 sayılı 
kanuna ek Kanun. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt 
Sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanuna ek Kanun. 
Bilûmum askerî malûllerin terfihine ait 551 sayıl ı 
kanunun 11 inci maddesine bağlı emraz cetveline 
bir fıkra ilâvesi hakkında Kanun. 
Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kalan memurlara 
verilecek tekaüt aylığı ve tazminat hakkında Ka
nun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 nci mad
desini değiştiren Kanun. 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Bele
diyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı teşkili
ne dair olan 4085 sayılı kanuna ek Kanun. 
Devlet Demiryolları ve Limanları İş letme Umum 
Müdürlüğü Tekaüt Sandığı hakkındaki kanuna ek 
4001 sayılı kanuna bir muvakkat madde eklenme
sine dair Kanun. 
Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe 
ve sınıflarına göre tây in olunan yaşları bildiren 3079 
sayılı kanuna ek Kanun. 
Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli San
dığı hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü Memurları Emekli Sandığı hakkındaki 
3137 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna yeniden bazı maddeler eklen
mesine dair Kanun. 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve İller 
Bankası Emekli Sandığı kurulmasına dair olan 4085 
sayılı kanuna ek Kanun. 
Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Bele
diyeler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı teşki
line dair olan 4085 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler efe
lenmesi hakkında Kanun. 
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Kanun 

Tarihi No. Adı 

72) 17/6/1947 5094 Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair Kanun. 

73) İS /6 /1947 5101 Polis memurlarının yaş hadlerine dair olan 2388 
sayılı kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun. 

74) 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 bağlanma
sına elverişli olmryan subay, askerî ve mülki me
murlarla bunların yetimlerine bir defaya mahsus 
olmak üzere verilen paraların vergiye tabi tutul
maması hakkında Kanun. 

Madde 134 — 1306 tarihli tdarei Mahsusa Memurları Tekaüt Nizam
namesi kaldırılmıştır. 

Madde 135 — Aşağıda yazın kanunların, hizalarında gösterilen mad
de, fıkra ve hükümleri kaldırılmıştır: 

Kanunun 
Tarihi Sayısı Adı 

Kaldır ı lan madde, f ıkra 
ve h ü k m ü 

1) 21/12/1330 147 

2 ) 24/12/1330 172 

$) 13/10/1335 

4) 18/3/1926 788 Memurin. Kanunu. 

6) 7/6 /1926 912 

«) 26/ 5 /1927 1050 

Ordu, bahriye, jandarma, 
zâbitan ve memurini hak
kında Kanun. 

Muhasebei Umumiye K a 
nunu. 

7) 26/ 6 /1927 1108 Maaş Kanunu. 

8) 23/ 6 /1927 1144 

9) 25/6 /1927 

tO) 28/5/1928 

11) 24/ 5 /1929 

12) 15/ 5 /1930 

1154 

1324 

1453 

1613 

M ) 21/ S /1930 1626 

14) 10/6/1930 

15) 20/ 6 /1»»1 

1702 

1851 

Dalgıç, zabıtan ve efra
dına verilecek zam al m 
hakkında Kanun. 
Hariciye Vekaleti Memu
rin Kanunu. 
Damga Resmi Kanunu 

Zabıtan ve askerî memur
ların maaşatı hakkında 
Kanun. 
Büyük Millet Meclisi aza
sının tahsisat ve harcırah
ları hakkındaki Kanun. 

11 Ağustos 1325 tarihli 
Askerî Tekaüt ve İstifa 
Kanununun muaddel mad
desinin tadiline dair Ka
nun. 
Ak ve orta tedrisat mu
allimlerinin terfi ve teczi
yeleri hakkında Kanun. 
VUâyetler idaresi Kanu
nunun bazı maddelerini 
muaddtt Kanun. 

Mektebi Harbiyeden ba-
şahadetname neşet eden
lerin kıtaata sureti tevzi 
ve istihdamları hakkında 
Kanunu Muvakkat. 
Bahriye EfTat ve Küçük 
Zâbitanı üe Gedikli Zâbi-
tanı Kanunu. 

7 nci maddesinin emek
l i l ik işlerine matuf 
h ü k m ü . 

Tahs i sa t ı Fevka l âde K a 
rarnamesi. 

22 ve 25 inci maddele
riyle 20, 21, 23 ve 24 ün
cü maddelerinin emek
lilik hususlariyle ilgili 
hükümleri. 
Erat ve askerî okullar 
öğrencilerinin aylıkla
rının tahsisatına ait 
olanlar dışında kalan 
hükümleri. 
37 ve 75 inci maddeleri 
ile 77 nci maddenin 
emekliye ayırmıya ait 
hükmü ve müzeyyel 
maddesi. 
3, 10 ve 11 inci madde
leri ile 1278 sayılı ka
nunla değişik 5 inci 
maddesinin emekliye 
ayırmıya ait hüküm
leri. 
60 mcı maddesi ile 47, 
48 ve 138 inci madde
lerinin bu kanuna uy-
mıyan hükümleri. 
13 üncü maddesinin bu 
kanuna uymıyan hük
mü ile 20 nci maddesi
nin emekli aidatına iliş
kin hükmü. 
5 inci maddesi. 

11 inci maddesi. 

32 nci maddesinin 12 
nci ve 3478 sayılı ka
nunun 10 uncu maddesi 
ile değişik 23 üncü fık
raları. 
7 nci maddesinin emek
liliğe ait hükmü. 

3 üncü maddesinin 
emekli aylığının he
sabında esas tutulacak 
aylığa ait hükmü. 
Muvakkat maddesinin 
son fıkrası. 

29 uncu maddesinin 
emekliliğe ait hükmü. 

3 üncü maddesinin son 
fıkrası. 

Kanunun 
Tarihi Sayıs ı Adı 

16) 7/ 1 /1932 1920 

17) 29/4/1932 2159 

18) 317 5/1933 2248 

19) 29.' 5 /1934 2467 

20) 16/ 8 /1934 2514 

21) 30/6 /1934 2550 

22) 4/7/1934 2556 

Gümrük memurlarından 
vazifei memuresini suiis
timal edenler ile vazife 
veya mesleklerinde kendi
lerinden istifade edilmi-
yenler hakkında yapıla
cak muameleye dair Ka
nun. 
İnhisarların idaresi hak
kındaki 1660 numaralı ka
nuna müzeyyel Kanun. 
Denizyolları A. K. A. Y. 
işletmeleri ile fabrika ve 
havuzlar teşkilâtı hakkın
da Kanun. 
İstanbul Üniversitesinin 
Muvazenei Umumiyeye 
alınmasına dair Kanun. 
Divanı Muhasebat Kanu
nu. 

Kaldır ı lan madde, f ık ra 
ve h ü k m ü 

1 ve 2 nci maddelerinin 
emekli l iğe ait h ü k ü m 
leri. 

7 nci maddesi. 

15 inci maddesi. 

Kaçakçı l ığ ın men ve ta
kib i h a k k ı n d a k i 1918 sa
yılı kanunun 57 ve 60 mcı 
maddelerini değiş t i ren ve 
bu kanuna bir madde 
ekliyen Kanun. 
H â k i m l e r Kanunu. 

25) 16/ 3 /1936 2919 

23) 23/12/1934 2658 Memurin Kanununa ekli 
Kanun. 

24) 23/12/1935 2871 Arazi ve bina vergileri ile 
bunlardan alınacak ikti
sadi buhran vergisinin v i 
lâyet hususi idarelerine 
devri hakkında Kanun. 
Memurin Kanununun bazı 
maddeleri ile buna müzey
yel olan 1777 sayılı ka
nunun 3 üncü maddesinin 
tadili hakkında Kanun. 

26 ) 29/5/1936 2996 Maliye Vekâleti teşkilât 
ve vazifeleri hakkında 
Kanun. 

27) 29/5 /1936 2997 Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürfüğü teşkilât ve 
vazifeleri' hakkında Ka
nun. 

28 ) 8/ 6 /1936 3007 Kültür Bakanlığına bağlı 
ertlk okulları öğretmen
leri hakkında Kanun. 

29 ) 9/6/1936 3017 Sıhhat ve içt imai Muave
net Vekâleti Teşkilât ve 
Memurin Kanunu. 

30) 10/ 6 /1936 3023 İstanbul ve izmir Liman
larının sureti idaresi hak
kında Kanun. 

31) 12/6/1936 3045 Cumhurbaşkanlığı FUâr-
monik Orkestrası teşkilât 
ve orkestra mensuplarının 
terfi ve tecziyeleri hak
kında Kanun. 

32) 4/6/1937 3201 Emniyet Teşkilâtı Ka
nunu. 

33) 4/ 6 /1937 3202 Türkiye Cumhuriyeti Z i 
raat Bankası Kanunu. 

34 ) 4/6 /1937 3204 Orman Umum Müdürlüğü 
Teşkilât Kanunu. 

35) 30/ 5 /1938 3407 î lk tedrisat müfettişleri
nin Muvazenei Umumiye 
içine alınmasına dair Ka
nun. 

36) 3/6/1938 3424 Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü Teşkilât Ka
nunu. 

37) 10/ 6 /1938 3433 Askerî hastabakıcı hemşi
reler hakkında Kanun. 

8 inc i maddesinin e-
mekl iüğe ait h ü k m ü . 

72 ve 73 üncü madde
leri ile 11 inci madde
sinin bu kanuna uymı 
yan h ü k m ü . 
3 üncü maddesinin e-
mekli , dul ve yetim ay
l ıklar ına ve tazminata 
ait hükümler i . 

69 uncu maddesi ile 79 
uncu maddesinin (d) 
f ıkras ı ve 80 inci mad
desinin emeklil iğe ait 
h ü k m ü . 
1 inci maddesinin emek
liye' a y ı r m a y a ait h ü k 
mü. 
14 üncü maddesi. 

3 üncü maddesinin e-
mekliye ayrı l ına ve 
a y ı r m a y a ve emeklil ik 
husus la r ına ait h ü k m ü . 

Geçici 3 üncü maddesi
nin emekliye ay ı rma 
ile i l g i l i h ü k m ü . 
Geçici 1 inci maddesi
nin emekliye a y ı r m a . 
ile i lg i l i hükmü . 

2 nc i maddesinin emek
liye a y ı r m a ile i l g i l i 
h ü k m ü . 
81, 82, 85 ve 86 nci 
maddeleri. 

22 nci maddesi. 

11 inci maddesinin e-
mekliye ayırma ile il
gili hükmü. 

56 nci maddesinin son 
bendi ile 57 nci mad
desi. 
55 - 69 uncu maddeleri 
ile 70 inci maddesinin 
3 ve 4 işaretli bentleri. 
3 üncü maddesinin 2 
nci bendi. 
5 inci maddesinin e-
mekliye ait hükmü. 

3 üncü maddesinifl e-
mekliliğe ait hükmü. 

8 inci maddesi. 
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Kanunun 
Tarihi Sayısı 

38) 17/ 6 (1938 

39) 24/ 6 /1938 

40) 24/ 6 /1938 

-41) 24/ 6/1938 

42) 27/ 5 /1939 

48) 7/ 6 /1939 3633 

-44) 26 /6 ,19«« 

45 ) 30/6/19S9-

46) 18/1 /1940 

47) 22/â/mO 

52) 19/ 6 /1942 

08) 5/ 7 /1943 

3656 

3779 

3835 

48) 18|12/1«49 3944 

49) 2/ 6 /1941 4060 

50) 22/12/1941 4157 

51) 26/12/1941 4161 

4274 

4454 

54) 9/ 7 /1943 4459 

85) 14/ 7 /1»4* 4464 
* 

Adı 

3460 Sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından veril
mek suretiyle kurulan ik
tisadi teşekküllerin teşki
lâtı ile idare ve muraka
beleri hakkında Konun. 

3485 Hava sınıfı mensuplarına 
verilecek zamlar ve taz
minler hakkında Kanun. 

Kaldırılan madde, fıkra 
ve hükmü 

Muvakkat maddenin 
(e) bendi. 

11 inci maddesi ile 
5131 sayılı kanunla de
ğişik 12 nci maddesi. 
9 ve 10 uncu maddeleri. 3486 Denizaltı sınıfı mensup

larına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkında 
Kanun. 

3492 Türkiye Cumhuriyeti Mer- 6 nci maddesi, 
kez Bankası Kanununun 
bazı hükümlerini değişti
ren Kanun. 

3613 Münakalât Vekâleti teşki
lât ve vazifelerine dair 
Kanun. 

Devlet Denizyolları ve 
Devlet Limanları iş letme 
Umum Müdürlüklerinin 
teşkilât ve vazifelerine 
dair Kanun. 

3653 Yalova Kaplıcalarının iş
letmesi ve kaplıcaların 
inkişafı işlerinin Sıhhat 
ve içt imai Muavenet Ve
kâletine bağlı hükmi şah
siyeti haiz bir teşekküle 
devri hakkında Kanun. 

3 üncü maddesinin De
nizyolları ve Limanları 
Emekli Sandığına ait 
hükmü. 
17 ve 18 inci maddeleri. 

14 üncü maddesinin 
emekliye ait hükmü. 

Devlet memurları aylıkla- 24 üncü maddesi, 
rmm tevhit ve teadülüne 
dair Kanun. 
Gedikli erbaşların maaş- 11 inci maddesi, 
larının tevhit ve teadülü
ne dair Kanun. 
Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanununda bazı değişik
likler icrasına ve vatani 
hizmet tertibinden verilen 
maaşlara zam yapılması
na dair Kanun. 
Gümrük muhafaza ve mu
amele sınıfı memurları 
teşkilâtı hakkında Kanun. 

,% 5 faizli Hazine tahvil
leri ihracına dair Kanun. 

Posta, Telgraf ve Telefon 
İdaresinin Biriktirme ve 
Yardım Sandığı hakkında 
Kanun. 
Maaş Kanununa ek Ka
nun. 

Köy Okulları ve Enstitü
leri Teşkilât Kanunu. 

Vatani hizmet tertibin
den bağlanan maaşlara 
zam yapılması hakkın
daki 2 nci maddesi dı
şında kalan hükümleri. 

5 inci maddesi ile 13 
üncü maddesinin emek
liye ayırma ile ilgili 
hükmü. 
2 nci maddesinin bu 
kanunun geçici 2, 3 ve 
5 inci maddelerinde ge
çici olarak çalışmaları 
kabul edilenler dışında 
kalan emekli sandıkla
rına ait hükmü. 

1 inci maddesinin (b) 
ve (c) fıkralarının bu 
kanununa uymıyan hü
kümleri. 
9 uncu maddesi ile bu 
kanuna uymıyan İm
leri. 
65 inci maddesi. 

Posta, Telgraf ve Telefon 50 nci maddesi ile 41 
Üşletme Umum Müdürlü- inci maddesinin emek-
ğü Teşkilât ve Vazifeleri lüik ile ilgili hükmü, 
ve Memurları Kanunu. 
Köy ebeleri ve köy sağlık 
memurları teşkilâtı yapıl
masına ve 3017 numaralı 
Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti Teşkilât ve 
Memurini Kanununun ba
zı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun. 

1688 sayılı kanunun me
riyetinden evvelki hüküm
lere göre bağlanmış olan 
tekaüt ve yetim aylıkları 
ile vatani hizmet maaşla
rına zam yapılması hak
kında Kanun. 

16 nci maddesinin e-
mekli sandığına ait 
hükmü. 

Vatani hizmet tertibin
den bağlanan aylık
lara ait 4 üncü mad
desi dışında kalan 
maddeleri. 

Kanunun 
Tarihi Sayısı Adı 

56) 14/ 7 /1943 4466 

57) 16/ 7 /1943 4467 

58) 13/ 9 /1943 

59 ) 24/1/1944 

4489 

4517 

60) 21/ 6 /1944 4598 

61) 21/ 6 /1944 4600 

62) 21/ 6 /1944 4601 

63) 10/ 7 /1944 4609 

Mamak Gaz Maske Fab
rikasının Millî Müdafaa 
Vekâletine devri hakkın
da Kanun. 

Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü teşkilâtı hak
kındaki 3424 ve 3822 sa
yılı kanunlarda değişiklik 
yapılması ve bu kanunla
ra bazı nükümler ilâvesi 
hakkında Kanun. 
Yabancı memleketlere 
gönderilecek memurlar 
hakkında Kanun. 

Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 
kaldırılması ve vazifeleri
nin Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğüne verilmesi 
hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu ka
nuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkmda Kanun. 
ıSubay ve askerî memur
ların maaşlarına dair 3661 
sayılı kanunun 1 inci 
maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine da
ir Kanun. 
Gedikli erbaşların maaş
larının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3779 numa
ralı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun. 
Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülü
ne dair kanunun 18 inci 
maddesinin değiştirilmesi 
hakkmda Kanun. 

Kaldırılan madde, fıkra 
ve hükmü 

4 üncü maddesinin hiz
metlerinin emeklilik 
işleri için 3575 sayılı 
kanuna - atıf yapan 
hükmü. 
3 üncü maddesi. 

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

3 üncü maddesi. 

8 inci maddesinin e-
-mekli ikramiyesinin 
vergi ve tevkifata tabi 
olmadığına dair hük-

4 üncü maddesinin 4598 
sayılı kanunun 8 inci 
maddesine atıf yapan 
hükmünün emekli ikra
miyesine ait kısmı. 

3 üncü maddesinin 4598 
sayüı kanunun 8 inci 
maddesine atıf yapan 
hükmünün emekli ikra
miyesine ait kısmı. 

1 inci maddesinin son 
fıkrasının 900 sayılı 
kanuna atıf yapan hük
mü. 

64) 17/ 7 /1944 4620 Devlet Demiryolları ve 10 uncu maddesinin 
emekli ikramiyesinin 
vergi ve tevkifata tabi 

Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretle- olmadığırra, dair hük-
rlne dair olan kanunun mü 
bazı maddelerini değişti
ren 3173 sayılı kanuna ek 
Kanun. 

65) 17/7/1944 4621 

66) 18/ 7 /1944 4623 

67) 3/ 8 /1944 4644 

68) 3/ 8 /1944 4648 

69) 15/1 /1945 4697 

70) 13/ 6 /1945 4759 

Bankalar ve Devlet mü
esseseleri memurları ay
lıklarının tevhit ve teadü
lü hakkındaki 3659 sayılı 
kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair Kanun. 
Yer sarsıntısından evvel 
ve sonra alınacak tedbir
ler hakkında Kanun. 

Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek Kanun. 

8 inci maddesinin e-
mekli ikramiyesiniıı 
vergi ve tevkifata tabi 
olmadığına dair hiik-

28 ve 29 uncu madde
lerinin emekli, dul ve 
yetimlere ait hüküm
leri. 
6, 7 ve 8'inci maddeleri 
İle geçici 2, 3, 4, 8 ve 
9 uncu maddeleri ve 
geçici 5 inci maddesi
nin emekliliğe ait hü
kümleri. 
Millî Korunma Kanu
nunun bu kanunla de
ğiştirilen 6 nci madde
sinin (XI) inci ve (XII) 
nci bentlerinin emekli
likle ilgili hükümleri. 

Şirketi Hayriye'nin satın 5 inci maddesi ile Söz-
almmasına dair olan Söz- leşmenin 4 üncü mad-
1 eşmenin onanması hak- desinin bu kanuna uy-
kında Kanun. mayan hükümleri. 
İller Bankası Kanunu. 24 üncü maddesi. 

Millî Korunma Kanunu
nun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve ek 
maddelerin çıkarılmasına 
dair Kanun. 
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Kanunun 

Tarihi Sayısı Adı 
Kaldırılan madde, fıkra 

ve hükmü 

71) 27/ 6 /1945 4772 İş ' Kazaları ile Meslek 83 üncü maddesinin hu 
Hastalıkları ve Analık kanuna uymayan hü-
Sigortaları Kanunu. kümleri. 

72) 21/12/1945 4805 Devlet memurları aylıkla- 4 üncü maddesi. 
rınm tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı ka
nunda değişiklik yapıl
ması ve aylıklardan % 5 
emeklilik karşılığı kesil
mesi hakkında Kanun. 

73) 21/12/1945 4806 Subay ve askerî memur- 3 üncü maddesi, 
ların aylıkları hakkında
ki 3661 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına ve 
aylıklardan % 5 emekli
lik karşılığı kesilmesine 
dair Kanun. 

74) 21/12/1945 4807 Gedikli erbaşların aylık
ları hakkındaki 3779 sa
yılı kanunda ve gedikli 
subay maaşlarında deği
şiklik yapılması ve aylık
larından % 5 emeklilik 
karşılığı kesilmesi hak
kında Kanun. 

75 ) 29/5/1946 4910 Maliye Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 
2996 sayıl ı kanunun bazı 
maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine da
ir Kanun. 

76) 13/6/1946 
77) 14/6/1946 

4936 
4947 

78 ) 28/12/1946 4988 

79 ) 28/12/1946 4989 

80) 28/12/1946 4990 

Sİ) 28/12/1946 4992 Emekli, dul ve yetim ay
lıklarına zam yapılması 
hakkında Kanun. 

82) 4/9/1947 5129 

83) 22/12/1947 5142 

84 ) 30/1/1948 5166 

85) 10/7/1948 5250 

Köy enstitüsü mezunu 
öğretmenlerle köy sağlık 
memurlarının geçimlerini 
düzenlemek üzere 3803, 
4274 ve 4459 sayılı ka
nunlara ek Kanun. 

1757 sayılı kanuna ek Ka
nun. 
öze l idarelerden aylık 
alan ilkokul öğretmenle
rinin kadrolarının Millî 
Eği t im Bakanlığı teşkilâ
tına alınması hakkında 
Kanun. 
Dışişleri Bakanlığı kuru
luşu hakkındaki 3312 sa
yılı kanuna ek Kanun. 

3 üncü maddesinin 4805 
sayılı kanunun 4 üncü 
maddesine atıf yapan 
hükmü ile 4 üncü mad
desinin son fıkrasının 
4598 sayılı kanunun 8 
inci maddesinin emekli 
ikramiyesine atıf ya
pan hükmü. 

17 nci ve geçici 5 ve 6 
ncı maddeleri. 

Üniversiteler Kanunu. 
Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanunu. 
Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı ka
nunla buna ek 4644 sa
yılı kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Ka
nun. 

