
Madde 15 –(Mülga : 31/5/2006 -5510 /106 md.)  Emeklilik keseneği, aşağıda yazılı aylık ve 

ücret tutarları ile ödeneklerden alınır:  

             a) (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) (*) 

             b) (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) (*) 

             c) (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.) (*) 

             ç) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra illerin daimi komisyonu 

üyeliklerine seçilenlerle belediye başkanlığına seçilen veya tayin edilenlerin,kadro 

ödeneklerini geçmemek şartıyla son müktesep hak derecelerinin aylık veya ücret tutarları; 

             Bu aylık veya ücret tutarları kadro ödeneklerinden fazla bulunur ve kadro ödenekleri 

de 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı kanunun 28/12/1946 tarihli ve 4988 sayılı kanunla 

değiştirilen 1 inci maddesinde yazılı aylık tutarlarından birine uymazsa en yakın üst derece 

aylık veya ücret tutarları; 

             Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme müddetlerini doldurdukça kesenekleri, 

kadro ödeneklerinin müsait olması şartıyla iktisap edecekleri üst derece aylık veya 

ücretlerinin tutarlarından alınır.Ancak bu muamele kendilerine bu kanun dışında,bir hak 

vermez. 

             d) Vaiz ve dersiamların ve baş dağıtıcı ve hat baş bakıcılarla dağıtıcı ve hat 

bakıcıların bütçe kanunları ile kabul edilen aylıkları tutarları; 

             e) (Değişik: 28/5/2003-4861/21 md.)Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk 

Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay 

nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen 

veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına 

kurumlarınca ödenir. 

            Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden 

yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz. 

            Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra 

muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay 

veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silâhlı 

Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden 

sayılması nedeniyle doğacak borçlanmaya ait borç miktarı, göreve başladıkları tarihteki 

rütbeleri aylığının emekli keseneğine ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı 

rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktarına ait kesenek ilgilinin aylığından kesilerek, 

karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. 

             Ancak, yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle yapılacak 

borçlanma tahakkukunun bir yıllık deneme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde 

yapılması şarttır. Tahakkukun altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda, borç 

tahakkuku, tahakkukun yapıldığı tarihteki hükümler dikkate alınarak yukarıda belirtilen 

esaslar dahilinde yapılır. Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silâhlı 

Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler, yüksek öğrenim süresini borçlanamaz. 

             f) Açıktan tayin edilen vekillerin, kanunlarına göre, aldıkları vekillik aylık veya 

ücretleri tutarları; 

             Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde önceden bulunanların vekil tayin edildikleri 

vazifelerin aylık veya ücretlerini geçmemek şartıyla 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 şartıyla bir üst 

derece aylık veya ücretleri tutarları; 

             g) (Değişik: 17/5/1990 - 3650/1 md.) Görevden uzaklaştırılan,görevi ile ilgili olsun 

veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince 



tam veya eksik aylığa müstahak bulunanların emeklilik keseneğine esas aylık ücretlerinin 

yarısı; 

             Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak 

kazananların ise emeklilik keseneğine esas aylık veya ücretlerinin tamamı. 

             h) (Değişik: 13/11/1981 - 2559/2 md.) Kazanılmış hak aylık derecelerinden en çok üç 

aşağı dereceye kadar olan kadrolara atanan veya seçilenlerin,aylıkları genel hükümlere göre 

tespit edilmekle beraber emeklilik keseneklerine ve kurum karşılıklarına,kazanılmış hak aylık 

derece ve kademeleri esas alınır. Bunlar kesenek ödedikleri derecelerin son kademesine kadar 

kademe ilerlemesinden yararlanırlar.Ancak,atandıkları veya seçildikleri tarihlerdeki derece ve 

kademe ile ilerledikleri kademe tutarları arasındaki farklara ait artış farklarının, kesenek ve 

kurum karşılıklarının tamamı ilgililerin aylıklarından kesilir. 

             i) (Ek: 9/6/1952 - 5951/3 md; Değişik: 8/2/1954 - 6244/2 md.) 12 nci maddenin II 

işaretli fıkrasının (1) bendinde yazılı olanların emekliliğe esas olan son aylık veya ücret 

tutarları; 

 


