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Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde ve bir geçici madde
eklenmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları ( 2 / 3 1 0 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifimiz esbabı mucibe ve metinle birlikte leffen takdim kılınmıştır.
Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim.
24 . V . \.m>
Yozgad
Ö. L. Erzurumluoğlu

ESBABI MUCİBE

•>

Jandarmada muvazzaflık hizmetini bitirdikten sonra kendi isteklerine göre. ve üstierince kabul
edilmiş bilgi ve ehliyetlerine göre mesleklerine devam eden ve Jandarma. Karakol Kumandanının
yardımcısı veya vekili olarak mülki, adlî ve askerî vazifeleri ifa eden uzatmalı eı*, onbaşı ve sınıf
çavuşları şahıslannm ve efradı ailesinin hayal ve istikballerini bu mesleke bağlamış ve senelerce
hizmet etmiş kimselerdir.
5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle bekçi, odacı, hat bakıcı, dağıtıcı, vaiz ve benzeri kim
selere tanınmış olan emeklilik haklarının bütün gençlik yıllarını Devletin en mühim vazifelerin
den olan emniyet ve asayiş vazifesine hasretmiş ve bu uğurda vücudunu dahi istihkar edercesine
yıpranmış olan uzatmalı er, onbaşı ve sınıf çavuşlarına da teşmil etmek adalet ve müsavat pren
siplerine uygun olacağı kanaatindeyiz.
Bilfarz ordu emrinde çalışan ve ayıu mahiyette olan ve 5434 .sayılı Kanunun 12 nci maddesinin
11 nci bendinin H. fıkrası gereğince (Ordu uzman çavuşları) ııa da emekli hakkı tanınmıştır.
5434 sayılı Kanunun mezkûr 12 nci maddesinin (h) fıkrası da nazarı dikkate alınmış ve halen
jandarmada mecburi uzatmalı hizmetli er, onbaşı, ve çavuşların kanunun meriyet tarihine kadar
geçen müddetlerinin tamamı ve evvelce jandarmada temditti olup da sonradan emekli hakkı tanı
nan Devlet hizmetlerine geçenlerin jandarma temditliliğinde geçen hizmetlerinin mezkûr kanunun
65 nci maddesi ahkâmına tâbi olması bir hakkaniyet icabı olduğuna kaani bulunmaktayız.
Yukarda arz ve izah olunan sebeplere istinaden işbu kanun teklifimiz hazırlanmış bulun
maktadır.
*

Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas No. 2/310
Karar No. 44

15 . VI . 1956

Yüksek Reisliğe
Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bir ek madde ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi, Hükümet temsilcileri
ve teklif sahibi hazır olduğu halde encümenimiz
de tetkik ve müzakere edildi.
Teklif, esas itibariyle encümenimizce kabule
şayan görülmüş, ancak geçici maddedeki ilk tem
dit tarihinden bu kanunun meriyeti tarihine ka
dar geçen müddetin (tamam) ımn emekliliğe sa
yılmaması Are bu bapta gerek Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa ve gerekse di
ğer kanunlara mutabakati bakımından (on yılı)
mn emekliliğe sayılması ve mezkûr geçici mad
denin üçüncü fıkrasındaki (bir sene) kaydının da
altı aya indirilmesi aynı noktai nazarla muvafık
mütalâa edilerek teklif bu şekilde değiştirilmek
suretiyle kabul edilmiştir.

Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Dahiliye En. Reisi
Edirne
R. Nasuhioğlu

Mazbata M.
îzmir
P. Arat

Kâtip
Yozgad
Ö. L. Erzurumluoğlu

Amasya
K. Ereri

Amasya
M. Zeren
Crümüşane
/. II. Baykal
Kocaeli
S. Yalım
Seyhan
A. Kınık

Çanakkale
8. Karanakçı

Çorum
B. Koldaş

Kastamonu
8. Çağlar

Kastamonu
M. Kuşakçıoğlu

Kütahya
N. H. Pepeyi

Samsun
M. özkefeli
Trabzon
P. 8anaç

Maliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye Encümeni
Esas No. 2/310
Karar No. 74

5 .VII.