Subay ve askerî memur
ların aylıkları hakkındaki 
3661 sayılı kanunda deği
şiklik yapılmasına dair 
Kanun. 
Gedikli erbaşların aylıkla
rı hakkındaki 3779 ve 
4807 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılması hak
kında Kanun. 

66 ncı maddesi. 
Geçici 7 nci maddesi. 

2 nci maddesi ile 3 ün
cü maddesinin emekli 
kesenekleri ile emekli 
aylıklarının hesabında 
esas tutulacak aylık 
aslına ait hükmü. 

2 nci maddesinin emek
li kesenekleri ile emekli 
aylıklarının hesabında 
esas tutulacak aylık 
aslına ait hükmü. 

3 üncü maddesinin 
emekli kesenekleri ile 
emekli aylıklarının he
sabında esas tutulacak 
aylık aslına ait hük
mü. 

1 inci ve 4 üncü mad
delerinin vatani hizmet 
tertibinden bağlanmış 
aylıklarla ilgili olanlar 
dışında kalan hüküm 
ve maddeleri. 

8 inci maddesinin emek
lilik sandığı ile ilgili 
hükmü. 

2 nci maddesi. 

5 inci maddesi. 

4 üncü maddesi. 

OTUZ YEDİNCİ KISIM 

Geçici hükümler 

A ) Devir muameleleri 

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

Devir, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan muameleleri gös 
terir şekilde hazırlanacak bilançolara göre yapılır ve bunlara gerekil 
müfredat hesap ve cetvelleri bağlanır: 

a) 20/3/1936 tarihli ve '2921 sayılı kanunla kurulu; inhisarlar Umum 
Müdürlüğü Tekaüt Sandığı; 

b) 15/2/1937 tarihli ve 3137 sayılı kanunla kurulu; Devlet Denia-
yolları ve Limanları i ş le tme Genel Müdürlüğü Memurları Tekaüt Sandığı; 

c) 4/6/1937 tarihli ve 3202 sayılı kanunun 55 inci maddesiyle kurulu; 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memurları Tekaüt Sandığı; 

ç) 24/6/1938 tarihli ve 3492 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle ku
rulu; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Tekaüt Sandığı; 

d) 2/7/1941 tarihli ve 4085 sayılı kanunla kurulu; Belediyeler ve ti
ler Bankası Memurları Tekaüt Sandığı; 

e) 20/5/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunla kurulu; Devlet Ekonomi 
Kurumları Memurları Emekli Sandığı; 

f) Türkiye Emlâk Kredi Bankası Emekli Sandığı; 

4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sa
natları mensuplariyle diğer memurlarının; kaldırılan hükümlere dayanı
larak evvelce fiilî hizmet müddetlerine ekletmiş oldukları hizmet müddet
leri karşılığı olarak Belediyeler ve iller Bankası Memurları Tekaüt San
dığına borçlandıkları paralardan tahsil edilenler ile borç bakiyeleri İlgili 
belediyelere devrolunur. 

Geçici Madde 2 — 28/5/1934 tarihli ve 2454 sayılı kanunla kurulu 
(Devlet Demiryolları ve Limanları İş letme Umumi idaresi Memurları Te
kaüt Sandığı) mu adı i(Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı) olarak değiştirilmiştir. 

Sözü edilen işçiler Emekli Sandığı, bu idarenin; 12 nci maddenin 
(II) işaretli fıkrasında (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilen-
dirilecekleri gösterilenler dışında kalan işçilerinin, 2454 sayılı kanun ile ek
leri ve kaldırılan ilgili diğer hükümler dairesinde emeklilik muamelelerini 
yapmak ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işçilerden emek
liye ayrılmış olanlar ile yine işçilerden ölenlerin dul ve yetimlerine bağ
lanmış emekli, dul ve yetim aylıklarını ödemek üzere .ilgililerin mük
tesep hakları ihlâl edilmiyecek şekilde özel bir kanunla işçi sigortalarına 
devredilinceye kadar geçici olarak çalışmasına devam eder. 

Adı değiştirilen Tekaüt Sandığının mevcutları ile alacak ve borç
ları aşağıda gösterilen şekilde tasfiyeye tabi tutulur : 

a) Geçici 1 inci madde gereğince hazırlanacak bilanço ve müfredat 
hesaplarına göre idarenin; (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile il
gilendirilecek memur ve hizmetlileriyle (işçiler Emekli Sandığı) na inti
kal edecek işçilerinin kesenekleri ve bu mahiyetteki paralan ayrı ayrı 
tesbit edilir; 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış her çeşit 
aylıklardan, memur ve hizmetlilere ait olanla işçilere ait bulunanların 
4992 sayılı kanunla yapılan zamlariyle birlikte onar yıllıkları hesaplanır; 

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

ç) Yukarki (a), (fo) ve (c) fıkralarında gösterilen paralardan,, me
mur ve hizmetlilere ait kısım (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na 
ve işçilere ait miktar da ((işçiler Emekli Sandığı) na devrolunur; 

d) Kaldırılan hükümlere göre yapılmış borçlanmaların bakiyeleri, yu
karki hesaplaşmalara dâhil edilmiyerek bunlardan memur ve hizmetli
lere ait olanlar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ve işçilere alt 
bulunanlar da (İşçiler Emekli Sandığı) na devrolunup buralarca tahsille
rine devam edilir; 

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

Yukarki fıkralar gereğince yapılan devir tarihinden itibaren 6* ay 
sonunda teknik bir hesaplaşma yapılarak buna göre her iki sandığa ayrı
lan miktarlarda fark görülürse fazla almış olan sandık, bu farkı % 4 mü
rekkep faiziyle diğer Sandığa öder. 
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Geçici Madde 3 — 26/1/1939 tarihli ve 3575 sayılı kanunla kurulu 
(Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) ile ilgili hizmetlilerin; 
kesenek ve bu mahiyetteki paraları ile karşılıkları ve % 4 mürekkep fa
izi, ayrıca memur ve hizmetlilerinden emekliye ayrılmış olanlar ile yine 
bu sınıfa- dâhil olanlardan ölmüş olanların, dul ve yetimlerine kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış aylıkların 4992 sayılı kanunla 
yapılan zamlariyle birlikte on yıllığı, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı) na devrolunur. 

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

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı; bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar işçilerden emekliye ayrılmış olanlarla bu sı^ 
nıfa dâhil bulunanlardan ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış ve kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıkları ödemek, İşçilerin 
bütün emeklilik işlerini yapmak ve işçilerle 3575 sayılı kanun ve ekle
rinin şümulüne girenlerin yardım işlerini tedvir etmek üzere - ilgililerin 
müktesep hakları ihlâl edilmiyecek surette özel bir kanunla işçi sigorta
larına devrolununcaya kadar - 3575 sayılı kanun ile ekleri ve kaldırılan 
ilgili diğer hükümler dairesinde geçici olarak çalışmasına devam eder. 

Geçici Madde 4 — Geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandık
lardan kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıklarla ya
pılacak toptan ödemeler, bu kanunun esaslarına göre hesaplanır. 

Geçici Madde 5 — 14/1/1933 tarihli ve 2097 sayılı kanunun 1 inci 
maddesiyle kurulu (Vilâyet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı); 'öze l ida
relerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaş
ları Sandığı) adı altında ve 1683 sayılı kanun hükümlerine göre bağlan
mış emekli, dul ve yetim aylıklarının ödenmesi sona erinceye kadar, kal
dırılan hükümlere göre çalışmasına devam eder. 

Vilâyet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı memur ve hizmetlilerinin 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen ve keseneklerlyle kar
şılıkları geçici 1 inci maddenin (D) işaretli fıkrasında yazılı Belediyeler 
ve İller Bankası Tekaüt Sandığından (Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı) na devredilecek olan fiilî ve itibari hizmet müddetleri, kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra geçecek hizmet müddetlerine eklenmek su
retiyle kendileri ı(Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendiri
lirler. 

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

ö z e l idarelerle yukarda yazılı belediyeler memurlarından; kaldırı
lan hükümlere göre borçlanmış olanların borçlarından yapılan tahsilat İle 
borç bakiyeleri ilgili özel idare ve belediyelere devredilerek oralarca tah
sillerine devam olunur. 

Geçici Madde 6 — Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelere göre yapılacak 
devir muamelelerinin kimler tarafından nerede, nasıl ve ne kadar müd
det içinde tamamlanacağı Maliye Bakanlığı ile sandıkların bağlı bulun
dukları Bakanlıklarca birlikte tesblt olunur. 

Devir muameleleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren eh 
çok 6 ay içinde tamamlanır. 

Kaldırılan sandıkların ilgili memur ve hizmetlileri, devrin sonuna 
kadar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nın memuru olarak ve al
makta oldukları aylıklarla devir muamelelerinde çalıştırılabilirler. 

Geçici Madde 7 — Kaldırılan sandıkların memur ve hizmetlilerin
den (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nda bir vazifeye geç nek is-
tiyenler ehliyet ve sicilleri uygun olmak şartiyle münhal kadrolara, yok
sa bağlı bulundukları kurumların kadrolarına, almakta oldukları aylık
larla, tercihan alınırlar. 

ı(Türklye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nda veya kurumlarda bir 
vazifeye alınmıyanlara veya geçici 6 nci madde gereğince devir işlerinde 
çalıştırılmalarına son verilenlere üçer aylık ücretleri (Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı) nca tam olarak ödenir. 

Bu ücretlerden emekli keseneği kesilmez ve bunlar için karşılık ta 
verilmez. 

Bu müddet içinde kurumlarda aylık veya ücretli bir vazifeye tâyin 
edilenlerin mütaakıp ay ücretleri ödenmez. 

Yukarda sözü geçen memurlardan fiilî hizmet müddetleri (25) yılı 
doldurmamış ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye geçmemiş bulunan
ların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile 
Sandıktan istediklerinde her hizmet yılı için; kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte almakta oldukları ücretleri tutarının bir aylığı verilmek suretiyle, 
emeklilik hakları tasfiye olunur. 

Geçici Madde 8 — 17/4/1940 tarihli ve 3803 sayılı kanunun 18 inci 
maddesiyle kurü'up 4/9/1947 tarihli ve 5129 sayılı kanunun 8 inci mad
desiyle adı (Köy Öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Emeklilik San
dığı) olarak değiştirilen Sandıkta birikmiş paralar (Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı) na devrolunur. 

Bu öğretmen ve sağlık memurlarının bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar geçmiş hizmet müddetlerinin her yılı için, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki aylıklarının yıllık toplamının % 15 i üzerinden (Bu 
paranın yarısı kesenek ve yarısı karşılık sayılır) hesaplanacak paradan, 
yukarki hükme göre ödenen para çıkarılarak artanı, Millî Eğit im ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları bütçelerine konacak ödenekten 2 
yıl içinde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faizi ile 
birlikte (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir. 

Geçici Madde 9 — Geçici 2 ve 3 üncü maddelerde adları değiştirilen 
Devlet Demiryolları ve Askerî Fabrikalar İşçileri Emekli sandıklarının 
memur ve hizmetlilerinin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
fiilî hizmet müddetleri ile bunlara ait paralar hakkında sözü geçen geçici 
maddeler hükümleri tatbik olunmak suretiyle kendileri (Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilirler. 

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

nunun hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 10 — Kaldırılan sandıklardan bağlanmış her çeşit ay
lıklarla geçici 2 ve 3 üncü maddeler gereğince (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı) na intikal edecek emekli, dul ve yetimlere alt aylıklar 
ve bunlara kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık zamları bu kanunla yük
seltilecek miktarlar üzerinden ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten İtibaren (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca ödenir. 

Yukarki fıkrada adları geçen sandıklarca peşin ödeme yapılmışsa 
bu aylıkların, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca, bu ödemelerin 
ait bulunduğu müddetin bitimini takibeden ay başından itibaren, öden
mesine başlanır. 

Bu aylıkların kimlere ait ve nerede, nasıl ödenmekte olduklarını gös
terir müfredatlı cetveller, kayıt ve belgeleriyle birlikte ve devir sonu bek
lenmeksizin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün için
de (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na gönderilir. 

Geçici Madde 11 — Kanunun yürürlüğe girmesinden öne* ; 3/6/1930 
tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden; bu kanunla kaldırılan ve
ya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili kurumlara veya 
bu kurumlardan; 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçmiş olup ta ke
senek ve karşılıkları 20/5/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunun 18 İnci mad
desi gereğince henüz ödenmemiş bulunanlara ait paralar, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra aynı esaslar dairesinde ve aşağıda yazılı 
şekilde derhal ödenir : 

a) 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden, kaldırılan sandıklarla ilgili 
vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı) na; 

b) Kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelerden 1683 sayılı kanuna tabi 
vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı)nca 
o dairelere; 

c) Devlet Demiryolları memur ve hizmetlilerinden 1683 sayılı ka
nuna tabi vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı) nca o daireye; 

1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden Devlet Demiryolları memur 
ve hizmetliliğine geçenlere alt paralar da o dairece (Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı) na; 

ç) Devlet Demiryolları işçilerinden 1683 sayılı kanuna tabi veya 
kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere ait paralar, Devlet De
miryolları İşçileri Emekli Sandığından taallûkuna göre geçtikleri daire
lere veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na; 

1683 sayılı kanuna tabi veya kaldırılan sandıklarla ilgili vazifeler
den Devlet Demiryolları işçiliğine geçmiş olanlara ait paralar da ilgili 
daire veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli .Sandığı) ndan Devlet De
miryolları İşçileri Emekli Sandığına; 

4644 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce Askerî Fabrikaların 
aylık ücretli daimî vazifelerinden ayrılarak 1683 sayılı kanuna tabi veya 
kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili vazife ve hizmetlere geçmiş 
ve adı geçen fabrika Tekaüt ve Muavenet Sandığınca kesenekleri geri 
verilmemiş olanların fiilî hizmet müddetleri için de 4644 sayüı kanu
nun geçici 8 inci maddesi esasları dairesinde ve yukarki fıkralara göre 
İlgili kurum veya sandıklara ödeme yapılır. 



Sahife: ¿6414 (Resmî 

Geçici Madde 12 — 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayıl ı kanunun 4 ün
cü ve 6 ncı, ayn ı tarihli ve 4806, 4807 sayı l ı kanun la r ın da 3 üncü mad
deleri gereğince ay l ık la rdan kesilip emanet hesap la r ında kayı t l ı bulu
nan % 5 emekli kesenekleriyle karş ı l ık lar ı , müf reda t bordrolariyle bir
l ik te bu kanunun yürü r lüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde (Tür
kiye Cumhuriyeti E m e k l i Sandığı) na ödenir. 

B u müdde t içinde ödenmiyen paralar için % 5 üzer inden faiz he
saplanı r . 

4805 sayıl ı kanunun yü rü r lüğe girdiği t â r ih İle bu kanunun yürür 
lüğe girdiği tar ih a ras ında 1683 sayılı kanun hükümle r ine tabi vazifeler
den kanunla kurulu emekli sandıklar iy le i lg i l i vazifelere geçenlerin her 
hizmet yılı için 4222 sayılı kanunun 18 inci maddesinin (a) f ıkrası gere
ğince i lg i l i ler in geçt ikler i s and ık l a r a i k i asli maaş l a r ı nispetinde ödenen 
paralardan, 4805 sayılı kanunun yürür lüğe girdiği tarihten sonraya isa
bet eden mik ta r ı , bir inci f ı k rada yazılı paradan indirilerek i l g i l i daire
lerce gelir kaydolunur. 

2/7/1941 tar ih l i ve 4085 sayı l ı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ta
babet ve ş u a b a t ı s a n a t l a r ı mensuplariyle diğer m e m u r l a r ı n ayl ıklar ın
dan 4805 sayılı kanuna göre kesilerek Belediyeler ve İl ler B a n k a s ı Te
k a ü t Sandığ ına gönderi len emekli kesenekleriyle % 5 karş ı l ık la r ından 
top lanmış pa ra l a r ın (Türk iye Cumhuriyet i E m e k l i Sandığ ı ) na devri, ge
çici 1 inci madde h ü k m ü n e göre yapıl ır . 1 

Geçici Madde 13 —. 21/12/0.945 tar ihl i ve 4§05 sayılı kanunun yü
rür lüğe girdiği tarihle bu kanunun yürür lüğe girdiği tarih a ra s ında 1683 
sayı l ı kanuna tabi dairelerden veya kanunla kurulu E m e k l i sandıklar ın
dan, emekli, âdi malûl lük veya vazife malûl lüğü aylığı bağlanmış , top
tan ödeme veya son hizmet zammı yapılmış, tazminat veri lmiş olanlarla 
ölenlerin, ay l ık la r ından 4805 sayılı kanun gereğince kesilip geçici 12 nci 
maddeye göre (Türkiye Cumhuriyeti E m e k l i Sandığı ) na ödenen emekli 
kesenekleriyle karşı l ıklar ı , i lg i l i kurumlara geri verilerek oralarca gelir 
kaydedilir. 

B ) Bu kanunun yürürlüğe, girdiği tarihte emeklilik 
hakkı tanınan vazifelerde bulunanlar veya sonradan 

bu duruma girenler 

Geçici Madde 14 —. Kanunun yürür lüğe girdiği tarihte 12 nci mad
denin (II) işaret l i f ıkras ında göster i lenler ile geçici 2, 3 ve 5 inci mad
delerde yazılı sand ık la r ın memur ve hizmetlilerinin (Emeklilerden tekrar 
tavzif edilmiş bulunanlar dâhil) ka ld ı r ı lan hükümle re göre iktisap ettik
leri fiilî ve i t ibari hizmet müddet ler i , bu kanun hükümler ine göre geçe
cek fiilî ve i t ibari hizmet müddet ler ine eklenir. 

B u madde h ü k m ü n ü n uygu lanmas ında : 

a) 1452 sayıl ı kanunun yürür lüğe girdiği tarihe kadar t e k a ü t ai
dat ı verilmek suretiyle aylıklı memuriyetlerde (20) nci ya ş t an önce ge
çen müddet ler ve o tarihten bu kanunun yürü r lüğe girdiği tarihe kadar 
da (19) uncu yaş t a ve aylıklı memuriyetlerde geçen müddet le r ; 

b) Adlar ı 1107 sayıl ı kanunla (Gedikli k ü ç ü k zabit) olarak de
ğişt ir i len (Kıdemli küçük zabit) likte ve gedikli e rbaş l ık ta geçir i lmiş 
müdde t le r ile mükellef hizmetin bitip i lk ' temdidin yapıldığı tarihten sonra 
jandarma gedikli erbaşl ığında geçen müddet le r ; 

c) B ü y ü k Mil let Meclis i Posta, Telgraf servisinde geçen hizmetler 
için 4454 sayılı kanunun 50 inci maddesinde yazılı fiilî hizmet zamlar ı , 
eklemeye tabi tutulur. 

B u madde h ü k m ü n ü n ta tb ik ında (15) inci y a ş m doldurulmasından 
önce geçen hizmet müddet le r i hesaba ka t ı lmaz . 

B u madde h ü k m ü ; geçici 28 inci maddede yazılı olanlar h a k k ı n d a 
o madde nazara a l ına rak uygulanır . 

32 ve 36 mcı maddelerdeki fiilî ve i t ibari hizmet müddet ler inin 
âzami hadlerinin hesap lanmas ında bu kanunun yürür lüğe girmesinden 
önce kazan ı lmış olanlar ha r i ç tutulur. Ancak 39 uncu maddenin (b) 
f ıkras ında yazılı y a ş haddinden hiçbir suretle (6) yıldan fazla indirme 
yapı lmaz . 

Geçici Madde 15 — B u kanunun yürür lüğe girdiği tarihte; Türk i 
ye Cumhuriyeti Ordusunda bulunan muvazzaf ve gedikli subaylarla as
ker î memurlardan; emekli, âdi malûl lük veya vazife malûl lüğü aylığı 
b a ğ l a n a c a k olanlar ın; 32 nci madde gereğince fiilî hizmet müddet ler ine 
eklenen müddet le r 3 yı ldan az olduğu takdirde 3 yıla çıkarıl ır . 

B u suretle aç ık tan eklenecek müddet le r in her ayı için, o tarihte ke
seneğe esas olan ayl ıklar ı tu t a r ın ın % 10 u Hazinece toptan Sandığa öde
nir. 
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Geçici Madde ¡16 — B u kanunun yürü r lüğe girdiği tarihte: Polis 
mesleğinde bulunanlardan, 6 ncı meslek derecesinden 12 nc i meslek de-
cesine (dâhil) kadar olanlarla meslekten yet işmiş emniyet müdür le r in 
den; emekli, âdi malûl lük veya vazife malûl lüğü aylığı b a ğ l a n a c a k olan
ların, 32 nci madde gereğince ve her yıl için üçer ay olmak üzere hesap 
edilerek fiilî hizmet müddet ler ine eklenecek müddet le r 3 yıldan aşağı 
olamaz. 

B u suretle eklenecek müddet ler için Hazinece geçici ı(H5) inci 
maddenin son f ıkras ına göre sand ığa ödeme yapılır. 

B u kanunun yürür lüğe girdiği tarihte bu mesleğin yukarda yazılı 
vazifelerinde bulunanlardan, fiilî hizmet müddet ler i 15 yılı doldurmuş 
olanlar yuka rk i zamlar dâhil o lmaksızın 22 yılı t amamlad ık l a r ı nda 
emekliye ayr ı lmalar ın ı istiyebilirler. 

Geçici Madde 17 — B u kanunun yürü r lüğe girdiği tarihte ordu as
kerî has tabak ıc ı l ığmda m ü s t a h d e m bulunan ve fiilî hizmet müddet ler i 
10 yılı doldurmuş olan hemşireler , fiilî hizmet müdde t i 20 yılı doldurdu
ğunda emekliye ayr ı lmalar ın ı istiyebilirler. B u takdirde 20 yıl üzer in
den hesaplanacak emekli aylığı % 5 eksiğiyle bağlanır . 

