
Madde 14 – (Mülga : 31/5/2006 -5510 /106 md.) Sandığın gelirleri şunlardır:  

             a) (Değişik birinci fıkra: 7/5/1986 - 3284/3 md.) İştirakçilerin emeklilik keseneğine 

esas aylık tutarları üzerinden her ay kesilecek % 16 emeklilik kesenekleri;(3) 

             Ay başlarından sonra vazifeye girenlerin o aya ait eksik aylık veya ücretlerinden 

kesenek alınmaz. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanların eksik aylık veya ücretlerinden 

tam kesenek alınır. 

             b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa girenlerin veya önceden emeklilik 

hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tabi hale 

getirilenlerin (Bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri geri verilenlerden bunları iade 

etmek istemeyenler dahil) emekliliğe esas ilk tam aylık veya ücretlerinden kesilecek % 25 

giriş kesenekleri; 

             Bu gibilerden o ay için ayrıca (a) fıkrasında yazılı % 16 kesilmez.(3)  

             c) Emekliliğe esas aylık veya ücretleri yükselme suretiyle artanların ilk aya ait artış 

farkları; (4) 

           Emekliliğe esas aylık veya ücretinden daha aşağı aylık veya ücretli bir vazifeye geçmiş 

olanların sonradan evvelki aylık derecesine yükselmeleri halinde artış farkı kesilmez. 

Aylık veya ücret tutarlarında kanunlarla yapılacak artırmalarla 15 inci maddenin (b) 

fıkrasında gösterildiği üzere ücretleri ilk derece ücretleri tutarından az olanların bu ücretlerine 

yapılacak zamlar yükselme sayılır. 

             ç) Subay ve askeri memurlardan mahkeme kararı ile nasp ve rütbeleri düzeltilenlere 

ödenen aylık farklarından dolayı (a) ve (c) fıkralarına göre alınacak kesenek ve artış farkları; 

             d) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/3 md.) (a) fıkrasında yazılı % 16 emeklilik keseneğine 

karşılık % 20, (b, c ve ç) fıkralarında yazılı paralara eşit olarak kurumlarınca verilecek 

karşılıklar;(1) 

             e) Mülga: 7/2/1969 - 1101/2 md.) 

             f) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/3 md.) 55 inci maddeye göre bağlanacak vazife 

malullüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları 

için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 4'ü oranında 

verilecek ek karşılıklar;(2) 

             g) İştirakçilerin aylık veya ücretlerinden kurumlarınca kesilen inzibati para cezaları; 

              h) (Değişik: 7/5/1986 - 3284/3 md.) 17 nci madde gereğince alınacak paralar; 

             i) Kurumlarda harç pulları dışında her çeşit pul,bilet ve yardım makbuzları 

satışlarından alınan satış aidatının yarısı; 

             j) 15 inci maddenin (e) fıkrası ile 28, 34, 38, 39, 42, 56, 64, 65, 81 ve 89 uncu 

maddelere göre ödenecek paralar; 

             k) Sandık gelirlerinin işletilmesinden elde edilecek her çeşit karlar; 

             l) Bağışlar ve başka çeşitli gelirler. 

 


