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Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kânununa ek kanun teklifi ile C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat ö z türkçine ve üç arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
n u n a ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanun tekliflerine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 / 2 4 , 2 / 2 0 7 ; C. Senatosu 2 / 6 6 )
<K»t : 0. Senatosu S. Sayısı : 187)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 2277

18.7.1963

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
U$i : 7.6.1963 gün ve 322-1864 sayılı yazınıza karşılıktır :
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 17 . 7.1963 tarihli 95 nci Birleşiminde ret, ve Cumhuriyet
Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun metni kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Saygılarımla.
iSuıad üayri Ürgüplü Y.
/. H. Tigrel
Cumhuriyet ISenatosu Başkanı
Değişen1 maddeler

Öy sayısı

Kalbui

Ret

Çekimser

Ş

ûVtaddö 1
Tümü

117
118

83
85

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Sütçe ve Füm Komisyonu
Esas No. 2/24,2/207 C. S: 2/66
Karar No. 164
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

08 '
28

4
5

11.9.1

Cumhuriyet Senatosunun 17. 7.10(63 tarilhli 95 mci (Birleşiminde kabul edilen, «I54&4 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 7Ö&2 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi» Komisyonumuza navale edilmiş olmakla ilgili Hükümet
temsilcileri haızır oldukları haWLe iftcelendi ve gorüfiüMü.

724:2 sayılı Kanunun muvakkat maddesi, mezkûr kanunun yayımı tarilhinde 20 ve dalha fazla
hizmeti olanlara 25 iyili doldurduklarında re'sen veya isteği üzerine emekliye ayrılma hakkını
tanımaktadır.
Ancak bu gibilerden re'sen veya isteği üzerine emekliye ayrılanlara ikramiyeleri msııf olarak
verilmektedir.
Bu kanun teklifi bu maddeden istifade edenlere ikramiyelerinin hizmet senesine göre tam ve
rilmesini derpiş etmektedir.
Koimisıyonumuzca kabul e'dilerek Millet Meclisi Genel Kurulunca tasvibedilen metinle bu hak
makable teşmil edilmemiştir.
Cumhuriyet Senatosunda tekltfin müzakeresi sırasında bu haik makable teşmil edildiği .gibi
muvakkat madde 'hükümleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 20 Ihizmet yılını doldurmuş olan
ları da içine almıştır.
,
Cumhuriyet Senatosunun ıbu değiştirişi Komisyonumuzca da yerinde ıglörülerek
muştur.
öenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
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Muhalefet şerhi

Senatonun kabul ettiği metne aşağıdaki sebeplerle muhalifim :
a) Millet Meclisince kabul edilen 1959 tarihi yerine kanunun meriyete girdiği tarihin alın
ması bir gerekçeye dayanmamaktadır.
b) Emekli Sandığı malî imkânsızlık sebebiyle eski ve yeni emekli maaşları arasındaki ada
letsizliği önliyemediği halde, ikramiyelerin ele alınması gerçeğe uygun değildir.
c) Muvakkat ikinci maddenin son fıkrası ile kanun makable teşmil edilerek muayyen emek
lilerin aldığı ikramiyeler tamamlanmaktadır.
Karşılığı sağlanmadan Hazineye ve kurumlara malî külfet tahmil edilmesine iştirak etmiyorum.
Balıkesir Milletvekili
Fennî îslimyeli »

M. Meclisi

( S. Sayısı : 215 e 1 nci ek)

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎfîî
METÎN

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL
ETTÎĞİ METİN

7242 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekti Sandığı
Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — 7242 sayılı Kanunun muvak
kat maddesi aşağıdaki şekilde' değiştirilmiştir :

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri-.
yeti Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı
Kanunun muvakkat maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :

MUVAKKAT MADDE — 1 . 3 . 1959 tari
hinde fiilî hizmet müddetleri (25) yılı doldur
muş olanlarla (20) yıl ve daha fazla fiilî hiz
met müddeti bulunanlar (25) yılı doldurdukla
rında emekliliklerini istiyebilecekleri gibi ku
rumlarınca da re'sen emekliye sevk edilebilir
ler.
Bunlarla yukardaki durumda olup da malu
liyet, ölüm veya yaş haddi sebepleriyle ayrılan
ların emekli ikramiyeleri (30) yılını dolduran
lar için verilecek ikramiye tutarının (25) veya
daha fazla yıllara isabet edecek miktarıdır.
Bu ikramiyelerin hesabında 6 ay veya daha
fazla yıl kesirleri tam sayılır. 6 aydan az ke
sirler nazara alınmaz.

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte fiilî hizmet müddetleri
(25) yılı bulmuş olanlarla (20) yıl ve daha fazla
fiilî hizmeti bulunanlar (25) yılı doldurdukla
rında emekliliklerini istiyebilecekleri gibi ku
rumlarınca da re'sen emekliye sevk edilebilir
ler. Bunlarla, ölüm, maluliyet veya yaş haddi
sebepleriyle ayrılanların emekli ikramiyeleri,
(30) yılı dolduranlar için verilecek ikramiye
miktarının (25) veya daha fazla yıllara isabet
eden miktarı nisbetinde hesaplanır. Bu ikrami
yelerin hesabında altı ay veya daha fazla yıl
kesirleri tam sayılır. Altı aydan az kesirler na
zara alınmaz.

M. Meclisi

1 Mart 1959 tarihinden itibaren bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihe kadar kurumlarınca
veya istekleri üzerine emekliye sevk olunanla
rın almış bulundukları noksan ikramiyeleri yu
kardaki esasa göre tamamlanır.
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