Geçici Madde 18 — B u kanunun yürü r lüğe g i rd iğ i tarihte: 
12 nci maddenin (II) işaret l i f ıkras ında göster i lenler ile Mi l le tveki l i 

bulunan veya geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelerde bu lunanla r ın ; 
a) 4805 sayıl ı kanunun yürür lüğe girmesinden önce, Beden Ter

biyesi Genel Müdür lüğü ile ünivers i te ler in aylıklı kadro la r ında , 
b) 1/6/1928 tarihinden sonra şehremane t le r in in ve 1/6/1930 tar i 

hinden sonra da özel idare ve belediyelerin aylıklı memur, öğre tmen , 
tababet ve ş u a b a t ı s a n a t l a r ı mensupluğu, eczacı, k imyagerl ik ve hasta
ne, sanatoryum, verem dispanserleri hemşire l ik ler iyle z iyare tç i hemşi 
relikleri kad ro la r ına aç ık t an veya naklen t â y i n suretiyle bu vazifelerde, 

geçen hizmet müddet ler i , bu kanunun yü rü r lüğe girmesinden sonra 
geçecek fiilî ve i t ibari hizmet müddet ler ine eklenir. 

B u h ü k ü m ; (a) ve (b) f ık ra la r ında yazılı vazifelerde bulunduktan 
sonra ayrıl ıp bu kanunun yürür lüğe girmesinden sonra iş t i rakçi veya 
tevdia tç ı olacaklar h a k k ı n d a da bu duruma girdikler i tarihten itibaren 3 
ay içinde uygulanır . 

Geçici Madde 19 — Geçici 14 üncü madde gereğince fiilî ve i t ibari 
hizmet müddet ler i eklenenlerden; 3/6/1930 tar ihl i ve 1683 sayılı kanuna 
tabi olanlar ın (2097 ve 2264 sayılı kanunlar hükümler ine tabi olanlarla 
4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve ş u a b a t ı s a n a t l a r ı 
mensuplariyle diğer memurlar dâhil) 21/12/1945 tar ih l i ve 4805 sayd ı 

• kanunun yürü r lüğe girdiği tarihe" kadar fiilî ve i t ibari hizmet müddet le 
rine karş ı l ık olmak üzere : 

B u müddet le r in her yılı için 1/1/1946 tarihindeki keseneğe esas ay
l ıklarının 3656, 3661 ve 3779 sayılı kanunlarda yazılı t u t a r l a r ın ın yıllık 
toplamının ı% 15 1, a şağ ıda yazılı esaslar dairesinde tahakkuk ettirilerek bu 
kanunun yürü r lüğe girdiği tarihte m e m u r l a r ı n m ü s t a h d e m bulundukla r ı 
kurumlarca geçici 20 nci maddede yazılı şekilde (Türk iye Cumhuriyeti 
Emek l i Sandığı) na ödenir. 

Hizmet müddet ler inin teshilinde, bu kanunun yürü r lüğe girdiği ta
rihe kadar çeşitli kanunlarla bo rç l anma yoliyle eklettirilen müddet le r 
hesaba dâhil edilir. Hizmet müddet ler in in top lamında 6 ay ve daha fazla 
yıl kesirleri, yıl sayılır, 6 aydan az kesirler nazara a l ınmaz . 

Yukarda yazılı p a r a n ı n yar ıs ı kesenek, yar ıs ı karş ı l ık sayılır ve 
bunla r ın tahakkuk muamelesi (Türkiye Cumhuriyeti E m e k l i Sandığı) ile 
i lg i l i kurumlar ve Mal iye Bakanl ığ ı a r a s ında bir l ikte tesbit olunacak 
esaslara göre ve bu kanunun yürür lüğe girdiği tarihten itibaren en çok 
6 ay içinde t a m a m l a n ı r . 

Geçici Madde 20 — Hazine ve ka tma bütçeli dairelerden 1683 sa
yılı kanuna tabi olanlar ve i l özel idareleriyle A n k a r a Merkez Belediyesi 
ve istanbul Birleşik idaresi t a r a f ından geçici 19 uncu maddeye göre tes
bit edilecek paralar, i l g i l i kurumlarca Sandık ad ına açı lacak bir hesaba 
matlup ve Sandıkça da bu kurumlar adına borç kaydolunup kanunun 
yürür lüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faize tabi tutulur. 

Zaman ında ödenmiyen faizler için tekrar faiz hesaplanı r . 

Yukarda yazılı kurumlardan; Hazinece 1950 yı l ından itibaren her 
yıl bütçeler in in zat maaş la r ı bölümlerine konulan ödeneklerden tasarruf 
olunduğu ertesi yılın 8 inci ayı sonuna kadar tesbit edilecek miktar , o yıl 
bütçesindeki zat maaş la r ı bö lümündeki ödenekten ve yukarda sözü geçen 
borca mahsuben bir ay içinde Sandığa ödenir ve bu borç ödeninceye ka 
dar m ü t a a k ı p yıllar bütçeler inin sözü geçen bölümlerine daha az ödenek 
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konulmıyacağı g ib i bu tertibe konulan ödeneklerden b a ş k a tertiplere ak
tarma da yap ı lamaz . 

Hazine dışında kalan kurumlar bu borçlar ını , her yıl bütçeler ine 
koyacak la r ı ödenekler le 15 yıl ve tt5 eşit taksitte Sandığa öderler. 

Geçici Madde 21 — Geçici 19 uncu madde h ü k m ü n ü n uygu lanmas ın 
da: 

a) 4805 sayıl ı kanunun yürür lüğe girdiği tar ih ile bu kanunun yü
rü r lüğe girdiği tar ih a ra s ında kanunla kurulu emekli sandıklaf iy le i l g i l i 
vazifelerden 1683 sayıl ı kanuna tabi vazifelere geçenler için Sandığa 
ödenmesi gereken p a r a n ı n hesap lanmas ında , geçiş tarihlerine kadar olan 
fiilî ve i t ibari müddet ler i ile o tarihteki keseneğe esas ayl ıklar ı nazara 
almır . 

b) 9/6/1936 tar ihl i ve 3017 sayılı kanunun 81 inci ve 82 nci mad
delerinde yazılı tababet ve ş u a b a t ı s a n a t l a r ı mensup la r ı ile diğer memur
l a r ından b\ı kanunun y ü r ü r l ü ğ e g i rd iğ i tarihten önce kanunla kurulu 
emekli sandıklar iy le i lg i l i kurumlarda bir vazifeye geçenlerin, 4805 sayı l ı 
kanunun y ü r ü r l ü ğ e girdiği tarihten evvel ayl ıkl ı olarak geçen fiilî hizmet 
müddet le r i için Sandığa verilecek paralar, bun la r ın aylıklı vazifelerden 
son defa ayr ı ld ıklar ı kurumlarca ödenir. 

c) 23/12/1935 tar ihl i ve 2871 sayılı kanunun 14 üncü maddesine 
göre emeklilik muameleleri Mal iye Bakanl ığ ınca yapı lacak bina ve arazi 
vergileri memur l a r ı n ın hizmet müddet le r i için Sandığa verilecek para
lar Hazinece ödenir. 

ç) 30/1/1943 tar ihl i ve 5166 sayılı kanunla Millî E ğ i t i m Bakanl ığ ı 
t e şk i l â t ına alman i lkokul öğ re tmen , ba şöğ re tmen ve yar öğre tmenle r in 
hizmet müddet le r i için hesaplanacak paralar, adı geçen kanunun yü
r ü r l ü ğ e girdiği tarihte ça l ı şmak ta oldukları i l özel idaresince ödenir. 

d) B u kanunun yürü r lüğe g i rd iğ i tarihte Millî Savunma Bakanl ığ ı 
Harbokulu öğrencisi bulunanlar ile 1683 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
4380 sayıl ı kanunla değiş t i r i len 2 nci f ıkras ı gereğ ince diğer okullar öğ 
rencilerinin fiilî hizmet müddet ler i için Sand ığa ödenecek p a r a n ı n he
sap lanmas ında , bunla r ın bu kanunun yürür lüğe girdiği tarihe kadar olan 
öğrenci l ik müdde t le r i nazara a lmır ve tahakkuk as teğmen ayl ıklar ı tu
t a n üzerinden yapıl ır . 

e) Aylıklı memuriyetlerde bulunduktan sonra, Tekel, Devlet 
Demiryol lar ı , Devlet Denizyolları ve Türk iye Ziraat Bankas ın ın ücretl i 
vazifelerine geçe rek t e k a ü d e tabi hizmetleri 15 y ı ldan fazla o lduğundan 
dolayı, 

2159 sayıl ı kanunun 7 nci maddesinin (a) f ıkrası 
3028 » » 1 » t» (a) » 
3137 » » 42 » maddesi 
3202 > » 66 > > 

gereğince emekli hak la r ı mahfuz tu tu lmuş ve h a k l a r ı n d a 4222 sayıl ı 
kanunun 18 inci maddesi h ü k ü m l e r i uygu lanmamış olanlardan; 

B u kanunun yürü r lüğe g i rd iğ i tarihte emeklilik h a k k ı t a n ı n a n vazi
felerde, Milletvekilliğinde, belediye başkanl ığ ında , i l ler in daimî komisyonu 
üyeliğinde ve geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelerde bulunanlar ın , ay
lıklı hizmet müddet le r i için geçici 19 uncu,maddeye göre hesaplanacak pa
ralar, bunla r ın bu aylıklı memuriyetlerden son ayr ı ld ıklar ı kurumlar ta
ra f ından ödenir. B u hüküm, 4867 sayıl ı kanunun geçici 3 üncü madde
sinden fayda lanmış olanlar h a k k ı n d a uygulanmaz. 

Geçici Madde 22 — Kanunun yü rü r lüğe girdiği tarihte: Geçici 1 
ve 2 nci maddelerde adı geçen sandık lar la i lg i l i vazifelerde bulunanlar
dan; aylıklı hizmet müddet le r i 15 yıldan az olduğu halde 2159 sayılı k a 
nunun 7 nci maddesi ile 3028 sayıl ı kanunun 1 inc i maddesinin B f ıkra
s ına göre tazminat a lmamış olanlar ın , bu aylıklı hizmet müddet ler i 
için, geçici 19 uncu maddeye göre hesaplanacak paralar, bun la r ın aylıklı 
vazifelerden son ayr ı ld ıklar ı kurumlarca i k i ay içinde toptan '(Türkiye 
Cumhuriyet i E m e k l i Sandığı) na ödenir . 

A n c a k i l g i l i dairelerce 3202 sayıl ı kanunun 66 nci maddesine göre 
T ü r k i y e Cumhuriyet i Ziraat B a n k a s ı T e k a ü t Sandığ ına p a r a s ı Ödenmiş 
olanlarla Türk iye Ziraat B a n k a s ı Y a r d ı m Sandığ ından T e k a ü t Sand ığ ına 
devredi lmiş p a r a l a r ı bulunanlar ın , bu pa ra l a r ın ın i lg i l i bu lunduğu hiz
met müdde t l e r i için bu ödemeler yapı lmaz . 

Geçici Madde 23 — Geçici 19 uncu maddeye göre haz ı r l anacak cet
veller, kurumlarca Sandığa k a r ş ı yap ı lacak borç lanmanın tahakkuk bel
gesi olmak üzere Say ı ş t aym te tk ik ından geçiri l ir . 

Geçici Madde 24 — Kanunun yü rü r lüğe girdiği tarihte 130 uncu 
maddede yazılı vazifelerde bulunanlarla 12 nci maddenin (II) i şare t l i fık
ras ında göster i lenlerden; 

B u kanunun yürü r lüğe girdiği tarihten önce 3/6/1930 tar ihl i ve 1683 
sayılı kanuna tabi vazifelerden (2097 ve 2264 sayılı kanunlara tabi olan
lar dâhil) naki l suretiyle veya istifa ederek ayr ı ld ık tan sonra 130 uncu 
maddede yazılı vazifelere geçmiş o lanlar ın ; 

Millî Korunma Kanununun 3/8/11944 tar ih l i ve 4648 sayıl ı kanunla 
değiştir i len 6 nci maddesiyle t a n ı n a n emeklilik h a k l a r ı mahfuz tutularak 
bu kanunun yü rü r lüğe girmesinden sonra geçecek fiilî ve i t ibari hizmet 
müddet ler ine eklenir. 

Bunlar ın bu kanunun yü rü r lüğe girdiği tarihe kadar mahfuz tutulan 
bu müddet ler i için ayr ı ldıklar ı _ kurumlarca geçici 19 uncu maddedeki 
esas dairesinde hesaplanacak para, geçici 23 üncü madde h ü k m ü uygu
lanmak suretiyle ve kanunun yü rü r lüğe girdiği tarihten itibaren b i r ay 
içinde toptan Sandığa ödenir . 

Geçici Madde 25 — 130 uncu maddede yazılı vazifelere, geçici 1 inc i 
maddede yazılı s and ık la r l a i lg i l i vazifelerden veya geçici 2 ve 3 üncü 
maddelerde yazılı s and ık la r l a i lg i l i memur ve hizmetli l ikten naki l sure
tiyle t ây in edilmiş ve emeklil ik hak l a r ı , Millî K o r u n m a Kanununun 
3/8/1944 tar ihl i ve 4648 sayı l ı kanunla değiş t i r i len 6 nci maddesiyle 
devam et t i r i lmiş o lanlar ın bu hak la r ı , Sandığa geçerek devam eder. 

Geçici Madde 26 — Geçici 19, 24, 28 ve 29 uncu maddelerde yazılı 
olanlardan; bu kanun gereğince keseneklerinin geri verilmesi gereken
lere, geçici 12 nc i maddenin 3 üncü bendi h ü k m ü mahfuz ka lmak üzere , 
yalnız 21/12/1945 tar ih l i ve 4805 sayıl ı kanunun yürü r lüğe girmesinden 
sonra ayl ık lar ından al ınan kesenekler ödenir. 

Bunlar ın 4805 sayılı kanundan önceki zamana ait fiilî ve i t ibari hiz
met müdde t le r inden dolayı durumlanna g ö r e h a k l a r ı n d a geçici 28 inci 
maddenin i l g i l i f ı k ra l a ı j hükümle r i uygulan ı r . 

Geçici 22 nci madde gereğince k u r u m l a r ı n d a n Sandığa yapı lan öde
meler ile bunlara ait müddet le r h a k k ı n d a da yuka rk i birinci f ık ra h ü k m ü 
cereyan eder. 

Köy enst i tüsü mezunu köy öğre tmenler iy le köy sağftk memur la r ın 
dan bu kanunun yürü r lüğe girmesinden sonra kesenek iadesi durumuna 
gireceklere, bu kanunun yü rü r lüğe girmesinden sonra yalnız kendilerin
den alman kesenekler geri veri l ir . 

,1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden, 4805 sayılı kanunun y ü r ü r l ü ğ e 
girdiği tar ih ile bu kanunun yü rü r lüğe girdiği tarih a ras ında ayr ı lmış olan
lara, ay l ık la r ından kesilen % 5 1er ile bo rç l anmala r ından tahsil edilen pa
ralar ve 4222 sayıl ı kanunun 18 inci maddesinin ,(b) f ık ras ına göre san
dık la rdan kurumlara ödenmiş paralardan kesenek k ısmı bu Sand ıkça geri 
veri l i r . 

Geçici Madde 27 — Geçici on dördüncü madde gereğince fiilî ve i t i 
bari hizmet müddet ler i eklenenlerden: 

a) Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sand ık la r la i lg i l i bulunan
lar ın ; sand ık la ilgilenmelerinden önce aylıklı vazifelerde İken k a z a n m ı ş 
olduklar ı (harb, esaret, Millî Mücadele ve m ı n t a k a zamla r ı gibi) i t ibar i 
müdde t zamlar ı , (Ziraat Bankas ı memur la r ın ın 788 sayılı Memurin Kanu
nunun müzeyyel maddesine göre müktesep zamlar ı dâh i l ) ; 

b) 1683 sayılı kanun h ü k m ü n e tabi olanlar ın; 4805 sayılı kanunun 
yürü r lüğe girmesinden sonraya ait fiilî ve i t ibar i müddet zamlan ; 

top lamın ın her ayı için, bu kanunun yü rü r lüğe girdiği tarihte kese
neğe esas vazife ayl ık veya ücre t le r i t u t a n n ı n % 15 i k u r u m l a r ı n c a bu 
kanunun yü rü r lüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde toptan 
Sand ığa ödenir. 

Geçici Madde 28 — B u kanunun yürü r lüğe girmesinden önce 3/6/1930 
tar ihl i ve 1683 sayı l ı kanuna tabi vazifelerden İst i fa ve sair sebeplerle 
ayr ı lmış olup ta bu kanunun yürü r lüğe girdiği tarihte a ç ı k t a bulunanlar 
h a k k ı n d a emeklilik bak ımından , a ş a ğ ı d a yazılı h ü k ü m l e r tatbik olunur: 

a) 21/12/1945 tarihli .ve 4805 sayılı kanunun yürür lüğe girmesinden 
sonra ayr ı lmış olanlar ın geçmiş hizmet müddet le r i için geçici 19 ve 23 
üncü maddelere göre Sandığa para ödenir; 

Hizmet karş ı l ık lar ı bu suretle Sandığa ödenenlerin; âdi malûl lükle
rinde veya 60 yaş ın ı do ldunna la r ında kendilerine veya ölümlerinde de 
dul ve yetimlerine, yazı ile iSandığa m ü r a c a a t l a n tar ihini takibeden ayba
şından itibaren (Türkiye Cumhuriyet i E m e k l i Sandığ ı ) nca hizmet müd
detleri üzer inden bu kanun hükümler ine göre aylık bağ lan ı r veya toptan 
ödeme yapı l ı r ; 

b) 4805 sayılı kanunun yü rü r lüğe girmesinden önce ay r ı i an l ann , 
geçmiş hizmet müddet le r i için Sandığa ödeme yapı lmaz. 

Bunlardan; bu kanunun yü rü r lüğe girmesinden sonra emeklilik hakk ı 
t an ınan bir vazifeye girenler veya geçici 24 üncü maddede yazılı vazife-
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lere geçenler, tâyinleri tarihinden itibaren bir ay içinde tâyinlerini ve fiilî 
ve itibari hizmet müddetlerini bağlı oldukları kurumlar vasıtasiyle San
dığa bildirirler. 

,Bu suretle vazifeye girenlerin son ayrıldıkları kurumlar; geçici 
19 uncu ve 23 üncü maddelere göre tahakkuk ettirecekleri paraları, San
dığın istemesi üzerine en geç bir ay içinde toptan öderler. 

Bunların 1452 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce ayrılmış 
olanları için Sandığa yapılacak ödemelere, ayrıldıkları tarihlerde almakta 
oldukları aylıklarla olağanüstü ödeneklerinin toplamı esas tutulur. 

Bu fıkrada yazılı olanların; bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
emeklilik hakkı tanınan vazifelere geçmeksizin âdi malûllüklerinde veya 
60 yaşını doldurmalarında kendilerine veya ölümlerinde de dul ve yetim
lerine, bu kanun hükümlerine göre kurumlarınca aylık bağlanır veya 
toptan ödeme yapılır. 

Toptan ödeme yapılmasında: 1452 sayılı kanunun yürürlüğe girme
sinden önce ayrılmış olanlar için; ayrıldıkları tarihlerde almakta oldukları 
aylıklarla olağanüstü ödenekler toplamı ve o tarihten sonra ayrılmış olan
lar için de ayrıldıkları tarihlerdeki aylıkları tutarları üzerinden geçici 
,1,9 uncu maddeye göre hesaplanacak para ile % 4 mürekkep faizi esas 
tutulur. 

c) (a) ve (b) fıkralarında yazılı olanlardan; bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra emeklilik hakkı tanınan vazifelere almanlar, fiilî hiz
met müddetleri ve yaşları itibariyle 102 nci madde gereğince yapılacak 
hesaba göre y a ş l a n 40 ı geçmemiş ise iştirakçi, aksi takdirde tevdiatçı 
olurlar. 

Geçici Madde 29 — Geçici 24 üncü maddede^yazılı olanlardan; ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce vazifelerinden ayn lmış bulunanlann, 
ayrılışları tarihine kadar olan hakları sözü geçen geçici maddeye göre 
mahfuzdur. Bunlar hakkında, ayrılışları 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya sonra olduğuna göre, geçici 
28 inci maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 30 — Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandık
lardan, emekli keseneklerini geri almış olanlardan; 

I - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: 

a) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlar; 

b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 mcı maddelerde yazılı olanlar; 

c) Belediye başkanlığında, illerin daimî komisyonu üyeliğinde bulu
nanlar; 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, 

II - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yukarda yazılı du
rumlara girenler de geçişleri tarihinden, 

itibaren bir yıl içinde 102 nci madde hükmünün haklarında tatbikini 
kurumları vasıtasiyle yazılı olarak Sandıktan istiyebilirler. 

Bu takdirde bunların iade edecekleri emekli kesenekleri geçici 2 ve 
3 üncü maddelerde yazılı sandıklardan alınmış ise bunlann karşılıkları 
o sandıklarca (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na toptan ve derhal 
ödenir. 

Keseneklerini henüz geri almamış bulunanların yukarda gösterilen 
vazifelere girmeleri halinde keseneklerinin taallûk ettiği müddetler, yeni 
müddetlerine eklenir, bu kesenekler geçici 2 ve 3 üncü maddelere gör* ça
lışmalarına devam edecek sandıklarda ise oralardan bir ay İçinde (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devredilir. 

Geçici Madde 31 — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Emeklilik 
hakkı tanınan vazifelerde, belediye başkanlığında ve illerin daimî komis
yonu üyeliğinde veya geçici 24 ve 25 inci maddelerde yazılı bulunanlardan: 

a) Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl ve daha fazla olanlara, istediklerin
de yaş kaydı aranmaksızın bütün fiilî ve itibari j ı i zmet müddetleri topla-' 
mına ve 41 inci maddedeki nispetlere göre emekli aylığı bağlanır. 

b) Fiilî hizmet müddetleri 20 ile 25 yıl arasında bulunanlar da 25 yılı 
doldurmalarından itibaren yaş kaydı aranmaksızın, emekli aylığı bağlan
masını istiyebilirler. Bu takdirde yukarki fıkraya göre hesaplanacak aylık 
%5 noksaniyle bağlanır. 