1956

Yüksek Reisliğe
Dahiliye Encümenince kabul edilip Yüksek
Riyasetçe 15. V I . 1956 tarihinde encümenimi
ze havale buyurulan, Yozgad Mebusu Ömer
Lûtfi Erzurumluoğlu 'nun, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa bir madde ve bir
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, il
gili vekâlet temsilcilerinin iştirakiyle encümeni
mizde tetkik ve müzakere olundu.
Yapılan incelemede; -gerek teklif sahibinin
ve gerekse Dahiliye Encümeni mazbatasında serdedilen hususlar encümenimizce de yerinde gö
rüldüğünden Dahiliye Encümeninin tadil metni
aynen kabul edilmiştir.
*

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Maliye Encümeni
Reisi
Mazbata Muharriri
Amasya
Afyon K.
II. Kor ay
O. T olu
Bolu
Giresun
8. Baysal
A. tzmen
Samsun
Seyhan
Ş. Uluçay
M. Akçalı
İmzada bulunamadı
Sivas
K. Oskay

( S . Sayısı : 184)

— 3—
Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 2/310
Karar No. 93

8 . V . 1957

Yüksek Reisliğe
Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bir madde ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi Dahiliye ve Maliye en
cümenleri mazbatalariyle birlikte encümenimize
havale edilmiş olmakla teklif sahibi, Maliye Ve
kâleti, Emekli Sandığı ve Jandarma Umum Ku
mandanlığı mümessilleri hazır oldukları halde
tetkik ve müzakere edildi.
Kanun teklifi, gerekçesinde yazılı mucip se
beplere istinaden jandarma muvazzaflık hizmetini'ikmal ettikten sonra kendi arzuları ve âmir
lerinin de müspet mütalâa ve muvafakatlerinin
inzimamı suretiyle hizmetlerine devamları ka
bul olunan temditti er, onbaşı ve sınıf çavuşla
rının da mesleke bağlılıklarını ve dolayısiyle is
tikballerinin teminat altına alınması bakımın
dan emeklilikten istifade etmelerini istihdaf et
mektedir.
Filhakika Emekli Kanununun 12 nci mad
desiyle bekçi, odacı ve emsali hizmet erbabına
tanınmış olan bu haktan, yıpratıcı vazifeler ifa
eden tahditti jandarma mensuplarının mahrum
bırakılmaları hakkaniyete ve hattâ kanunun
ruhuna aykırı olduğundan kanun teklifini ye
rinde mütalâa eden encümenimiz maddelerin

müzakeresine geçmiş ve halen müstahdem olan
larla evvelce bu hizmetlerde bulunmuş olup bilâhara emekliliğe tâbi bir vazifeye geçmiş olan
ların bu hizmetlerde geçen on senesinin halen
almakta oldukları aylık üzerinden borçlanma
ları prensibini kabul etmiş ve madde bu esası
ihtiva etmek üzere yeniden hazırlanarak kabul
edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reisvekili
Kırklareli
Ş. Bakay
Aydın
Z. Uray
Çoruh
Y. Gümüşü
Diyarbakır
M. H. Ünal
İstanbul
N. A. Sav
Kayseri
/. Kirazoğlu
Tekirdağ
Z. Er atam an
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Mazbata M.
Zonguldak
S. Ataman
Bursa
H. Köymen
Çorum
Y. Gürsel
Gazianteb
E. Cenanı
izmir
Bilgin
Ordu
R. Altsoy
Van
K. Yörükoğlu
B.

Kâtip
Tokad
Ö. Sunar
Çankırı
T. Uygur
Diyarbakır
H. Turgut
Giresun
M. Şener
Kastamonu
H. Dura
Ordu
S. İşbakan
Yozgad
T. Alpay
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklenmesine
dair Kanun

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa aşağıdaki bir ek ve bir geçici
madde eklenmiştir .-