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

C ) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekli aylı
ğı alanların ölümlerinde dul ve yetimlerine bağlanacak 

aylıklar 

Geçici Madde 32 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
emekli aylığı bağlanmış olanlardan; (müstahak duruma girdikleri halde 
henüz bağlanmamış olanlar dâhil) kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra ölenlerin dul ve yetimlerine aşağıdaki esaslara göre aylık bağlanır: 

I - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan 
vazifelerde olmıyanlann ölümlerinde; 

a) Bu kanunun genel hükümlerine göre aylık bağlanır. 
b) Bağlama muamelesi, 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna veya 

daha evvelki hükümlere göre yapılmış olanlar için; kurumlarınca veya 
geçici 5 inci maddede yazılı Sandıkça, kaldırılan sandıklarca yapılmış 
olanlar için de; (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca yapılır. 

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

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan 
vazifelerde bulunanların veya sonradan bu vazifelere girenlerin ölümle
rinde; 

a) Geçici 33 ve 34 üncü maddelerde yazılı olanlardan iseler; evvele
mirde sözü geçen maddelere göre bağlanacak son hizmet zamları da ek
lenmek ve gerekil muameleler yapılmak suretiyle bulunacak emekli aylık
ları üzerinden bu aylıkları foağhyan yerlerce veya .(Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı) nca bu kanun esasları içinde aylık bağlanır. 

b) Geçici 37 nci maddede yazılı olanlardan iseler; 3/6/1930 tarihli 
ve 1683 sayılı kanuna ve daha evvelki hükümlere göre bağlanmış aylıkla
rından dolayı 1 inci bentteki esaslara göre ayrıca aylık bağlanmakla be
raber iştirakçi durundan dolayısiyle de bu kanun gereğince hizmet müd
detlerine göre aylık, bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ç) Emekli, dul ve yetimlerden bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu

lunanlar veya sonradan bu vazifelere girenler 

Geçici Madde 33 — 3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna veya daha 
evvelki hükümlere göre emekli aylığı bağlanmış olanlardan; bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte sözü geçen kanuna tabi veya kanunla kurulu 
emekli sandıkları ile ilgili vazifelerde bulunanlar ile kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bu gibilerden iştirakçi olacaklar Sandıkla ilgilendi
rilerek haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

a) Tekrar emekli aylığı bağlanmasını gerektiren duruma girmelerin
de veya âdi malûllüklerinde, eski aylıklarına fiilî ve itibari hizmet müd
detleri üzerinden, 100 üncü madde esaslarına göre (son hizmet zammı) 
eklenir. Bunlardan geçici 68 inci maddeye göre borçlanmış olanların borç
landıkları müddetler de hesaba katılır. 

b) Vazife malûllüklerinde; durumlarına göre haklarında 58 ve 59 
uncu maddeler hükümleri uygulanır. 

c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanman va
zifelerde bulunanlardan, sonradan emekliye irca edilecek veya âdi malûl, 
vazife malûlü durumuna girecekler için 100 üncü madde gereğince yapıla
cak son hizmet zammı, •% 2 ve harfo malûllerinden bu duruma girecekler 
için de % 3 üzerinden hesaplanır. 

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

d) Yukarki hükümlere göre son hizmet zammı yapılanların 
21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ayrı
lışları tarihine kadar ayhklanndan kesilmiş ve kesilecek paralarla kar
şılıkları ve geçici 19 uncu madde gereğince Sandığa ödenmiş paralar ve 
geçici 68 inci maddeye göre borçlanmışlarsa bu borçlarından tahsil edilen 
paraları (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca bu aylık ve son 
hizmet zammını bağhyan 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 
İştirakçi olacaklar hakkında bu kanun esaslarına göre muamele yapılır. 

4805 sayılı kanundan evvel geçen son hizmet zammına tabi hizmet 
müddeti için 1683 sayılı kanuna tabi kurumlarla geçici 5 inci maddede 
yazılı Sandık arasında kesenek ve karşılık ödenmez. 
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Geçici Madde 34 — Kaldırılan veya geçici 2, 3 üncü maddelerde gös
terilen sandıklardan emekli aylığı bağlanmış olanlardan; bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte adlan geçen sandıklarla ilgili veya 3/6/1930 ta
rihli ve 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerde bulunanlar ile kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bu gibilerden iştirakçi olacaklar Sandıkla ilgilendi
rilerek haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

a) 20/5/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunun 21 inci maddesi gereğince 
emekliye ayrıldıkları kurumlarda vazife almış olanların; bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekli aylığı bağlanmasını gerektiren du
ruma girmelerinde veya âdi malûllüklerinde: Bu suretle geçen fiilî hiz
met müddetleri için, 

b) Emekliye ayrıldıkları kurumlardan başka kurumlarda emeklilik 
hakkı tanınan vazife almış olanlarm; emekli veya âdi malûl olarak ayrıl
malarında; geçici 68 inci madde gereğince borçlanmışlarsa; borçlanılan 
müddet ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçecek olan 
fiilî hizmet müddetleri için, borçlanmamışlarsa; yalnız bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten sonra geçecek fiilî hizmet müddetleri için; 

c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih» kadar 1683 sayılı kanuna 
tabi vazifelerde, yürürlüğünden sonra da bu kanunla emeklilik hakkı 
tanınan vazifelerde bulunanların, emekli veya âdi malûl olarak ayrılışla
rında: Ayrıldıkları tarihe kadar geçecek fiilî hizmet müddetleri için; 

aylıklarına bu kanunun 100 üncü maddesine göre son hizmet zammı 
eklenir. 

ç ) Yukarki fıkralarda yazılı olanların vazife malûlü olarak ayrılış
larında: Durumlarına göre 58 veya 59 uncu maddeler hükümleri uy
gulanır; 

d) Bu madde gereğince yapılacak son hizmet zamları da asıl aylıkla 
beraber (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca ödenir. 

e) Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklardan bağlanmış 
aylığı alanlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi 
olacaklar hakkında bu kanun esaslarına göre muamele yapılır. 

Geçici Madde 35 •— Aylıklarına son hizmet zammı yapılmış olan
lardan; sonradan1 tekrar emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edilen
ler hakkında da ilgilerine göre geçici 33 ve 34 üncü maddeler hükümleri 
uygulanır. 

Geçici Madde 36 — Kaldırılan hükümlere göre bağlanmış vazife ma
lûllüğü aylığının on yıllığım almış veya hizmet müddetinin azlığı sebe
biyle kendisine aylık yerine toplu ödeme yapılmış veya tazminat verilmiş 
olanlardan; 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazi
felerde bulunanların, bu vazifelerden emekliye ayrümalan veya âdi ma
lûl, vazife malûlü olmaları halinde: Bu hizmet müddetlerinden dolayı bu 
kanun esaslarına göre hesaplanacak son hizmet zammı emekli aylığı şek
linde ödenir. 

Vazife malûlü olanların son hizmet zamlarına ayrıca maluliyet dere
celeri üzerinden 55 inci maddeye göre hesaplanacak zam da eklenir. 

b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iştirakçi olanların ay
rılışlarında da yukarki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 37 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
3/6/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre 
emekli aylığı bağlanmış olup ta geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı 
sandıklarla ilgilenmiş ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte o İdareler
de müstahdem bulunmuş olanlarm evvelki hükümlerle tanınan emekli 
hakları bu Sandıkta da devam eder. 

Geçici Madde 38 — 98, 99 ve 104 üncü maddelerin hükümleri; bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce emekli aylığı bağlanmış (Bağlama mu
amelesi henüz tamamlanmamış olanlar dâhil) bulunanlarla kaldırılan hü
kümlere göre tazminat veya toplu ödeme alanlar hakkında da uygulanır. 

Ancak bunlardan hangi vazife ve hizmetlerde bulunurlarsa bulun
sunlar harb malûllerinin (Eşklya müsademesinde malûl olanlar dâhil) ay-
lıklarlyle her çeşit zamlan kesilmez. 

Geçici Madde 39 — Kaldırılan hükümlere göre dul ve yetim aylığı 
bağlanmlş (Bağlama muamelesi henüz tamamlanmamışlar dâhil) olanlar
dan; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunla emeklilik hakkı tanı
nan vazifelerde bulunanlarla bu tarihten sonra bu vazifelere alınacakla? 
ve bunlardan aynlacaklar hakkında bu kanunun ilgili hükümleri uygu
lanır. 

D) Kaldırılan hükümlere göre bağlanan emekli, dul 

ve yetim aylıkları 

Geçici Madde 40 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağ
lanmış emekli, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet zamlan ve bunlara 
bu kanunla kaldınlan hükümlerle yapılmış her çeşit aylık ve terfih zam
ları; geçici 45 - 53 üncü maddelerde yükseltilen mlktarlan üzerinden ve 
ilgisine 'göre bunları bağlıyan kurumlarla geçici 2 ,3 ve 5 inci maddelerde 
yazılı sandıklarca veya geçici 10 uncu madde hükmü de nazara alınarak 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca ödenir. 

Şu kadar ki, 1683 sayılı kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre 
genel ve katma bütçeli dairelerle geçici 5 inci maddede yazılı sandıktan 
bağlanmış aylıklardan; geçici 45 - 50 nci maddeler gereğince yükseltilen
lerin bu muameleleri Sayıştayın tescilinden geçinciye ve sandıklardan bağ
lanmış aylıkların geçici 52 ve 53 üncü maddeler gereğince yükseltme mu
ameleleri de geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla (Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca tamamlanıncıya kadar bu aylıklar bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki miktarları üzerinden % 30 fazlasiyle 
ödenir. 

Sözü geçen aylıkların her birinin yükseltme muameleleri tamamlan
dıkça bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren zamlı olarak tahak
kuk eden istihkak miktarından evvelce % 30 fazlasiyle ödenmiş miktar 
indirilerek artanı toptan ve derhal ödenir. 

Geçici 45 - 50 ve 52, 53 üncü maddelere göre ödenmesi gereken mik
tardan evvelce % 30 fazlasiyle ödenen miktar fazla olduğu takdirde faz
lası geri alınmaz. 

Yükseltme muamelelerinin resmî senetlerine işaret olunduğu tarih, 
üçer aylık olarak yapılan ödemeden sonraya rastlarsa artan müddete ait 
% 30 un fazlası geri alınmayıp mütaakıp üç aylıktan itibaren yükseltilen 
miktar üzerinden ödenmeye başlanır. 

İstihkak kesbedildiği halde bağlama muamelesi, kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonraya kalmış bulunan aylıklar da bu madde hükmüne ta
bidir. 

Aylıklarda; bu maddeye göre yapılacak yükseltmelerde elde edilecek 
miktar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları aylık ve 
çeşitli zamlariyle çocuk zammı toplamının % 10 fazlasından hiç bir su
retle aşağı olamaz. 41 inci maddenin lira kesirlerine ait hükmü bu fıkra 
hakkında da uygulanır. 

Bu kanunun; emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim 
aylıklariyle son hizmet zammı alanlara ait hükümleri, bu madde İle ge
çici 10 uncu maddede sözü geçen aylıkları alanlar hakkında da uygulanır. 

Geçici 38 inci madde hükmü mahfuzdur. 

Geçici Madde 41 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce vazife 
malûllüğünden dolayı bağlanmış emekli aylığını alanların muayeneleri ve 
muayene sonunda durumlannda değişiklik olanların belirecek yeni du
rumları hakkında bu kanunun hükümleri uygulanır. 

Bu kanunun neşrinden evvel iki muayene geçirip te malûllükleri sa
bit sayılmış olanlar tekrar muayeneye tabi tutulmazlar. 

Geçici Madde 42 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce aylık, 
son hizmet zammı, ikramiye, toptan ödeme, kesenek iadesi veya tazminata 
müstahak duruma girmiş olup da bağlama veya tahakkuk muamelesi 
tamamlanmamış bulunanların bu muameleleri kaldınlan hükümler gere
ğince ve ilgisine göre kurumlariyle geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde yazılı 
sandıklarca veya i(Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca tamamlanır. 

Geçici Madde 43 — Mücahedei Milliyede şehit olan gönüllü veya Ku-
vayı Milliye zâbitan ve efradı ailelerine maaş tahsisi hakkındaki 27 Şubat 
1340 tarih ve 408 sayılı kanuna göre aylığa müstahak olduklan bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra anlaşılacaklara, o kanun gereğince 
aylık bağlanır ve bunlar emsallerinin bu kanunun geçici maddeleriyle 
yükseltilen ayl ıklan miktarlarına çıkarılır. 

Geçici Madde 44 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçici 
40 ıncı madde gereğince ödenmesine devam edilecek olan aylıklara ait 
yoklama muameleleri; bu kanun esaslarına göre bunları ödeyen yerlerce 
ve 123 üncü maddede yazılı tüzük yürürlüğe girlnclye kadar kaldınlan hü
kümler dairesinde yapılır. 

Geçici Madde 45 — 1683 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış 
emekli, âdi malûllük ayl ık lan ile (Harb ve vazife malûllüklerinden dolayı 
bağlanmış olanlar hariç) bunlara bu kanunla kaldınlan hükümlere göre 
yapılmış aylık zamlarının toplamı; tahsise esas tutulmuş olan aylık aslı 
ve fiilî ve itibari hizmet müddetleri aynı olan iştirakçilere bu kanunla 
bağlanacak emekli aylıkları miktarlarına; 
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Bunlardan son hizmet zammı yapılmış olanların, hu zamları da, zam
ma esas tutulmuş olan aylık aslı ile fiilî ve itibari hizmet müddetleri aynı 
olan iştirakçiler için yine bu kanun gereğince hesaplanacak son hizmet 
zamları miktarlarına; 

yükseltilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükte olan barem derece
lerinin aylık asıllarından birine uymıyan aylık asılları üzerinden bağlan
mış aylıkların arttırılmasında: Bu aylıkların barem kanunlarına göre 
intikal ettikleri aylıkların tutarları esas olur. 

Hizmet müddetleri 15 ile 20 yıl arasında olanlara bağlanmış emekli 
aylıklarının yükseltilmesi, 53 üncü maddede yazılı nispetlere göre yapılır. 
15 yıldan az hizmeti olanların bu hizmetlerinin iki misli, bağlanması ge
rekli aylığın hesabında 53 üncü 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 tu
tarları sayılır. 

Geçici Madde 46 — 1683 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış 
vazife malûllüğü aylıkları hakkında, aşağıda yazılı esaslara göre muamele 
yapılır: 

a) Fiilî ve itibari hizmet müddetleri ve malûllük dereceleri üzerin
den bağlanmış aylıklar ile bunlara, bu kanunla kaldırılan hükümlerle ya
pılmış aylık ve terfih zamlarının toplamı; tahsise esas aylık aslı ile fiilî 
ve itibari hizmet müddetleri, malûllük dereceleri aynı olan iştirakçilere 
bu kanuna göre bağlanacak vazife malûllüğü aylıkları derecesine yüksel
tilir. 5107 sayılı kanundan faydalanmış aylıkların bu zamları aşağıdaki 
(c) fıkrası hükmüne tabidir; 

b) Vazife malûllüğü aylıklarına yapılmış son hizmet zamları, zamma 
esas tutulmuş olan aylık aslı ve hizmet müddeti itibariyle emsaline 100 
üncü maddeye göre yapılacak son hizmet zammı miktarına çıkarılır; 

c) 5107 sayılı kanunun 1 İnci maddesiyle zam görmüş aylıkların bu 
zamları, malûllük derecelerine göre 64 üncü maddede yazılı (Harb malûl
lüğü zammı) miktarına çıkarılır. 

Bu madde hükmünün tatbikında: 
Millî Mücadelede harb sahası dışında kalan yerlerde âsilerle müca

dele esnasında malûl kalan ve Millî Orduya mensup bulunan muvazzaf, 
yedek, gönüllü ve gedikli subaylarla askerî memurlar da 5107 sayılı ka
nunun şümulüne dâhil sayılırlar. 

Geçici 45 inci maddenin tahsise esas aylık asılları hakkındaki hü-
hükümleri bu maddedeki aylıklar hakkında da uygulanır. 

Bu kanun gereğince yapılacak artırmalarda elde edilecek miktar, 
(5107) sayılı kanunun 1 inci maddesi şümulüne giren harb mâlûlleriyle 
bunların dışında kalıp 191 sayılı yorum gereğince harb malûlü sayılan
lar da dâhil, bilûmum harb malûllerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte almakta oldukları veya müstahak bulundukları aylık ve çeşitli 
zamları toplamının H% 20 f azlasından hiç bir suretle aşağı olamaz. 41 inci 
maddenin lira kesirlerine ait hükmü bu fıkra hakkında da uygulanır. 

Geçici Madde 47 — 1683 sayılı kanun yürürlükte iken: 
a) Emekliye ayrılmış olanlardan ölenlerin; 
b) Açıkta veya vazifede bulunanlardan ölenlerin; 
(Erler hariç) dul ve yetimlerine 1683 sayılı kanun hükümlerine göre 

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 uncu maddeye göre bulunacak 
emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları ve varsa son hizmet, harb 
malûllüğü zamları üzerinden ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve ye
timlere göre bu kanunun 68 inci maddesi gereğince bağlanacak aylık mik
tarlarına yükseltilmiştir. 

Geçici Madde 48 — 1683 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
subay ve askerî memurlara bağlanmış vazife malûllüğü aylıklariyle bun
lara bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık ve terfih zamlarının 
toplamları; 1/6/1930 tarihinde emekliye ayrılan aynı rütbe ve aynı hizmet 
müddetli vazife malûlü emsallerinin geçici 46 ncı madde gereğince yük
seltilen aylıkları miktarlarına çıkarılmıştır. 

Bunların, varsa, son hizmet zamlarının geçici 46 ncı madde gereğince 
artırılmasında 1/6/1930 tarihindeki aynı rütbeli emsallerinin aylık asılları
nın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tutarları esas almır. 

Geçici Madde 49 —• 1683 sayılı kanuna veya ondan evvelki hüküm
lere göre bağlanmış er aylıkları İle bunlara bu kanunla kaldırılan hüküm

lerle eklenmiş aylık ve terfih zamları (5107 sayıl ı kanunla yapılan zamlar 
hariç) toplamları; malûllük derecelerine göre 56 ncı maddede gösterilen 
miktarlara yükseltilmiştir. 

5107 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle aylıklarına zam yapılmış er
lere bu zamları yerine 64 üncü maddede yazılı harb malûllüğü zamları ay
rıca ödenir. 

Geçici Madde 50 — Vazife malûllüğü aylığı almakta iken veya va
zife yüzünden ölen erlerin; dul ve yetimlerine bağlanmış aylıkların; bu 
kanunla kaldırılan hükümlerle eklenmiş aylık zamlariyle birlikte toplam
ları; 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 69 uncu maddeye göre hesaplanacak 
miktarlar üzerinden ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetimlere göre 
bu kanunun 68 inci maddesi gereğince bağlanacak aylık miktarlarına yük
seltilmiştir. 

Geçici Madde 51 — 1683 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
bağlanmış: 

a) Emekli aylıklarından; geçici 48 ve 49 uncu maddelerde gösterilen
ler dışında kalanların (1683 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesine göre 
emekliye sevkedilenler dâhil); 

b) Dul ve yetim aylıklarından; geçici 50 nci maddede gösterilenler 
dışında kalanların; 

c) 1683 sayılı kanundan önceki hükümlere göre bağlanmış emekli 
aylıkları üzerinden sözü geçen kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağ
lanmış dul ve yetim aylıklarından; yine geçici 50 nci maddede gösterilen
ler dışında kalanların; 

Bu kanunla kaldırılan hükümlerle yapılmış bütün aylık zamları İle 
birlikte toplamlarına % 60 zam yapılmıştır. 

ı(a) fıkrasındakilerden; 1/6/1930 tarihinden sonra aylıklı vazifelerde 
geçen hizmet müddetlerinden dolayı aylıklarına son hizmet zammı ya
pılmış olanların, son hizmet zamları için yukarki zam verilmeyip geçici 
45 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Geçici Madde 52 — Kanunla kurulu emekli sandıklarından (2097 
sayılı kanunla kurulu sandık hariç) bağlanmış emekli, âdi malûllük ve 
vazife malûllüğü aylıkları ile bunlara bu kanunla kaldırılan hükümlerle 
yapılmış aylık zamlarının toplamı; 

Tahsise esas ücretlerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tu
tarları ile hizmet müddetleri aynı olan iştirakçilere bu kanunla bağlana
cak emekli ve malûllük aylıklarına; 

Bunlardan son hizmet zammı yapılmış olanların bu zamları da, zam
ma esas ücretlerin yukarda yazdı tutarları ile hizmet müddetleri aynı olan 
iştirakçiler için yine bu kanun gereğince hesaplanacak son hizmet zam
ları miktarlarına, 

yükseltilmiştir. 
Vazife malûllüğü aylıklarının yükseltilmesinde, malûllük dereceleri 

ayrıca nazara alınır. 

Tahsise esas ücretleri 150 liradan az olanların aylıklarının yüksel
tilmesinde geçici 45 inci maddenin son fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

Geçici 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 maddedeki esaslara göre bulunacak emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü aylıkları ve son hizmet zamları üzerinden gerekirse 
69 uncu madde nazara alınarak ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve 
yetimlere göre 68 inci madde gereğince bağlanacak aylık miktarlarına 
yükseltilmiştir. 

'E) Doğumları 8 Şubat 1332 veya daha evvelki tarihli olan
ların yasları ile ilgili hükümler 

Geçici Madde 54 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi 
durumunda bulunanlarla bu tarihten sonra iştirakçi veya tevdiatçı du
rumuna gireceklerden doğumları 8 Şubat 1332 veya daha evvelki tarihli 
olanlar hakkında bu kanunun yaş ile ilgili hükümleri aşağıdaki esaslara 
göre uygulanır: 

I - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih olanlar için 
bu tarihler, Hicrî Kamerî sayılır. 

II - İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih; fakat 
Rumi kaydını havi olanların bu tarihleri Rumi sayılır. 
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III - İ s t anbu l ' dan b a ş k a yer doğumlu la rda tefe tarilhler R u m i i t ibar 
olunur. ı(Bu tek tarihler, yer l i , yabancı ve is tanbul doğumlu şekl inde ol
sa da.) 

I V - istanbul 'dan b a ş k a yer doğumlularda Hicrî kayı t l ı tek tar ih 
varsa bu tarih, Hicr î K a m e r î sayıl ı r . 

V - D iğe r yerlerde veya İ s t anbu l doğumlu la rda hem R u m i hem 
Hicr î doğum tar ih i yazılı o lan lar ın R u m i tarihleri almır. 

V I - R u m i tarihlerde ay, gün belli o lmıyan hallerde 105 inc i mad
de h ü k m ü ve Hicr î tarihlerde gün bell i o lmıyan hallerde o ay ın i lk gü
nüne tesadüf eden Rumi yılın günü, ay da belli olmıyan hallerde o yılın 
Recep ayının bir inci gününe tesadüf eden R u m i yılın ayının rasladığı gün 
esas tutulur. 

V I I - Sicilinde nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneği de bulu
nan la r ın sicildeki doğum kaydı ile sözü geçen ö rnek tek i doğum kayd ı 
a ra s ında aykır ı l ık yoksa bu kay ı t l a r esas tutulur. Varsa nüfus hüviyet 
cüzdanının tasdikli ö rneğindeki kay ı t almır. 

Sicilinde nüfus hüviye t cüzdanı ö rneğ i o lmayıp (SNüfus hüviyet cüz
danı g ö r ü l m ü ş t ü r ) kayd ı varsa, bu k a y ı t göster i lecek nüfus hüviyet cüz
dan ındak i kayda uymasa da, esas tutulur. A n c a k sicilinde bu şekilde bir 
k a y ı t dahi yoksa nüfus hüviyet cüzdan ındak i k a y ı t esas alınır. 

V H I - 105 inc i maddenin ik inc i ve üçüncü f ıkra la r ı hükümle r i yu
karda yazılı olanlar h a k k ı n d a da uygulanır . Ancak 1683 sayılı kanuna 
göre muteber sayı lmış olan yaş tashihlerine ait m ü k t e s e p haklar mah
fuzdur. 

iSiclllnde nüfus kayd ı veya nüfus hüv iye t cüzdan ı ö rneğ i bu lunmı-
yan lann gös terecekler i nüfus hüviye t c ü z d a n l a n n d a k l kay ı t l a r yuka rk i 
I - V I I nci bentlerdekl h ü k ü m l e r gözönünde bulundurulmak suretiy.e, 
esas tutulur. 

F) Milletvekilleri ile Büyük Millet Meclisi Başkam ve 
Bakanların emeklilikleri 

Geçici Madde 55 — Evvelce, emeklilik h a k k ı t a n ı n a n veya 3/8/1944 
tar ihl i ve 4644 sayıl ı kanunun 7 nci maddesinde yazılı olan vazifelerden 
birinde bulunduktan sonra Milletvekill iğine seçilerek bu kanunun y ü r ü r 
lüğe girdiği tarihte Mi l le tveki l i bu lunan la r ın ; ka ld ı r ı lan hükümle re göre 
mevcut fiilî ve i t ibar i hizmet müddet ler i , bu tarihten sonra ara l ıks ız ola
rak Milletvekill iğinde veya Milletvekill iğinden sonra bu kanunla emek
l i l i k h a k k ı t a n ı n a n vazifeler ile belediye başkanl ığ ında , i l ler in daimî ko
misyon üyel ikler inde veya geçici 24 üncü maddede yazıl ı vazifelerde ge
çecek fülî ve i t ibar i hizmet müddet ler ine geçici 14 üncü maddeye göre ek
lenir. 

E m e k l i l i k h a k k ı t a n ı n a n ayl ıkl ı vazifelerde bulunduktan sonra M i l -
letvekUliğine seçi lmiş ve durumla r ı 2941 sayılı kanunun şümulü dış ında 
ka ld ığ ından dolayı ödenekler inden 4805 sayı l ı kanunun 4 ü n c ü maddesine 
göre emekli keseneği kes i lmemiş olanlarm, bu kanunun yürür lüğe gir
diği tarihe kadark i müdde t e ait kesenekleri, bu kanunun yü rü r lüğe gir
diği tarihten itibaren ve ayl ık keseneklerinden ay r ı olarak 6 ay içinde ve. 
6 eş i t taksitte kendileri t a r a f ından S a n d ı ğ a ödendiği takdirde bu müd
dete ait kesenek k a r ş ü ı k l a r ı da Hazinece toptan ve derhal S a n d ı ğ a öde
nir . (Bunların 4805 sayü ı kanunun y ü r ü r l ü ğ e girmesinden önce Milletve
kil l iğinde geçen fülî ve i t ibar i hizmet müdde t le r i de yuka rk i f ıkra gere
ğince hizmet müddet le r ine eklenir. 

Geçici Madde 56 — Genel Bütçeye giren dairelerde bulunduktan 
sonra Milletvekill iğine seçi lmiş o lanlar ın ; (4644 sayılı kanunun 7 nci mad
desinin 2 nci f ıkras ı gereğince s and ık l a rda b i r ikmiş p a r a l a r ı Hazineye 
devredilenler dâhil) geçici 55 inci madde gereğ ince eklenen müddet ler in
den 4805 sayı l ı kanunun y ü r ü r l ü ğ e g i rd iğ i tarihe kadar geçen müdde t 
için, Hazinece ve 1683 sayı l ı kanuna tabi ka tma bütçel i dairelerle özel 
idare ve belediyelerin aylıklı memuriyetlerinde bulunduktan sonra seçi
lenlerin yine bu devreye ait hizmet müdde t le r i için de bu idare ve bele
diyelerce, geçici 19 uncu maddeye g ö r e ödenecek paralar; (500) l i ra , daha 
önce bir inci derecenin ayl ığım mük tesep hak olarak a lmış la r sa (600) l i ra , 

.aylık üzer inden hesaplanı r . 

Milletvekillerinden geçici 24 üncü maddede yazüı vazifelerde geç
miş hizmetleri bu lunan la r ın bu müdde t le r i için de bu madde h ü k m ü dahi 
nazara a l ı nmak suretiyle o geçici madde gereğince muamele yapılır. 

4805 sayıl ı kanunun y ü r ü r l ü ğ e girmesinden sonra 1683 sayı l ı k a 
nundan b a ş k a kanunlarla emeklil ik h a k k ı t a n ı n a n vazifelerden Mi l l e t 
vekil l iğine seçilmiş olanlar ın, seçi lme tarihine kadar olan hizmet müd
detleri için dahi 'Milletvekilliğine seçildikleri tar ihteki keseneğe esas üc

ret t u t a r l a r ı üzer inden Hazinece geçici 19 uncu maddeye göre Sandığa 
ödeme yapılır. 

Geçici Madde 57 — Geçici 55 inci 1 maddede yazılı olanlarm kesenek 
ve karş ı l ık lar ı ; 875 l i r a üzer inden, daha önce bir inci derecenin ayl ığ ım 
mük tesep hak olarak a lmış la rsa 1 000 l i r a üzer inden hesaplanı r . 

Bunlar ın Mi l le tveki l i iken emekli, âdi malûllük, vazife malû l lüğü ay
lığı bağ lanmas ın ı veya kesenek iadesi, toptan ödeme yapı lmas ın ı gerek
tiren durumlara girmelerinde veya ölümlerinde bu kanunun i l g i l i hü
kümler i uygulanır . 

Geçici Madde 58 — Milletvekill iğinden a y r ı l a r a k emeklilik hakla
r ının devam edeceği vazifelere geçenlerin; emekli kesenekleri ve k a r ş ı 
l ıklar ı : 

a) Mi l le tvek i l i iken 25 fiilî hizmet yılını do ldurmuş bu lundukla r ı tak
dirde Milletvekil l iğinde keseneklerine esas olan miktar lar üzer inden; 

b) 25 yılı do ldurmamış iseler 15 inci maddenin (h) f ıkras ın ın kadro 
yüzünden aç ık ta kalanlara ait h ü k m ü de nazara a l ı na rak m ü k t e s e p hak
ları bulunan derece aylık ve üc re t t u t a r l a r ı üzer inden; 

alınır. 

Ancak Mi l le tveki l i iken fiilî hizmet müddet ler i 25 yılı do ldurmamış 
bulunanlardan; Milletvekill iğinde iken keseneklerine esas tutulan mik
tarlardan aşağı aylık veya ücret l i ve emeklilik hak la r ın ın devam edeceği 
bir vazifeye geçmekle beraber o vazifede i k i yılı t a m a m l a m a k s ı z m : 

I - Fül î hizmet müddet ler i 25 yılı doldurarak emekliye ayr ı lmala
rını isteyenler; 

II - Fü l î hizmet müddet ler i 20 yılı ve yaş la r ı 60 ı doldurmuş bu
lunarak emekli l iğe ayr ı lmala r ın ı talep edenler veya k u r u m l a r ı n c a emek
liye sevkedilenler; 

III - Fiilî hizmet müddet ler i 15 yılı do ldurmuş bulunarak âdi ma lû l 
durumuna girenler; 

I V - Hizmet müddet le r i ne olursa olsun vazife malû l lüğüne uğr ı -
yanlar. 

' B u vazifelerde geçen müdde t zar f ında verdikleri kesenek ile Mi l l e t 
vekilliğinde iken keseneklerine esas tutulan miktar üzer inden hesapla
nacak keseneğin Çarkını toptan ve derhal S a n d ı ğ a ödedikleri takdirde 
emekli, âdi malû l lük veya vazife malû l lüğü ayl ık lar ı Milletvekill iğinde 
emekli keseneklerine esas tutulan miktar üzer inden b a ğ l a n ı r ve H a z i 
nece de bu kesenek f a rk l a r ı na ait karş ı l ık la r toptan ve derhal Sand ığa 
ödenir. 

Milletvekil l iğinden ayr ı ld ık tan sonra geçt ikleri daha a şağ ı ayl ık ve
ya ücre t l i b ir vazifede i k i yılı tamamlamadan ölen ve fiilî hizmet m ü d 
deti 15 yıl ve daha fazla olanlar ile hizmet müddet le r i ne olursa olsun 
yine bu vazifede ve bu durumda iken vazife yüzünden ölenlerin dul ve 
yetimlerine dahi Milletvekill iğinde keseneklerine esas tutulan mik ta r 
üzer inden ayl ık bağ lan ı r ve bu vazifede geçen müdde t e ait kesenek fa rk ı 
dul ve yetimlere b a ğ l a n a c a k ayl ıklar ın % 25 in in kesilmesi suretiyle 
tahsil edilir. B u takdirde kesenek karş ı l ığ ı da Hazinece toptan S a n d ı ğ a 
tediye olunur. 

B u madde hükmü , kanunun yü rü r lüğe girmesinden önce Mil letve
kil l iğinden ayr ı lmış ve emeklilik .hakk ı t an ınan vazifelerde m ü s t a h d e m 
bu lunmuş olanlar h a k k ı n d a da uygulanı r . 

Geçici Madde 59 — Geçici 55 İnci maddede yazılı olanlardan; ka 
nunun y ü r ü r l ü ğ e girdiği tarihte geçici 55 İnci maddeye göre eklenecek 
müddet ler le bir l ikte : 

a) Fiilî hizmet müddet le r i 25 yılı do ldurmuş bulunanlar, her an ve 
20 yılı doldurmuş bulunanlar d a 25 yılı doldurduktan sonra geçici 31 inc i 
madde esaslar ı dairesinde emekliye 'ayr ı lmalar ını istiyebilirler; 

Bunlar ın Milletvekil l iğinden sonra emeklilik hak la r ın ın devam ede
ceği bir vazifeye geçmeler inde dahi y a ş haddi b a k ı m ı n d a n (Vazifeleri için 
bu kanunun 40 ıncı maddesiyle t ây in olunan hadlerden a ş a ğ ı olmamak 
üzere) mük te sep h a k l a r ı mahfuzdur. 

b) Fiilî hizmet müddet le r i 20 yı ldan az olanlar, Milletvekill iğinden 
ayrı ldıklar ı ve emeklilik hak l a r ın ın devam edeceği b i r vazifeye de geç
memiş bu lundukla r ı takdirde, ayrı l ış ları tarihindeki fiilî hizmet müdde t 
leri 25 yılı do ldu rmamış ise geçici 26 nc i madde de gözönüne a l ı na rak 
87 nci maddeye göre kesenekleri geri veril ir . 25 yılı do ldurmuş iseler hak
lar ında 88 inci madde h ü k m ü uygulanır . 

c) Fiilî hizmet müddet le r i 20 yılı do ldu rmuş o lmakla beraber 25 yılı 
doldurmaksız ın Milletvekill iğinden ayr ı lan ve emeklilik hak l a r ın ın de
vam edeceği bir vazifeye de geçmemiş bulunanlar, keseneklerinin geri 
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verileceği 5 yıl içinde (60) yaşını doldurarak emekli aylığı bağ lanmas ın ı 
İstedikleri veya âdi malûl o lduklar ı takdirde kendilerine emekli veya âdi 
malûllük ayl ığı bağlanı r , 

ç) Fiilî hizmet müddet le r i 15 yılı doldurduktan sonra Mil le tveki l l i 
ğ inden ay r ı l a r ak emeklilik hak la r ın ın devam edeceği bir vazifeye de geç
memiş ve emekli keseneklerinin geri veri leceği 5 yıl içinde keseneklerini 
geri almadan ölmüş bulunanlar ile 88 inci madde gereğince keseneği geri 
ver i lmemiş bulunanlardan ölenlerin dul ve yetimlerine bu kanunun i lg i l i 
hükümle r i dairesinde ayl ık bağlanı r . 

Geçici Madde 60 — Kanunun yü rü r lüğe girdiği tarihte B ü y ü k M i l 
let Mecl is i Başkanl ığ ında , B a ş b a k a n veya B a k a n l ı k t a bulunanlar ile (Ev
velce bu lunmuş olanlar dâhil) Mi l le tveki l i bulunanlardan; bu tarihten 
sonra Mil le tveki l l ik ler inin aral ıks ız olarak devamı s ı ras ında aynı yerlere 
geçenlerin, Ibu yerlerde bu lundukla r ı müdde tçe (Emekliye ayr ı ld ık tan 
sonra bu yerlere geçenler har iç ) ödenekler inden bir inci derece aylık tu
t a r ı üzer inden emekli keseneği al ınır ve karş ı l ık la r ı da bu miktar üze
rinden Hazinece Sandığa ödenir . 

Geçici Madde 61 — Geçici 60 mcı maddede yazılı olanların, bu yer
lerden ayr ı l ı ş lar ında: B i r inc i derece ayl ık t u t a r ı ve 25 yıldan a şağ ı olma
mak üzere hizmet müddet le r i toplamı üzer inden emekli aylığı bağlanı r . 

B u yerlerden ayr ı ld ıklar ı halde emekli aylığı bağ lanmas ın ı istemi-
yenlerin Mil le tveki l i , aç ık ta , emeklilik hakk ı t an ınan bir vazifede bulun
duklar ı s ı r ada emekliye ayr ı lmalar ın ı istediklerinde veya k u r u m l a r ı n c a 
emekliye ayr ı lmala r ında dahi ayl ıklar ı , bu esas üzer inden bağlan ı r . 

Bun l a r ı n ; bu yerlerde, Milletvekilliğinde, emeklilik h a k k ı t an ınan 
Ibir vazifede veya aç ık t a iken; âdi malûl lükler inde yukark i hükümle r ge
reğince hesaplanacak emekli ayl ıklar ı m i k t a r ı n d a (Âdi malûllük ayl ığı) 
ve vazife malûl lükler inde de bu suretle bulunacak âdi malûllük ayl ık la
r ına 55 inci madde gereğince yap ı l acak eklemelerle (Vazife malûl lüğü 
aylığı) bağlanı r . 

B a ğ l a n a c a k ayl ıklar , ödendikçe f a tu ras ı karş ı l ığ ında Hazineden al ı 
n ı r ve S a n d ı k t a b i r ikmiş kesenekleriyle karş ı l ık lar ı ay l ığ ın bağ lanmas ın ı 
m ü t a a k ı p toptan Sandıkça Hazineye ödenir . 

Geçici Madde 62 — Vazifelerinden dolayı emekl i» âdi malûl lük veya 
vazife malûllüğü ayl ığı bağ lanmış veya b a ğ l a n a c a k olanlardan geçici 
60 ıncı maddede yazılı yerlere geçmiş veya aynı madde esaslar ı daire
sinde geçecek olanlar ın ; bu yerlerden ayr ı l ı ş la r ında (Ayrı lmış olanlar dâ
hil) eski ayl ıklar ı , geçici 61 inci maddeye göre b a ğ l a n m a s ı gerekli mik
tardan az ise sözü geçen madde esaslar ı dairesinde yüksel t i l i r . 

Ayl ığın yükselmesi halinde düzel tme işi, Sand ıkça yap ı l a rak H a z i 
nece ödenir . E s k i ayl ık lar ; katma, özel bütçel i dairelerce, geçici 5 inci 
maddede yazılı Sand ıkça veya kald ı r ı lan sand ık la rca bağ lanmış olduğu 
takdirde bu ayl ıklar ın 10 yıllığı, yazı ile b i ld i r imi üzer ine ay l ık la r ı b a ğ -
l ıyan yerlerce veya (Türk iye Cumhuriyeti E m e k l i Sandığı ) nca bir ay 
içinde Hazineye ödenir. 

Geçici Madde 63 — Geçici 60 m c ı maddede yazılı yerlerde bulun
dukla r ından dolayı ayl ık bağ lanmış veya bu sebeple evvelki ay l ık la r ında 
a r t ı r m a yapı lmış olanlardan; emeklilik h a k k ı t a n ı n a n vazifelere tây in 
edilenlerin bu vazifelerde geçen hizmet müddet le r i için 100 üncü madde 
esas lar ı dairesinde hesaplanacak son hizmet zammı , Sandıkça bu aylık
l a r ına eklenerek geçici 61 inci maddeye g ö r e ödenir . 

E s k i ay l ık la r Hazinece bağ l anmış sa son hizmet z a m m ı da Hazinece 
ödenir ve bu müdde t İçinde a l ınan kesenek ve karş ı l ık la r ı (Türk iye Cum
huriyeti E m e k l i Sand ığ ı ) nca Hazineye veril ir . 

Geçici Madde 64 — Geçici 60' ıncı maddede yazılı o lan lar ın ; 

a) B u yerlerde; 

b) B u yerlerden ayr ı ldıklar ı halde emekli aylığı b a ğ l a n m a m ı ş ve
y a eski ayl ık lar ında a r t ı r m a yap ı lmamış olarak aç ık ta ; 

c) Emek l i l i k h a k k ı t a n ı n a n vazifelerde; 

ç) B u yerlerde bu lunduk la r ından dolayı bağ lanmış veya ar t ı r ı lmış 
ayl ıklar ı a lmakta; 

iken, ölümlerinde: Du l ve yetimlerine, ilgisine göre geçici 61, 62 
ve 63 üncü madde'er esaslar ı üzer inden hesaplanacak ayl ık lar 68 ve 
69 uncu maddeler hükümler ine göre bağ lan ı r . 

B u ayl ıklar ın ödenmesi ve (a), (b) ve (c) f ıkra la r ında yazılı haller
de S a n d ı k t a b i r ikmiş kesenek ve karş ı l ık lar ın ın Hazineye verilmesi sö
zü edilen geçici 61, 62 ve 63 üncü maddeler gereğince yapılır . 

G ) Borçlanma hükümleri 

Geçici Madde 65 — B u kanunun yürür lüğe girdiği tarihte: A ş a ğ ı d a 
(I) i şaret l i f ık rada göster i lenler in; (II) işaret l i f ık rada yazılı vazife ve 
hizmetlerde geçmiş olan hizmet müddet ler in in en çok 10 yılı kanunun 
yürür lüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile Sandığa m ü r a 
caatla geçici 66 ncı madde gereğince borçlandır ı lmalar ın ı istemeleri ha
linde; yalnız emeklilik hesap la r ında s a y ı l m a k üzere fiilî hizmet müd
detlerine eklenir. 

I - Borçlanabi lecekler : 

a) 12 nci maddenin (II) i şaret l i f ık ras ında göster i lenler ; 
(Emekli , âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı bağ lanmış olanlar 

h a r i ç ) 

b) Geçici 24, 25, 55 ve 60 mcı maddelerde yazılı olanlar; 
c) Geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde ça l ı şmalar ına devam edecek

leri göster i len emekli ve zat maaş l a r ı sand ık la r ı memur ve hizmetlileri. 
II - Borçlanılabilecek vazife ve hizmetler: 
a) 12 nc i maddenin (I) işaret l i f ıkras ında göster i len k u r u m l a r ı n 

(Bu f ıkranın (K) bendi ha r i ç ) veya bu kurumlarca; yerini t u t t u ğ u , ye
rine geçtiği , sa tmald ığ ı ; mülga daire, müessese, idare ve or t ak l ık l a r ın 
(Kurumlara in t ikal eden veya geçen müesseseler dâh i l ) ; 

b) Geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde göster i len emekli ve zat m a a ş 
lar ı sandıklar ın ın ; 

c) Hizmetleri özel kanunlarla emeklilik müddet ler ine eklenen 
mü lga daire, müessese, İ da re ve or tak l ık la r ın ın ; 

ç) Mülga Re j i idaresinin ve mülga Liman, R ıh t ım Or tak l ık la r ın ın 
(Fenerler idaresi ve i z m i r Körfez Or tak l ığ ı ) dâh i l ) ; 

Aylık ücret l i sürek l i vazifelerinde (aylıklı kadrolarda ücre t le ge-
çv t müddet le r dâh i l ) ; 

d) Murakabesi Devlete ait o r t ak l ık la r ın komiserliklerinde; 
e) Azınlık ve yabancı okul la r ın Millî Eğ i t im Bakan l ığ ı t a r a f ı ndan 

tây in olunan öğre tmenl ik ler inde; 
f) Bütçeler in masraf tertiplerinden a l ı n m a k t a İken bir kanunla 

sürekl i ücret l i hale getirilen veya ücret l i iken aylıklı yapı lan kadrolarda; 

g) Aylıklı vazifelerde iken muhtelit hakem mahkemelerine ayl ıkla 
tây in edilip bu vazifelerde bulunmakta İken ayl ıklar ı üc re t e çevri len bu 
vazifelerde; 

h) Emek l i l i k h a k k ı t a n ı n a n vazifelerde bulunduktan sonra bele
diye başkanl ığ ında ve i l ler in daimî komisyonu üyeliğinde; 

i ) Manisa'da Moris Şinasi Hastanesinin Sağlık ve Sosyal Y a r d ı m 
Bakanl ığ ınca t ây in olunan doktorluk, memurluk ve sürekl i ücret l i hiz-
metliliklerinde; 

j) Ticaret ve sanayi odalarlyle ticaret ve ızahire borsa la r ın ın t â 
yin 1 eri Ticaret Bakanl ığ ınca yapı lan aylık ücret l i sürekl i kad ro l a r ındak i 
memur luk l a r ında ; 

geçen müddet ler le ; 

k ) Türk iye 'de yüksek öğrenimini bit irdikten ve aylıklı memuri
yette bulunduktan sonra meslekî bilgilerini geniş le tmek üzere 10/4/1929 
tarihli ve 1416 sayıl ı kanunun yürür lüğe girmesinden önce Devletçe y a 
bancı memleketlere gönder i lmiş ve memuriyetle i lg i ler i kesi lmiş olanla
rın, yabancı memleketlerde Devletten ödenek almak suretiyle geçirdik
le r i müddet le r : 

Kaldır ı lan çeşitli kanunlardaki hükümle re göre bo rç l anma suretiyle 
eklenen müddet ler le bu madde gereğince eklenecek müddet le r top lamı 
10 yılı geçemez. 