MADDE 1. — Teklif sahibinin 1 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Ek madde — Teklif sahibinin ek maddesi ay
Ek madde — Jandarma uzatmalı er, onbaşı ve
sınıf çavuşları emekli hakkından istifade eder
nen kabul edilmiştir.
ler ve bunların emekli hak ve muameleleri 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununda yazılı jandarma astsubaylarına ait
hükümlerine göre yürütülür.
Emeklilik kesenekleri 5434 sayılı Türkiye j
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 nci
maddesine göre özel kanunlariyle halen aldıkla
rı maaşları üzerinden % 5 kesilir ve kurumu
bütçesinden de aym miktarla birlikte Emekli
Sandığına verilir.
Geçici madde — Halen müstahdem jandarma
Geçici madde — Halen müstahdem jandarma
uzatmalı er, onbaşı ve sınıf çavuşları bu kanun
uzatmalı er, onbaşı ve sınıf çavuşları bu kanun
hükümlerinden faydalanırlar.
hükümlerinden faydalanırlar.
Bunların ilk temdit tarihinden bu kanun me
Bunların ilk temdit tarihinden bu kanun
riyeti
tarihine kadar geçen müddetin on yılı ve
meriyeti tarihine kadar geçen müddetlerinin ta
evvelce jandarmada temditli olup da sonradan
mamı ve evvelce jandarmada temditli olup da
emekli hakkı tanınan devlet hizmetlerine geçen
sonradan emekli hakkı tanınan Devlet hizmet
lerin jandarma temditliğinde geçen hizmetleri
lerine geçenlerin jandarma temditliliğinde ge
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
çen hizmetleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Kanununun
geçici 65 nci maddesi uyarınca borç
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci mad- |
landırılır.
desi uyarınca borçlandırılır.
Kanunun meriyeti tarihinden itibaren altı ay
Kanunun meriyeti tarihinden itibaren bir se
sonuna kadar kurumuna veya emekli sandığına
ne sonuna kadar kurumuna veya Emekli Sandı
vâki müracaatleri üzerine borçlanma muamelesi
ğına vâki müracaatleri üzerine borçlanma mua
Emekli Sandığınca yapılır.
melesi Emekli Sandığınca yapılır.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir.

MADDE 2. — Teklif sahibinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya
icra Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 3. — Teklif sahibinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.
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MALİYE ENCÜMENİNİN TA 1)1I/I.

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

5134 saytU Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa bir ek ve bir geçici madde eklenmesine
dair Kanun

5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli
Sandığı Kanununa bir ek ve bir geçici madde
eklenmesine dair kamın lâyihası

MADDE 1. — Dahiliye Encümeninin
maddesi avnen kabul edilmiştir.

ncı

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa aşağıdaki bir ek ve bir ge
çici madde eklenmiştir :

Ek madde —- Dahiliye Encümeninin ek mad
desi avnen kabul edilmiştir.

Ek madde — Jandarma uzatmalı er, onbaşı
ve sınıf çavuşları emeldi hakkından istifade
ederler ve bunların emekli hak ve muameleleri
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda yazdı jandarma astsubaylarına
ait hükümlere göre yürütülür.
Emeklilik kesenekleri 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 nci
maddesine göre özel kanunları ile halen aldık
ları maaşları üzerinden % 5 kesilir ve kurum
bütçesinden de aynı miktarla birlikte Emekli
Sandığına verilir.

Geçici madde — Dahiliye Encümeninin ge
çici maddesi avnen kabul edilmiştir.

Geçici madde — Ek maddede yazılı olanlar
la bunlardan halen emeklilik hakkı tanınan baş
ka vazifelerde bulunanların evvelce jandarmada
ilk temdit tarihinden itibaren geçmiş
hizmet,
müddetlerinden 10 senesi, 5434 sayılı Kanunun
geçici fi 5 nci maddesindeki esaslar dairesinde
ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 6 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına müracat şartiyle borçlandırılır.
Ancak bu hükümden
faydalanmak üzere
müracaat edenlerin tahakkuk ettirilecek borçla
rının hesabında müraeaatte bulundukları tarih
lerdeki keseneğe tâbi aylık veya ücretleri tu
tarları esastır.

MADDE 2. — Dahiliye Encümeninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri
itibaren mer'idir.

MADDE 3. — Dahiliye Encümeninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.''

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heveti memurdur.
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tarihinden