Şu kadar k i 10 yılın hesabında 4/6/1937 tar ihl i ve 3202 sayılı k a 
nunun 62 nc i maddesine, 21/4/1941 tar ihl i ve 4001 sayıl ı kanunun 12 
ve 13 üncü maddelerine ve 20/5/1942 tar ihl i ve 4222 sayılı kanunun ge
çici 5 ve 7 nci maddelerine göre bo rç l anma suretiyle eklenen müddet le r 
nazara a l ınmaz. 

Geçici Madde 66 — Geçici 65 inci madde h ü k m ü n d e n faydalanmak 
üzere m ü r a c a a t edenlerin bu kanunun yürü r lüğe girdiği tarihten itibaren 
geriye doğru arada fasıla bulunsa da gidilerek s ı r a gözet i lmek suretiyle 
10 yıla kadar olan geçmiş hizmet müddet le r i içinde a ldıklar ı üc re t l e r 
top lamın ın % 10 u Sandıkça ad la r ına borç kaydedilir. 

Geçici 65 inci maddenin (II) işaret l i f ık rasmın (K) bendinde yazılı 
müddet ler in her - ayı için staja gidenken ayr ı 'd ık lar ı memuriyetlerin ay
lık ve o lağanüs tü ödenekleri toplamının % 10 u borçlandırı l ı r . 

B u borç la r m ü r a c a a t müddet in in b i t imi tarihini takibeden ay ba
ş ından b a ş l a m a k üzere İlgililerin 15 inc i maddeye g ö r e keseneğe esas 



aylık veya ücreti tutarının %5 i, kesenekten ayrı olarak 16 nci ve 17 nci 
maddeler gereğince kurumları tarafından tahsil edilerek Sandığa gön
deridir, îst lyenler borçlandıkları paralan daha önce toptan ödiyebilecek-
leri gibi aylık veya ücretlerinden her ay daha fazla miktarda kesinti de 
yaptırabilirler. 

Borcun tahakkuk muamelesinin gecikmesi veya yapılamaması tah
sili geciktirmez ve borçlanma isteğinden dönülemez. 

81 nci maddede yazılı olanlann ayrılışlarında borçlanmaları iptal 
edilerek bundan tahsil edilen miktarlar kesenekleriyle birlikte kendileri
ne geri verilir. Ancak bunlardan 88 inci maddede yazılı durumda bulu
nanlar için bir ay içinde yazı ile Sandıktan istemeleri ve borç artıklarını 
da keseneğe esas son aylık veya ücret tutarlan üzerinden her ay mun
tazam olarak Sandığa ödemeleri şartiyle iptal muamelesi yapılmaz. 

Aksi takdirde borç artıklan için borçlanma iptal edilir ve tahsil 
edilen kısma ait olarak borçlanılan miktar ile tahsil edilen kısma göre 
mütenasiben bulunacak müddetler, fUlî hizmet müddetlerine eklendik
ten sonra bu müddetler 25 yıldan aşağı düşerse haklarında 87 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

Borçlandıkları paraların tamamını ödemeksizin emekli, âdi malûl
lük, vazife mâllûllüğü aylığı bağlananların veya son hizmet zammı ya
pılanların borç artıkları, bağlanan aylıklarının her ay % 5 inin kesilme
si suretiyle tahsiline devam olunur. 

Toptan ödeme yapılmasını gerektiren hallerde 83 üncü maddede 
yazılı miktarlara, borçlanılan paralardan yalnız tahsil edilen miktarlar 
eklenerek artıkları silinir. 

Dul ve yetimlere aylık bağlanmasını gerektiren hallerde borç artık
lan, bağlanan aylıklar nispetinde dul ve yetimlere taksim edilerek bu ay
lıkların her birinden her ay % 5 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Aylığa müstahak dul ve yetim bırakılmadan ölüm halinde veya dul 
ve yetimlerin aylıklarının, bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde, ken-
dUerine isabet eden borç artıkları aranmaz. 

87 nci maddede keseneklerin iadesi için kabul edilen 5 yıllık müddetin 
hesabında borçlanılan müddetten yalnız karşılığı ödenmiş kısım nazara 
almır. 

Geçici Madde 67 — Geçici 65 inci maddenin (I) işaretli fıkralarında 
gösterilenler; istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri Genel Mü
dürlüğünün aylık ücretli sürekli vazifelerinde 22/6/1939 tarihinden sonra 
geçip 10/6/1946 tarihli ve 4923 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesi hük
mü henüz uygulanmamış hizmet müddetlerini, 

Sözü geçen geçici madde ile aynı kanunun geçici 4 üncü maddesi 
hükümlerine göre, geçici 66 nci maddede yazılı 10 yıllık hizmet müddetleri 
dışında, fiilî hizmet müddetlerine ekletebilirler. 

Geçici Madde 68 — Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandık
lardan veya 1683 sayılı kanuna veya ondan evvelki hükümlere göre emekli 
aylığı bağlanmış olup da: Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 
65 inci maddenin (I) işaretli fıkrasında yazılı vazife ve hizmetlerde bu-
lun anlar; 

I - Emekliye ayrıldıklan kurumdan başka bir kurumun emeklilik 
hakkı tanınan vazifelerine tâyinleri veya vazifelerinin sonradan emeklilik 
hakkı tanınan vazifeler arasına girmesi dolayısiyle 4222 sayılı kanunun 
21 inci maddesi gereğince emekli aylıklarının tamamı kesilmek suretiyle 
geçen hizmet müddetlerini; 

II - Aylıklı kadrolara ücretle tâyinlerinden dolayı 3656 sayılı kanu
nun 24 üncü maddesi gereğince emekli aylıklarının tamamı kesilmek su
retiyle geçen hizmet müddetlerini; 

Bu kanun gereğince yapılacak son hizmet zamlarmda nazara alın
mak üzere, aşağıda yazılı esaslara göre borçlanabilirler: 

a) Yapılacak borçlanmada: Müracaat yeri ile müddeti hakkında 
geçici 65 İnci madde, tahakkuk ve tahsil muameleleri hakkında da; geçici 
66 nci madde hükümleri uygulanır. 

b) Bağlanmış emekli ayl ıklan ve bunların çeşitli zamlariyle bü ka
nun gereğince yapılacak son hizmet zamları toplamımn 100 üncü madde 
hükümlerine göre keseneğe esas son aylıklarının % 70 ini geçmemesi 
borçlanmada gözönünde tutulur. 

Geçici Madde 69 — Geçici 65, 67 ve 68 inci maddelerde borçlanılması 
mümkün olduğu gösterilen vazife ve hizmetlerde bulunmuş olup da ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra İştirakçi olacaklar da o tarihten 
itibaren 6 ay içinde sözü geçen maddeler gereğince borçlandırılmalarını 
İstiyebilirler. 

Geçici Madde 70 — Kaldırılan çeşitli kanunlarla geçmiş hizmet müd
detlerinin fiilî hizmet müddetlerine eklenmesi için yapılan borçlanmaların 

bakiyelerinin, geçici 66 nci madde esasları dairesinde ve ilgisine göre San
dık veya kurumlarca tahsiline devam olunur. 

Şu kadar ki, 4222 sayılı kanunun geçici 5 inci maddesinin (b) bendi
nin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, geçmiş hizmet müddetlerin
den dolayı % 10 yerine % 5 hesabiyle borçlanmış olanlarm borç bakiyeleri 
iki kata çıkarılır. 

Geçici Madde 71 — Geçici 66 nci madde gereğince borçlanmaları ip
tal edilenlerden; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilenler, bu 
kanun hükümlerine göre keseneklerini geri vermek istediklerinde: Bunları, 
borçlanmalanndan tahsil edilip kendilerine geri verilen paralarla birlikte 
Sandığa öderler. 

iptal edilen borç bakiyelerini tâyin tarihinden itibaren 6 ay içinde 
kanun esaslarına göre tekrar borçlanmak isterlerse ilk borçlandıkları hiz
met müddetlerinin tamamı yeniden fiilî hizmet müddetlerine eklenir. 

Borçlanma isteğinde bulunmıyanlann fiilî hizmet müddetlerine yalnız 
geri verdikleri paralar içindeki borçlanma tahsilâtına tekabül eden hizmet 
müddetleri eklenir. Bu suretle eklenecek hizmet müddetleri geçici 66 nci 
maddede yazılı nisbete göre hesaplanır. Şu kadar ki, iptal edilen borçlan
manın yenilenmesi her iştirakçi hakkında bir defadan fazla yapılmaz. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce borçlanması iptal edilmiş 
olanlar; eski borçlanmalarını bir defaya mahsus olmak üzere yeniliye-
bilirler. 

Geçici Madde 72 — 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle 3028 sayılı 
kanun hükümlerine göre sandıklarla ilgilendirilmemiş olanlardan kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte; 

Geçici 65 İnci maddenin (I) işaretli fıkrasında yazılı olanlarm; sözü 
geçen kanunlar hükümlerinin uygulandığı kurumların sürekli ücretli 
vazifelerinde geçen fiilî hizmet müddetleri, hakkında aşağıda yazılı hü
kümler Uygulanır: 

a) Kaldırılan sandıklarla ilgilendirilmemiş olanlar; bu müddet içinde 
almış oldukları ücretleri toplamının % 5 ini kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten başlıyarak 6 ay içinde bağlı bulundukları kurumlar vasıtasiyle 
yazı ile Sandığa müracaat ederek borçlandıkları takdirde bu hizmet müd
detleri fiilî hizmet müddetlerine eklenir, ilgili kurumlar bunların karşı
lıklarını bir ay içinde Sandığa toptan öderler. 

b) Sözü geçen kanunlar hükümlerine göre aylıklı hizmet müddetleri 
için tazminat almış bulunanlar ile sandıklariyle ilgilenmiş oldukları müd
dete ait aidatlarını geri almış olanlardan; aldıkları paralan geri ver
mek istiyenler hakkmda 102 nci madde hükümleri uygulanır. 

Bu takdirde evvelce Sandıkla ilgilenmiş oldukları müddete ait aidatın 
karşı l ıklan da Sandığın işarı üzerine ilgili kurumlarca derhal ve toptan 
^Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir. 

c) (a) fıkrası hükmünün o fıkrada yazılı müddet içinde uygulan
masını istememiş olanlann sözü geçen hizmet müddetleri emeklilik hesap
larında sayılmaz. 

Bu madde hükümleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
iştirakçi veya tevdlatçı durumuna girenler hakkında da uygulanır. Bun
lar için müracaat müddeti tâyinleri tarihinden başlar. 

Bu madde hükmü 13/2/1946 tarihli ve 4867 sayılı kanunun geçici 
3 üncü maddesi hükmünden faydalanmamış olanlar hakkında da uygula
nır. 

H ) Çeşitli hükümler 

Geçici Madde 73 — 52 nci maddede sözü geçen tüzük yapılıncıya ka
dar vazife malûllüğü dereceleri hakkında 551 sayılı kanıma bağlı cetvel 
esas tutulur. 

Geçici 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 üncü 
maddede yazılı vazifelerde veya Milletvekilliğinde bulunanlar İle emekli, 
dul ve yetimler için; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ve sonradan 
iştirakçi veya tevdiatçı durumuna girecekler için de; bu durumlara girdik
leri tarihlerden başlar. 

Geçici Madde 75 — 29 uncu madde gereğince yaptmlacak ilk incele
mede geçici 19 uncu maddeye göre kurumlarca Sandığa ödenecek parala
rın yetersizliği anlaşılırsa gerekil miktarların sözü geçen geçici 19 uncu 
maddedeki esaslara göre ödenmesi Hükümetçe sağlanır. 

Geçici Madde 76 — Bu kanuna konulan hükümler, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önceki zamana ait ve kanunda belirtilen haller dı
şında herhangi bir hakkın doğumuna veya bu kanunun yürürlüğünden' 
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sonra yeniden aylık veya toptan ödemeye müstahak duruma girilmesine 
sebep olmaz. 

Geçici Madde 77 — (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) Genel 
Müdürlüğüne 5 yılı geçmemek üzere yabancı Devlet uyruğunda bulunan
lar tâyin edilebilirler. 

Geçici Madde 78 — (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nm kuru
luşunun gerektirdiği ödemeler, bu Sandık hesabına Devlet Ekonomi Ku
rumları Memurları Emekli Sandığınca yapılır. 

Ceçici Madde 79 — 1683 sayılı kanunun 58 inci ve 4001 sayılı kanu
nun 15 inci maddelerinde yazılı ikramiyeler, aylık veya ücret tutarları 
üzerinden hesaplanır. 

Geçici Madde 80 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapı
lan mevduat ve kesenek iadeleriyle bu mahiyetteki tazminatların geri ve
rilmesi halinde buna ait vergiler, Sandığın işarı üzerine Hazinece bir ay 
İçinde toptan Sandığa ödenir. 

Geçici Madde 81 — Gelir Vergisi Kanununun ücretlere ait hüküm
lerinin uygulanmasına başlandığı tarihe kadar emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, son hizmet zammı veya dul ve yetim aylıklarında; Kazanç, ikti
sadi Buhran ve Muvazene Vergileri Kanunlarındaki muaflık ve istisna 
hükümleri uygulanmamak üzere aşağıda yazılı kimseler ve ödemeler; 
kazanç, İktisadi buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım ver
gilerinden istisna edilmiştir. 

a) tkl gözü kör, veya dilsiz, veya mefluç, veya el veya ayaklarının; 
ikisinden veya birisinden mahrum olan emekli, âdi malûl ve vazife malûlü 
veya dul ve yetimler; 

b) Zamlariyle birlikte 75 liraya kadar (dâhil) olan emekli âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklariyle son hizmet zamları ve 
bunlardan bu miktarı aşanların 75 lirası; 

c) Harb malûllüğü zamları ile askerî malûllerin terfih zamları; 

ç) Geriye verilen emekli kesenekleriyle toptan ödemeler; 

d) Emekli ve evlenme ikramiyeleri; 

e) Harb malûllerine 65 inci maddeye göre yapılan yardımlar 11e 
emekli, âdi malûl ve vazife malûllerine ve dul ve yetimlere tedavi ve saire 
gibi sebeplerle yapılan yardımlar ve ödemeler; 

f) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ve girdiği tarihten ön

ceki zamana ait olarak 5191 sayıl ı kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde yazılı 

ödemeler. 

İktisadi Buhran Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (a) ve ı(b) 

bentleri hükümleri mahfuzdur. 

Bu madde hükmünün, bu kanunun yayımlandığı tarihten önce peşi
nen yapılmış tediyelerin; kanunun yayımlandığı tarihten sonraki zamana 
ait kısmına, şümulü yoktur. 

Geçici Madde 82 — Aylıkları, geçici 45 - 50 nol maddelere göre aynı 
aylıklı ve aynı hizmet müddeti enısalinin derecesine yükseltilenlere ait 
evrakın tetkik ve muamelelerinin, kanunun yürürlüğe gireceği tarihe ka
dar ikmaliyle zamların zamanında ödenmesini temin hususunda uygu
lanacak usul ile bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışmda çalıştırılacak 
memurlara ve Sayıştay murakıplariyle memurlarına zaruri masraf karşılı
ğı ve bu işlerde çalıştırılmak üzere hariçten alınacak memurların günde
liği olarak ilgili kurumların bütçelerinin zat aylıkları bölümlerindeki 
ödeneklerden ödeme yapılması esasları Bakanlar Kurulu karariyle tes
bit olunur. 

Geçici Madde 83 — Muvazzaf ve gedikli subaylarla askerî memurlar 
subay veya askerî memur olduklarından itibaren fiilen 15 yıl askerî hiz
metlerini yaptıktan sonra istifa edebilirler. Ancak yabancı memleketlerde 
tahsil edenlerin veya staj görenlerin istifalarının kabulü, masrafları kendi 
taraflarından ödenmişse; tahsil veya staja azimet ve avdet tarihleri ara
sında geçen müddet kadar Devlet tarafından ödenmişse; bu müddetin iki 
misli kadar fazla hizmet etmeleriyle mümkündür. 

Askerî okullar talebelerinden istifa etmek istlyenlerin İstifaları, Dev
letçe yapılan bütün okul masraflarının ödenmesine bağlıdır. Ancak bun
ların, emeklilik hakları başladıktan sonra, okul masraflarım verseler bile, 
istifadeleri kabul edilmez. 

17 HAZİRAN 1949 

Harbe hazırlık devrinde subayların istifa muameleleri; durumun in
kişafına, tehlikenin geçmesine kadar geciktirilebilir. Bu devrin başlangıç 
ve bitimi Bakanlar Kurulunca belirtilir. 

Geçici Madde 84 — Subaylarla askerî ve mülki memurlardan; ya
bancı tabiiyetindeki kız ve kadınlarla evlenenler veya nikâhsız olarak 
yaşıyanlar, istifa etmiş sayılırlar ve emekUlik hakları düşer. 

Bunlar istifa İçin kanuni' müddeti ikmal etmemiş iseler muayyen 
olan tazminatı verirler. Tabancı memleketlere öğrenim ve staj içaa veya 
memuriyetle gönderilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan bu ha
rekette bulunanlar hakkında yukarki fıkrada gösterilen muamelenin uy-
gulanmasr ile beraber orada bulundukları müddet zarfında aldıkları ay
lık 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 As
kerî Memurları Kanununun 23 üncü maddesi hükmüne tabi tutularak 
yaşlarına göre Askerlik Kanunu mucibince muamele görürler. 

Geçici Madde 85 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Posta, 
Telgraf ve Telefon i ş le tme Genel Müdürlüğü aylıklı kadrolarında bulu
nan memurların (Büyük Millet Meclisi Posta ve Telgraf servisinde bu
lunan memurlar dâhil) 4454 sayılı kanunun 50 nci maddesinde yazılı 
fiilî hizmet zamları, bu kanunun yürürlüğe .girmesinden sonra da devam 
eder. Bu zamlar hakkında 33 ve 34 üncü maddeler hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 86 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sonsuz 
İzinli bulunan hayrat hademesiyle vekilleri hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

Geçici Madde 87 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 
65 inci maddenin (I) İşaretli fıkrasında yazılı hizmetlerde bulunanlardan 
2248 sayılı kanunun 15 inci maddesi hükmüne göre maaşlı hizmetlerinden 
dolayı tazminat almış bulunanların bu tazminatları hakkında da geçici 
72 nci maddenin (b) fıkrasına göre muamele yapılır. 

Madde 136 — Bu kanunun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
nın kuruluşuna ait birinci kısma dâhil maddeleriyle emeklilik muamele
lerinde yürürlükte olan hükümler uygulanmak üzere 39 uncu madde
nin (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 yü
rürlüğe girer. 

Madde 137 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

11/6/1949 

No. Bağlığı 
Dfistnr 
Tertip Cilt Sahile 

Retffil GueM 
Sayı 

Sözü gecen K a n u n l a r ; 

151 Ereğli Havzai Fahmiyeüi maden amelesinin hukukuna muta-
»Hû Kanun * 10/9/1337 3 2 140 

743 Türk Kanunu Medenisi 4/4/1926 3 7 237 339 
765 Türk Ceza Kanunu 13/3/1926 3 7 519 320 

3173 Devlet Demiryolları ve Limanlan İsletme Umum Müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan kanmmn 1 
bazı maddelerini değiştiren Kanun 22/5/1937 3 18 632 3611 

3460 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 'suretiyle 
kurulan İktisadi Teşekküllerin tegkilâtiyle idare ve muraka
beleri hakkında Kanun 4/7/1938 3 19 1306 3950 

3546 Devlet Şûrası Kanunu 30/12/1938 3 20 117 4098 
3659 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü haklkında Kanun 11/7/1939 3 20 1539 4255 
3780 Milli Korunma Kanunu 26/1/1940 3 21 433 4417 
448» Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında Ka

nun 20/9/1943 3 24 1681 5512 
4621 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 'kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair Kanun 21/7/1944 3 25 1204 S762 

4988 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanunla buna ek 4644 sayılı kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 31/12/1946 3 28 349 6494 

fJReamı GatMrtg) 
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İ LÂNLAR 

M . S. B. Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — 133 Tk. Komple Ampant elbise ihalesine talip çıkmadığından 
ihtiyaç pazarlıkla satm almacaktır. 

2 —• Muhammen bedeli: 16.625 lira olup kesin teminatı (2.193,75) 
liradır. 

3 — Pazarlığı: 24 Haziran 1949 Cuma günü saat 10.30 da Komis
yonda yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. 
Amirliğinde görülür. 

2226 / 2-1 

1 —• 25.000 liralık dört klorlu karbonla çalışır yangın söndürme 
cihazı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Beherinin muhammen fiyatı: 65 lira olup geçici teminatı 1875 
liradır. 

3 — İhalesi: 6 Temmuz 1949 Çarşamba günü saat 10.30 da Komis
yonda yapılacaktır. 

4 — 100 den aşağı olmamak üzere ayrı, ayrı isteklilere İhale edi
lebilir. 

5 — İdari ve fennî şartname her gün öğleden evvel Komisyonda ve 
İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. 

6 — Teklif 'mektuplarının 6 Temmuz 1949 Çarşamba günü saat 
9.30 a kadar Komisyona verilmesi. 

2227 / 4-1 

1 — 115.000 liralık Bern Hafif Makineli Şarjör çantası (sağlı, sollu) 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 — Muhammen fiyatı: 29 lira olup geçici teminatı 1125 Uradır. 
3 — İhalesi: 6 Temmuz 1949 Çarşamba günü saat 11 de Komis

yonda yapılacaktır. 
4 — İdari ve evsaf şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda 

ve İst. Lv. Amirliğinde, Eskişehir Lv. Amirliğinde görülebilir. 
5 — Teklif mektuplarının 6 Temmuz 1949 Çarşamba günü saat 10 a 

kadar Komisyona verilmesi. 
222g / 4-1 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden : 

949/227 
Osmanlı Bankası Yenicami Şubesi tarafından istanbul Tahtakale 

Caddesi 37 No. da Isak Abudaram ve oğulları firmasına gönderilen ve 
26 Nisan 1949 tarihli mektup içinde bulunan 79587 sayılı 132 lira 38 ku-
ruşluk bir kıta çekin zayi olduğundan iptaline karar verilmesi mezkûr 
firma tarafmdan verilen dilekçe ile mahkemeden İstenilmiş ve mahkemece 
zıya keyfiyetinin 45 gün süre üe ilânına karar verilmiş olmakla zayi çeki 
bulanın işbu süre içinde mahkemeye getirmesi, aksi takdirde iptaline ka
rar verileceği ilân olunur. 

2070 / 3-2 
— 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret Yargıçlığından : 

Sayı :949/310 

Müvekkilinin hâmili bulunduğu, Şark Değirmenleri Türk Anonim 
Şirketinin: 

15001 den 15010 a kadar 
15321 » 15330 » » 
15331 » 15340 » » 
24201 •» 24210 > » 
35761 » 35770 » » 
36251 » 36260 » » 
44921 » 44940 » » 
48101 » 48120 » » 

No. lu hisse senetlerinin 1949 senesi % 4 temettüüne ait 14 sayılı kupon
larını zayi eylediğinden bahsile iptaline karar verilmesi talebile Yordan 

Teofilidis vekili tarafından 1 vâki müracaat üzerine mahkemece Ticaret 
Kanununun 638 inci maddesi gereğince keyfiyetin 45 gün müddetle üç 
defa ilânına karar verilmiş olmakla mezkûr kuponların 45 gün zarfında 
mahkemeye ibraz edilmesi, aksi takdirde iptaline karar verileceği ilân 
Olunur. 2096/3-2 

Beytüşşebap Sulh Yargıçlığından: 

As. H. 948/50 
Kamu adına yaşının düzeltilmesi istenilen Beytüşşebap'ın Segerek 

Köyünün 22 hanede kayıtlı Yasin oğlu 1342 doğumlu Peri Kadın'dan doğ
ma Al i Göğerçin'in hakkında yapılmakta olan yargılamada: 

Dâvâlının Irak'ta bulunduğu anlaşıldığından tebligat yapılmasına 
imkân olmadığı cihetle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince 
ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar verildiği ilân olunur. 

2171 

948/130 
Kamu adına yaşının düzeltilmesi istenilen Beytüşşebap'ın Mijin Kö

yünden ve 12 numaralı hanede kayıtlı İbrahim oğlu 341 doğumlu Besi 
Kadın'dan doğma Hacı Tünç hakkında yapılmakta olan yargılamada: 

Dâvâlının halen Irak'ta bulunduğu anlaşıldığından tebligat yapıl
masına imkân olmadığı cihetle Hukuk Usulü M. Kanunu gereğince ilânen 
tebligat yapılmasına mahkemece karar verildiği i lân olunur. 

2172 

Turhal Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Davacı Turhal'm Şeker Mahallesinden ibrahim Kantekin tarafın
dan Turhal Nüfus Memurluğu aleyhine açılan nüfusta isim tashihi dâva
sının yapılan duruşması sonunda: 

Davacı İbrahim Kantekln'in oğlu Ziya Nadlr'in ismi Ziya Nedim ol
duğu ve göstermiş olduğu sebepler yerinde görülmekle Ziya Nadir is--
minin Ziya Nedim olarak Medeni Kanunun 26 nci maddesi gereğince de
ğiştirilmesine ve bu değişmeden mutazarrır olanların ilân tarihinden iti
baren bir sene içinde Turhal Asliye Hukuk Yargıçlığına müracaatlarını 
teminen 15/4/1949 tarihinde karar verildiği ilân olunur. 

2046 

Bayındırlık Bakanlığından: 

1 — Ankara'da Bölge Müdürlüğü atelye yıkanma tesisleri kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Keşif bedeli 27374 lira 34 kuruştur. 
3 — Eksiltme 27/6/1949 tarihli Pazartesi günü saat 15 te Etlik yo

lu üzerindeki Bölge Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait mukavele, eksiltme şartnamesi hususi şartname, 
keşif hulâsası, proje ve sair evrak mesai saatleri dâhilinde her gün Mü
dürlükte görülebilir. 

5 — İsteklilerin eksiltme gününden {tatil günleri hariç) 8 gün ev
vel Bölge Müdürlüğüne dilekçe İle müracaat ederek yeterlik belgesi al
ması lâzımdır. 

6 — İsteklilerin 2053 Ura 08 kuruşluk muvakkat teminat yatırdığı
na dair makbuzu 1949 yılı ticaret odası vesikasını eksiltme saatinden bir 
saat evvel teklif mektuplariyle birlikte Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 
2155/4-3 
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Dinar Belediye Başkanlığından : 

Hidrolik santral binası ve binaya monte edilecek türbin, jeneratör, 
tevzi tabloları ve sair bütün teferruatı ile şehir elektrik şebekesi inşaat
larını belediye adma kontrol edecek bir yüksek elektrik mühendisine 
ihtiyaç vardır. Taliplerin şartlarını ve belgelerini havi bir dilekçe ile 
âzami 23 Haziran 1949 Perşembe günü saat 14 e kadar bizzat veya 
posta ile Belediye Encümenine müracaatları ilân olunur. 

2114/4-4 

Dinar kasabası elektrik şebekesi için aşağıda cins ve miktarı ya
zılı malzemeler mubayaa edilecektir. (4768 sayılı kanuna göre hazırlanan 
yönetmeliğin 4 üncü maddesi mucibince) 

Bu malzemeleri sa tmağa talip olanlar satış şartlarını ve bedellerini 
âzami 23 Haziran 1949 Perşembe günü saat 14 te Belediye Encümeninin 
eline geçmek üzere teklif mektuplarını postalamaları veya bizzat müra
caatları ilân olunur. 

Teklifler mubayaası mukarrer malzemenin hepsine veya bir kıs
mına ait olabilir. Teklif ettiği malın % 7,5 tutarında teminatını birlikte 
gönderen veya getirenler muamelenin sürati bakımından tercih oluna
caktır. 

Cinsi Miktarı 

Sekiz buçuk metre uzunluğunda 20 No. lu normal profilli 
putrel demiri 8 aded 

> » > » 18 > > 34 » 
> > > > 18 > » 162 » 
» » » 14 » > 22 » 

10 M 2 elektrik bakır tel 550 kilo 
16 » » » «00 
25 » » » 1.600 > 
35 » » » » 1.250 » 
50 » » » 3.750 
6 » » » bağlama teli 60 » 

1000 voltluk imal serisinden N. K. B. A. alçak tevettür 
kablosu 560 metr« 

2116 / 4-4 

Ankara İli Daimî Komisyonu Başkanlığından: 

Kurtuluş İlkokulu inşaatında yapılması gereken işler kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 22.105,93 Ura olup geçici teminat yüzde yedi 
buçuktur. 

İhale 7/7/1949 Perşembe günü saat 15 te î l Daimî Komisyonunda 
yapılacaktır. 

Talip olanların ihaleden üç gün evvel tatil günleri hariç İl Maka
mına yazı ile müracaatla ehliyet vesikası almaları ve ticaret odası vesi
kası ibraz etmeleri şart olup 2490 sayılı kanun mucibince hazırlıyacak-
ları kapalı zarflarını 7/7/1949 Perşembe günü saat 14 e kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

2195/4-2 

o 

Eskişehir Kadastro Yargıçlığından : 

Esas No: 949/1811 
Mehmet Dingil ve eşi Zeynep Dingil'in Eskişehir Bağlar Cadde

sinde Beydemir Sokağında 14 numarada Şaban oğlu Veysel aleyhine aç
tığı tapu iptali dâvasının duruşmasında: 

Adı geçen Şaban oğlu Veysel'in ikametgâhı ve meskeni bilineme
mekte ve bulunamamakta olduğundan kendisine llânen tebliğ yapılma
sına karar verilmiş olduğu ve duruşmanın 25/6/1949 Cumartesi saat 10 a 
bırakıldığı ve adı geçen Veysel o vakit te gelmediği veya vekil gönder
mediği takdirde duruşmaya gıyaben devam olunacağı davetiye maka
mında ilân olunur. 

2103 

Gediz Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

948/210 
Gediz'in Kumtaş Mahallesinde oturan Akçaalan Köylü Hüseyin oğlu 

Ahmet Akbayram tarafından İzmir'de Ankara Palas Oteli sahibi Halim 
Alanyalı evinde Gediz'in Akçaalan Köyünden Ahmet karısı Hatice Akbay
ram aleyhine Gediz Asliye Hukuk Mahkemesine açılan boşanma dâvasının 
yapılmakta olan yargılamasında: 

Hatice Akfoayram'ın gösterilen adreste -bulunmadığından ve halen 
ikametgâhı da meçhul olduğundan kendisine ilânen davetiye tebliğine ve 
yargılamanın 20/6/1949 Pazartesi günü saat 9 a bırakılmasına karar ve
rildiği ilânen tebliğ olunur. 

2077 • 
Çorum Sulh • Hukuk Yargıçlığından : 

Çorum'da (Menekşe Mağazası sahibi Mustafa öztenekeci tarafından 
Ankara'da Ziraat Bankası Kontrolörlerinden Çorumlu Niyazi Baykara 
aleyhine açmış olduğu duvara vâki müdahalenin önlenmesi hakkındaki 
dâvanın dâvâlı Niyazi'nin gıyabında yürütülen yargılama sonucunda: 

Taraflar arasında ve iki evi yekdiğerinden ayıran duvar eskimiş 
bulunmasından bilâhara yeni inşasında dâvâlı Niyazi Baykara'mn bu 
duvarı eski yerinden bilmesaha 55 santim davacı Mustafa Öztenekeci'nin 
avlusuna girmiş bulunduğu mahallinde fen memuru ile yapılan • keşif 
neticesinde anlaşılmış olduğundan bu suretle olan müdahale ve muara-
zanın önlenmesine 17/5/1949 tarihinde karar verilmiş ve bu karar dâvâlı 
Niyazi'nin gıyabında sadır olduğundan işbu ilânın hükmü gıyabi yerine 
kaim sayılacağı ilân olunur. 

2053 

Tavşanlı Asliye Hukuk Yargıç/lığından : 

No. 949/286 
Tavşanlı'nın Durak Mahallesinden Cemile Özerdem vekili Ali özer -

dem'in mahkememize sunduğu (12/5/1949 günlü dilekçe ile Durak Mahal
lesinden İbrahim oğlu 1316 doğumlu Mehmet'in 21 senedir yeri belli ol
madığından gaipliğine hüküm verilmesini istemiş bulunduğundan keyfi
yetin ilânına ve yargılamanın 5/7̂ 1949 Salı günü saat 9 a bırakılmasına 
karar verildiğinden gaipliği istenen Mehmet hakkında bilgisi olanların 
ve İlgililerin belli edilen gün ve zamandan önce Tavşanlı Asliye Hukuk 
Yargıçlığına yazı ile veya dilden (bildirmeleri lüzumu tebliğ olunur. 

2054 

İskilip AsUye Hukuk Yargıçlığından : 

(Sayı : 949/310 
Davacı liskillp'in Aşağışihler Köyünden Ekşioğullarından Mustafa 

oğlu Emin karısı Hatun Ekşi'nin aynı köyden Mustafa oğlu Emin Ekşi 
aleyhine ikame eylediği ihtar dâvasının yapılan yargılaması sırasında: 

Dâvâlı namına yazılan davetiyenin 25 seneden beri mahalli İkameti 
belli olmadığından davetiyenin bilâ tebliğ İade edildiği görülmüş ve 
kendisine yaptırılacak işbu davetiyenin Resmî Gazete ile ilânat yaptır
mak suretiyle tebliğine mahkemece karar verilmiş olduğundan oturum 
12/7/1949 gününe bırakılmıştır, işbu ilân varakası davetiye yerine ka
im olmak üzere llânen tebliğ olunur. 

2106 

• ' m 

Ayvalık Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

948/466 
Ayvalık Hayrett inpaşa Mahallesinde oturan Abdullah kızı ve Mu

harrem karısı Mürüvvet Timurtaş tarafından kocası Dikili'nin ıMakaron 
Çiftliğinde çalışan kocası Muharrem oğlu Timurtaş aleyhine açılan bo
şanma dâvasının yargılamasında: 

Dâvâlı Muharrem gösterilen adreste bulunmadığı ıgltoi halen de 
ikametgâhı malum olmadığından 15/7/1949 günü saat 9 da duruşmaya 
gelmesi hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla 
yukarda yazılı duruşma günü Ayvalık Asliye Hukuk Yargıçlığında dâ
vâlı Muharrem Timurtaş'm hazır bulunması lüzumu ilânen tebliğ olunur. 

2208 
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imranl ı Yetkili Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı: 349/78 
imranlı i lçesi Görelis Köyünden Şehsuvar oğullarından ölü Süley

man oğlu Zühtü Karabudak tarafından İmranlı Yetkili Asliye Hukuk 
Yargıçlığında açılan tescil dâvasının yargılamasında: 

İmranlı İlçesi Akkaya Köyünün Köycivarı mevkiinde kâin doğusu 
yol ve çay, batısı tepe, poyrazı sahibi senet, kıblesi yol ile çevrili 150 
üra değerinde bir kıta arsayı nizasız ve fasılasız hüsnüniyetle elinde 
bulundurup 11937 arazi tahririnde kendi adına yazılarak senevi vergisini 
verdiğini, !bu kere 3.720 lira sarf ederek bir gözden ibaret değirmen inşa 
ettiğinden namına tescilini istemektedir. Müddeabihde hak iddia edenler 
olduğu takdirde ilân1 tarihinden itibaren bir ay zarfında imranlı Yetkili 
Asliye Hukuk Yargıçlığına başvurmaları ve yargılamasının 12/7/1949 gü
nüne bırakılmış olduğu İlân olunur. 

2(102 

Sivas Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

S a y ı : 322 
Aslen Sivas'ın Hacı Zahit Mahallesi 54 hanesinde kayıtlı olup halen 

Bursa Maliyesinden aylık alan Topçu Yüzbaşılığından Emekli Osman 
Namd Akmer aleyhine Bursa İnsaniye Köy öğretmeni Neemiye Günsü 
vekili Avukat Rıfat Öçten'in şiddetli geçimsiklikten dolayı Sivas Asliye 
Hukuk Mahkemesine açtığı boşanma dâvasının duruşması sonunda: Da
vacı ile dâvâlının aralarında uzun zamandan beri devam eden şiddetli ge
çimsizliğin bulunduğu subuta erdiğinden tarafların boşanmalarına dâvâlı 
haksız hareketiyle boşanmıya sebebiyet verdiği cihetle bir sene müd
detle evlilikten memnuiyetine ve mahkeme masraflarının ve vekâlet üc
retini dâvâlıdan alınmasına ve dâvâlının ikametgâhı malûm olmadığın
dan dâva arzuhali davetiye ve gıyap kararı ilânen tebliğ edilmiş oldu
ğundan hükmünde dâvâlıya ilânen tebliğine yargıtay yolu açık olmak 
üzere davacı vekilinin yüzünden dâvâlının gıyabmda 18/4/1949 gününde 
verilen hüküm tebligat mahiyetinde olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Şabanözü Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

948/189 
Şabanözü Eregez Köyünden Halim kızı Emine Blcan vekili Niyazi 

Bican tarafından aynı köyden Halim mirasçıları Mustafa iman, Cemil 
liman, Afife Ünal, Alime Bican aleyhlerine açılan gayrimenkul tescili dâ
vası üzerine yapılmakta olan muhakeme sırasında: 

Aşağıda cins, hudut ve mevkileri yazılı gayrlmenkullerin senetsiz 
tasarruftan dolayı Kanunu Medeni hükümleri çevresinde yukarda adları 
yazılı davacı ve dâvâlılar namına tapuca tescili yapılacağından işbu gay-
rimenkullerde bir hak iddia eden veya ilgisi bulunanların bir ay zarfında 
veya en geç muhakemenin muallâk bulunduğu 30 Haziran 1949 tarihinde 
Asliye Hukuk 948/189 sayıl ı dosyaya müracaatları, aksi takdirde hak ve 
İddialarının hükümsüz kalacağı İlân olunur. 

Aded Cinsi Mevkii Hududu 

1 Ev Koyiçl Eregez Köyü içinde sağı misafir odası, 
solu Habip oğlu Hüseyin evi, önü dere, ar
kası Ahmet Blcan evi. 

2 B a ğ Bahçeler Sarkan ark, garben Al i Çağlar, şimalen 
Yusuf Abdurrahman oğlu, cenuben ark. 

3 B a ğ Karakaya Sarkan Yusuf Köyağasıoğlu, garben Hü
seyin Ünlü, kaya ve Miktat İman'la mah
dut. 

3 
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Geyve Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Esas : 1949/61 
Geyve Adalet Dairesi Mübaşirlerinden Kasım Tuzlu tarafından İs

tanbul Beyoğlu Parmak Kapı Afrika Han No: 9 da Fehmi Arzık yanın
da kârısı Meliha Tuzlu aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasmın icra kılı
nan duruşmasında: 

Yukarda adı yazılı dâvâlıya 27/5/1949 tarihli duruşma için ikinci 
bir kere davetiye tebliğ edilmiş olup İlk gönderilen davetiyenin tebliğin
den sonra belli adresinden ayrılıp semti meçhule gitmiş olduğu iade edi
len tebliğ ilmühaberinin meşruhatından anlaşılmış olmakla bu kere gıyap 
kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan dâvâlının 28/6/1949 
tarihli oturumdan haberdar olmak üzere işbu ilânın gıyap kararı yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Perşembe Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

949/291 
Perşembe'nin Yomrutaş Köyünden Mehmet Menteş yanında Sultan 

Acartürk ile Çinar Köyünden Hurşit oğlu Al i Acartürk aralarındaki bo
şanma dâvasının Perşembe Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık yar
gılaması sonunda: 

Dâvâlı Al i Aeartürk'ün adresi malûm olmadığından hakkındaki da
vetiye ve gıyap kararı ilânen yapılmış olup mahkemeye gelmediğinden gı 
yabmda yapılan yargılama sonunda tarafların boşanmalarına ve 1512 ku
ruş mahkeme masrafının dâvâlıdan alınmasına 24/1/1949 gün ve 291/10 
sayı ile karar verilmiş olduğundan ilân tarihinden on beş gün içinde tem
yiz talebinde bulunmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunr. 
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Susurluk Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Susurluk Yıldız Köyünden Ömer kızı Ayşe Narin vekili Hüsnü Erkan 
tarafından kocası Sultançayır Köyünden Yakup oğlu Mucip Narin aley
hine açılan boşanma dâvasının yargılaması sırasında: 

Dâvâlı Muclp'in adresi meçhul oduğundan hakkında Resmî Gazete 
ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş ve yargılaması da 11/7/1949 
Pazartesi günü saat 10.30 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan dâ
vâlının yargılama günü saatinde mahkemede bulunmadığı, bir mazeret-
name göndermediği ve kendisini de tevkil ettirmediği takdirde hakkında 
gıyap kararı verileceği ilânen tebliğ olunur. 
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Akçadağ Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

948/72 
Akçadağ Tapu Sicil Memuru Ahmet Kılıç tarafından ören Köyün

den Süleyman oğlu Hüseyin Kırteke ve Derviş oğlu Mısto Durmuş aleyhine 
Akçadağ Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan tapu kaydının tashihi dâvası 
yargılamasında: 

Dâvâlılardan Hüseyin Kırteke'ye ait bulunan Ören Köyünün Kabirlik 
mevkiindeki susuz tarlanın 947 Mart tarih ve 69 numaralı tapu senedin
deki hudutlar yanlış olduğundan .mezkûr tarlanın hudutları sarkan Mus
tafa Durmuş'a ait müfrez tarla, köy arkı, garben ismail Dudak tarlası, 
şimalen Bozo Keser İbrahim Altın, Mustafa Kaya ve Nebi Ersen tarlaları 
ve cenuben Ali Kırteke; Süleyman Kırteke ve İsmail Budak tarlası ola
rak tashih edileceğinden hakkı muhtel olanların i lân tarihinden bir ay 
içinde 847/72 esas sayılı dosya ile Akçadağ Sulh Hukuk Yargıçlığına 
müracaatları ilân olunur. 
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Abana Yetkili Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

948/211 
Davacı İsmail Güler vekili Salih Hilmi Özalp tarafından satıcı Sabri 

Şişman ve Süreyya Şişman aleyhine tapulu arazinin haricen alım ve 
satımına müstenit 400 liralık alacak dâvası münasebetiyle yapılan yar
gılamada: 

Yayım yoliyle davetiye aldığı halde tâyin edilen günde gelmiyen 
Süreyya Şişman'a gıyap kararının ve ikametgâh veya meskeni bulunmıyan 
diğer dâvâlı Sabri Şişman'a da dilekçe ve davetiyenin yayım yoliyle tebli
ğine ve tahkikat ve muhakemeye devam için duruşmanın 28/6/1949 Salı 
günü saat 10,45 e bırakrimasına karar verilmiş olduğundan mezkûr günde 
gelmedikleri veya kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde Süreyya'nın 
bir daha duruşmaya kabul edilmiyeceği ve Sabri hakkında da gıyap karan 
verileceği tebliğ yerine geçmek üzere yayımlanır. 
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Sah**- 16426 (Remsi 

llgm Mahkemesi Kalem Şefliğinden: 

S. H . 949 
Esas: 5 
Karar: II 

Gayrimenkul açık artırma ilânı 
Madde: ıl26 

İlgaz'ın Yeni Mahallesinden Lafçı oğlu Ahmet'in 'ölü kızı Emine kızı 
ve Abdullah Akın karısı Satı Akın tarafından aynı mahalleden Lafçı oğlu 
Ahmet'in oğlu Hakkı Lafçı ve arkadaşları aleyhlerine İlgaz Sulh Hukuk 
Mahkemesine açılan taksim ve izalei şüyu dâvasından dolayı mezkûr 
mahkemece yapılan yargılama sonunda müddeabih tapunun 43 cilt ve 
101/33 sayfa ve numaralarında kayıtlı İ lgaz i lçesinin Yeni Mahallesinde 
kâin Gölcigez mevkiinde sarkan Nuh oğlu Osman bağı, şimalen Hacı Ha
san oğlu kızı Sıdıka ve Yavan oğlu Sefer bahçeleri, garben Sipahi çayırı 
ve cenuben Ali Mülazım oğlu Mahmut Efendi ve Kara Ahmet oğlu damadı 
Arif tarlaları ile çevrili 9300 Ma ve (4000) dört bin lira muhammen kıy
metli vesair evsafı olbaptaki i lâm ve şartnamesinde yazılı Gölcigez mev
kiinde kâin bir kıta tarla ve bağın şüyuun izalesi için açık artırma ile 
satümasma ve tutarının verese arasında hisseleri nispetinde paylaşt ınl-
masma dair verilen 1/2/1949 gün ve 5/11 sayılı karar dairesinde ve olbap
taki şartname ve aşağıda yazılı şartlar dairesinde mezkûr gayrimenkul 
15/7/1949 Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar İlgaz Mahkemesi Kaleminde 
Mahkeme Kalem Şefliği tarafından açık artırma ile satılacaktır. 

1 — işbu gayrimenkulun artırma şartnamesi 31/5/1949 tarihinden 
itibaren S. H . 949/5-11 numara ile İ lgaz Mahkemesi Kalem Şefliğinde her
kesin görebilmesi için açıktır, i lânda yazılı olanlardan fazla bilgi edinmek 
istiyenler mezkûr şartnameye yukarda yazılı dosya numarası ile memuri
yetimize müracaat etmelidir. 

2 — Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 ğu nis
petinde nakten pey akçası terninatı verecektir. Md. 124 

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dâhil olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbiteleri ile birlikte memuriyetimize başvurmaları icap eder aksi halde 
hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 — Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malûmat almış ve bunları aynen ve tamamen kabul 
eylemiş ad ve itibar olunurlar. 

5 — Tâyin edilen zamanda gayrimenkul 3 defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir ancak artırma bedeli muhammen kıymetin % 
75 ini bulmaz ve geçmezse en çok artıranın-artırma taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 110 gün daha uzatılır ve onuncu güne rashyan 25/7/1949 
Pazartesi günü aynı saatte tekrar ikinci artırma yapılır bu artırmada da 
gene % 75 i bulmaz ve geçmezse satış talebi düşer eğer bu ikinci artır
mada % 75 ini bulur ve geçerse en çok artırana kesin olarak ihale edilir. 

6 — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ica
bında 20 günü geçmemek şartiyle verilecek mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesih olunarak kendisinden evvel en yüksek artıran kimse 
arzu ettiği o bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bluunmazsa 
hemen 7 gün süre ile gene açık artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir şukadar ki iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Md. 133 

7 — Alıcı artırma bedeli haricinde bütün tapu ferağ ve harç mas-
raflariyle dellâliye parasını ve satışta yapılacak bilcümle pul vesaire mas
raflarını ödemeye mecburdur. 

Yukarda evsafı yazılı bir kıta gayrimenkul, yukardaki ve şartname-
sindeki şartlar dairesinde ve yukarda gösterilen gün ve saatte İlgaz Mah
kemesi Kaleminde yapılacağı ilân olunur. 

S. 949 
Esas: 6 
Karar: 12 

Gayrimenkul açık artırma ilânı (Md. 126) 
İlgaz'ın Yeni Mahallesinden Lâfçı oğlu Ahmet'in ölü kızı Emine'nin 

kızı ye Abdullah Akın karısı Sat ı Akın tarafından aynı mahalleden Lâfçı 
oğlu Ahmet'in oğlu Hakkı Lâfçı ve arkadaşları aleyhlerine İlgaz Sulh 
Hukuk Mahkemesine açılan taksim ve izaleyi şüyuu dâvasından dolayı 
mezkûr mahkemece yapılan yargı lama sonunda: Müddeabih İlgaz'ın 
Aşağ ı Mahallesi hududu dâhilinde Pazaryanı mevkiinde tapunun 15/2/1947 
gün ve 43 cilt 101/34 sayfa ve numaralarında kayıtlı 4595 Ma T . sarkan 
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Hafız oğlu Mehmet tarlası, garben ibrahim oğlu Hacı tarlası, şimalen 
Kızı oğlu Mehmet Efendi tarlası ve cenuben Pazar yoluyla mahdut bir 
k ı ta tarla ile yine tapunun 15/2/1947 gün ve 43 cilt 102/35 sayfa ve 
numaralarında- kayıtlı Ma 38 T. yemini Ömer Çavuş, yesari İsmail Usta 
dükkânı arkası ve önü yol ile mahdut İlgaz'ın Yeni Mahallesinde Hatıp-
pazarı mevkiinde kâin bir kıta dükkân yerinin' taksimleri kabil olma
dığından şüyuun izalesi için satılarak tutarlarının hissedarlara hisseleri 
nispetinde paylaştmlmvasma tmezkûr Sulh Hukuk Mahkemesinin 1/2/1949 
gün ve 6/12 sayılı ilâmiyle karar verilmekle bu karar dairesinde ve dü
zenlenen olbaptaki şartname ve aşağıdaki şartlar dairesinde yukarda 
sözü geçen bu iki kıta gayrimenkul 15/7/1949 Cuma günü saat 16 dan 
17 ye kadar İlgaz Mahkemesi Kaleminde Mahkeme Kalem Şefliği tara
fından açık artırma ile Bakılacaktır. 

1 — i şbu gayrimenkulun artırma şartnameleri 31/5/1949 tarihin
den itibaren Sulh Hukuk 1949/6 - 12 numara ile İlgaz Mahkemesi Kalem 
Şefliğinde herkesin görebilmeleri için açıktır. İlânda yazılı olanlardan 
başka daha fazla bilgi edinmek isteyenler yukarda sözü geçen dosya 
numarası ile memuriyetimizde mevcut şartnameye ve memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 —• Artırmaya iştirak için yukarda gösterilen ve (1.200) lira kıy
met takdir olunan tarla ve (1.000) lira kıymet takdir olunan dükkân 
yerinin bu muhammen kıymetlerinin <% 7,5 nispetinde nakten pey ak
çası teminatı verecektir. Md. 124. 

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa 
dâhil olan iddialarım işbu i lân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize başvurmaları icap eder. Aksi 
takdirde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. 

4 — Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malûmat almış ve bunları aynen ve tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 —- Tâyin edilen gün ve saatte gayrimenkuller üç defa bağrıldık-
tan Bonra en çok artırana kesin olarak ihale edilir ancak artırma be
deli muhammen kıymetin % 75 ini bulmaz ve geçmezse en çok artıranın 
bu artırma' taahhüdü baki kalmak üzere artırma 10 gün daha uzatılır 
ve onuncu güne raslayan 25/7/1949 Pazartesi günü aynı saatte tekrar 
ikinci artırma yapılır bu artırmada yine % 75 ini bulmaz ve geçmezse 
sat ı ş talebi düşer. Eğer bu ikinci artırmada <% 75 ini bulur ve geçerse 
en çok artırana kesin olarak ihale edilir. 

6 — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ica
bında 20 günü geçmemek şartiyle verilecek mühlet içinde parayı ödemez-
se ihale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek artıran kimse 
arzu ettiği o bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz ve bulunmazsa 
7 gün Süre ile yine açık artırmaya çıkarılarak en çok artırana ihale 
edilir şu kadar ki. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için ı% 5 
den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Md. 133 

7 — Alıcı artırma bedeli haricinde bütün tapu ferağ harç ve masraf -
lariyle tellaliye parasını ve sat ışta yapılacak bilcümle pul ve sair mas
rafları Ödemeye mecburdur. Yukarda evsaf; yazılı gayrimenkuller yu
kardaki ve şartnamesimdeki şart ve esaslar dairesinde yukarda göste
rilen gün ve saatte İlgaz Mahkemesi Kaleminde satılacağı ilân olunur. 

Bu ilân vereseden davacı, gaip ve ikametgâhı meçhul bulunan İl
gaz'ın Yeni Mahallesinden Lâfçı oğlu Ahmet'in kızı ölü Emine'nin oğlu 
Kadir oğlu Mehmet Sülek hakkında tebliğ makamına kaim olmak üzere 
Resmî Gazete ile ilân edilmiştir. 
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İskenderun Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

948/342 
Kmkkale Yenidoğan Caddesi No. 30 da Sebze Alım Sat ım Evi sahihi 

ismail Üstündağ'a: 
iskenderun Fernek Köyünden Halil oğlu Ahmet Demir tarafından 

aleyhinize açılan alacak dâvasının yapılmakta olan duruşmasında: Ma
halli ikametiniz meçhul bulunduğundan davetiyenin namınıza Ankara'da 
münteşir Resmî Gazete ile tebliğine, duruşmanın 27/6/1949 Pazartesi günü 
saat 8,45 e bırakılmasına karar verilmiştir. 

Mezkûr günde iskenderun Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
manız, gelmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı verileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 
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17 HAZİRAN 1949 (Resmî Gazete) StJbatm: 16427 

Alaçam İcra Memurluğundan: 

949/62 

1 — Alaçam'ın Zeytin Köyünden Mehmet Çelebi'ye 1750 lira borçtan 
dolayı bu köyden Mehmet Eser'e ait sarkan Giresunlu Mustafa tarlası, 
garben Aziz oğlu Mehmet tarlası, şimalen Alaçam - Bafra şosesi, cenuben 
sahibi senet İle çevrili arsa üzerine kurulmuş 12 adım en ve 7 adım bo
yunda üzeri kiremit örtülü bir kattan ibaret, taş tuğla, ağaç ile imal edil
miş bir ocaklı, bir ocaksız oda ile bir gözü kahvehane olarak inşa edilmiş 
ve halen kahve olarak kullanılan ön ve arka taraftan kapısı bulunan ve 
3000 lira takdir olunan bina zemini hariç olmak üzere sat ışa çıkarılmıştır. 

(2 — Artırma 2/7/1949 Cumartesi günü saat 11 - 12 arasmda Alaçam 
İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacak ve % 75 i bulmazsa ilk 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 23/7/1949 Cumartesi günü aynı sa
atte ikinci artırması yapılıp en çok artırana satılacaktır. 

3 —• Alıcı satış bedelini peşin olarak ödeyecek, dellâliye masrafı alı
cıya ait olacaktır. 

4 — Fazla izahat için 6/6/1949 tarihinden itibaren 949/62 numara ile . 
Alaçam İcra Dairesine müracaat eylemeleri ilân olunur. 2182 

Geyve Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Esas: 948/443 
Karar: 949/185 
Geyve İlcesine bağlı Pamukova Bucağına bağlı Elperek Mahalle

sinden Mehmet karısı Huriye Karayaka tarafından ve yine kocası Mehmet 
Karayaka tarafından karşılıklı.açtıkları boşanma dâvasının icra kılınan 
yargılaması sonunda: 

Dâvâlı ve- davacı Huriye Kocası Mehmet Karayaka'nın adresi meç
hul olduğundan gıyap kararının ilânen tebliğ edilmesi üzerine de 13/5/1949 
tarihli duruşmaya icabet etmediğinden dâvâlı Mehmet Karayaka'nın gıya
bında duruşmaya başlanmış olup yukarda adları yazılı tarafların evlilik
lerinin boşanmaya çevrilmesine 13/5/1949 tarihinde karar verilmiş olup 
işbu hükmün tebliği için dâvâlının adresi meçhul olduğundan 948/443 esas 
ve 949/185 karar sayılı hükmün gazete ile ilânına karar verilmiş olduğun
dan dâvâlının ilân tarihinden İtibaren 15 gün müddetle mahkemeye mü
racaat etmediği takdirde hükmün kesinleşmiş olacağı ve asıl karar yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 
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T. C. Merkez Bankasından 

AKTIF 

Kasa : 
Alfan: Safi Klg. (69.73163116 
Banknot 
Ufaklık 

Dâhildeki muhabirler : 
Altın: Safi Klg. _ , _ 
Türk Lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Alfan: Safi Klg. 72.998,8187 
Döviz borç lu lar ı : 

a - 3133 sayılı kanuna göre alman: 
Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

b - 5256 sayılı kanuna göre alman: 
Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

c - Kliring borçluları 

Haizine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 

Senetler c ü z d a n ı : 
Ticari senetler 

Tahviller c ü z d a n ı : 
a - Deruhte edilen evrakı nakdiye 

karşılığı esham ve tahvilât (İti
bari kıymetle) 

b - Banka malı tahviller 

Avanslar :, 
Alfan ve döviz üzerine avans 
Tahviller üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

T O P L A M 

11 Haziran 1949 Vaziyeti 

Lira 

2119.704.666,52 
2.378.ı8Sil,S0 
,1.60̂ 1130,211 

24M94»87 

¡115.210.134,89 
IHJ471 .615,512 

77.7M481>,43 
6.4lll2.863,8ı9 
1.612.4118,612 

1158.748.563,— 

1)22.256.052i— 

40.380.500,— 
IS.424.342,30 

23.501,67 

7.78S.000 — 

Lira 

2123.71112.6150,23 

241.39437 

280.002.702,91 

102.420.,514v36 

36.492.5111,— 

I73f7.«ll6.079,ıin 

55.804.842,30 

25.9102.92731 

/4.500.000,— 
411.255.9116,38 

1.457.949.538,91 

P A S İ F 

Sermaye : 
İhtiyat 
Adi ve fevkalade 
Hususi 
Hususi (Bankamız kanunu madde 19) 

Tedavüldeki banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak emis
yona konulan: 
Karşılığı döviz olarak emisyona ko
nulan: 

a - 3133 sayılı kanuna göre 
b - 5256 > > » 

Reeskont mukabili emisyona konulan 

Mevduat : 
Altın : 
Hazine Safi Klg. 46.4904198 
Amortisman Sandığı > 2.rl0,797 
Türk Lirası 

Döviz taahhütleri : 
a - 3133 sayılı kanuna göre alınandan: 

Hariçteki muhabirler 18.485.554,24 
Mevduat 2.1169.259,04 

Muhtelif 
5256 sayılı kanuna göre alınandan: 
Hariçteki muhabirler 9.403.988J931 

Mevduat ı6.243.983,17 

Muhtelif 
Kliring alacaklıları 

Muhtelif : 

Lira Lira 

23335.486,50 
i6.QOO.000,— 

601.212,22 

1)58.748.563 — 

122.266.052,— 

I3I6.492.S1IL— 

1265.2312.930,— 

6116.699315,— 

lfS.GOOiÜOO,— 

219.986.698,72 

918.425.306,— 

146.3185.397,64 
6.650.636,53 

lll4.X58.564r- , 2167.194.598,17 

1110.654.8113,28 

7.107.55037 

115.647.972,10 

44.1684.646,29 
,l|2jlıl9.9S0,48 9042(ll4.9B3|,02 

T O P L A M 

1137.178.003. 

1.457.949.1538,91 

1 Temmuz 1938 tarihinden İtibaren: 
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 
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Mengen Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

©48/112 
Mengen ilçesi Orman Bölge Şefliği ile Mengen Çubuk Köyünde otu

ran aslan Tunceli ilinin Kalan ilçesinin Roşnak Köyünden Ali oğlu Hıdır 
Ayda aralarında müteke.win tazminat dâvasının yargılaması sırasında: 
Dâvâlı Hıdır Ayda'nın ahiren bulunduğu yer meçhul kalmış olduğundan 
kendisine gıyap kararının ilânen tebliğine .karar verilmiş olduğundan yar
gılama günü olan 6/7/1949 Çarşamba günü saat 9,45 te yargılama için 
Mengen Sulh Hukuk Mahkemesine gelmediği takdirde hakkındaki yar
gılamaya gıyabında devam ve rüyet olunacağı ilân olunur. 

2091 

Gediz Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

949/64 
Gediz'in Gazi Kemal Mahallesinden Murat oğlu Ahmet Mamaklı'nın 

kör, sağır, dilsiz ve aynı zamanda ihtiyar olmasından daimî muavenet 
ve takayyüde muhtaç bulunduğu doktor raporu ile anlaşıldığından kendi
sinin hacriyle aynı mahalleden İbrahim oğlu Kadri Değirmenci'nin vasi 
tâyinine Gediz Sulh Hukuk Mahkemesince 19/4/1949 gün ve 949/64 sayı 
ile karar verilmiş olduğu ilân olunur. 

2098 

Çiçekdağ Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Çiçekdağ'ın Beşikli Köyünden Mustafa oğlu Mustafa Coşar'ın Bül
bül soyadını almasına dair mahkememizden 1H/10/1947 gün ve 948/695 
esas ve 164 sayı ile karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 

2090 

İliç Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

S a y ı : 949/147/25 
Kars ilinin Yusuf Paşa Mahallesinden olup halen il iç Kasabasında 

ikamet eden Necmi kızı Rahime încesur'un adresi meçhul olan kocası dâ
vâlı Talip Incesur aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının yapılan yar
gılaması sonunda: 

Dâva sabit olduğundan taraflar arasındaki evlilik bağıtının çözül
mek suretiyle boşanmalarına ve kabahatli bulunan dâvâlının Kanunu Me
deninin 142 nci maddesi gereğince bir sene müddetle evlenmekten mem-
nulyetlne 29/3/1949 tarihinde karar verilmiştir. 

Bir ay zarfında temyiz edilmediği takdirde kesbi katîyet etmiş sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur. 

2128 

Maçka Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Maçka'nın Limli Köyünden Ahmet oğlu Sait Çolak'ın anası Hanım
cık Çolak aleyhine açtığı dâvada: Halen Maçka nüfus sicilinde s a ğ gö
rülen babası Maçka'nın Limli Köyünden Çolak oğullarından Reşit oğlu 
Ahmet Birinci Cihan Harbinde askere giderek Sarıkamış cephesinde gaip 
olduğunu iddia etmekte olduğundan adı geçen Reşit oğlu Ahmet'in s a ğ 
veya ölü olduğunu bilenler varsa bir sene içinde mahkemeye haber ver
meleri Kanunu Medeninin 32 nci maddesi gereğince ilân olunur. 

2127 

(Pazar Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Pazar Tekel Tütün TJstabaşısı Tevabil oğlu Celâl Demirbaş tara
fından Yukarı Bulep Köyünden ismail oğlu Ahmet karısı Nuriye Terzi ve 
arkadaşları aleyhlerine açtığı arazi taksimi dâvasından dolayı Pazar Sulh 
Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılamada : 

Dâvâlılardan Yukarı Bulep Köyünden Recep Ali oğlu Ali Öztürk'Un 
birkaç seneden beri köyünden ayrılarak ikametgâh ve meskeninin meçhul 
kalması dolayısiyle davetiyenin ilânen tebliğine ve yargılamanın 7/7/1949 
Perşembe günü saat 9 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Belli gün ve saatte mahkemeye gelmediği veya bir vekil gönderme
diği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı ilân olunur. 

2125 

Pazar Tekel Tütün TJstabaşısı Tevabil oğlu Celâl Demirbaş tara
fından Yukarı Bulep Köyünden ismail oğlu Ahmet karısı Nuriye Terzi 
ve arkadaşları aleyhlerine açtığı arazi taksimi dâvasından dolayı Pazar 
Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılamada: 

Dâvâlılardan Yukarı Bulep Köyünden Ahmet kızı Nazire Terzi adı
na çıkarılan gıyap karan üzerine İstanbul'da olup ikametgâh ve meske
ninin meçhul kalması dolayısiyle gıyap karannm ilânen tebliğine ve yar
gılamanın 7/7/1949 Perşembe günü saat 9 a bırakılmasına karar veril
miştir. 

Belli gün ve saatte mahkemeye gelmediği veya bir' vekil gönderme
diği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı ilân olunur. 

2126 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğünden : 

Düsturlara ait fiyat listesi 

Birinci tertip Düstur tkincî tertip Düstur Üçüncü tertip Düstur 

Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti Bedeli P. ücreti 
Cilt L . Kr. Kr. Cilt L . Kr. Kr. Cilt L. Kr. Kr. Cilt L . Kr. Kr. 

6 2 00 35 8 2 20 42 1-4 2 00 (Mevcudu kalmamıştır.) 36 17 1 50 46 
6 2 75 42 9 1 20 31 5 4 50 26 18 2 00 48 
7 2 50 34 10 1 00 28 6 1 20 (Mevcudu kalmamıştır.) 34 19 2 50 46 
S 8 26 Sİ 11 1 00 29 7 4 00 40 20 2 50 48 

8 3 00 32 21 2 50 47 
9 2 50 28 22 2 50 3» 

10 2 25 (Bel kitap) 66 23 3 50 «3 
11 4 00 ( > » ) 70 24 3 75 41 
12 2 00 44 25 3 50 38 
13 1 50 41 26 3 80 87 
14 2 00 ( » > ) 72 27 3 80 88 
15 1 75 O * ) 05 28 4 50 39 
18 1 50 46 29 5 25 37 

3 00 Genel T j h l i l i Fihrist [*] , 26 

{*] Kanun, tüzük, yönetmelik, yorumlar ve kararlara ait T. 3, 1 • 25 inci cilt düsturlara ait. 

Satın almak istiyenierin Ankara'da Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne, istan
bul'da Başbakanlık Arşiv Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımdır. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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Kanun            Sayfa 
 
 
 
5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu    1 
 
 
İlanlar            31 


