
Madde 102 –(Mülga : 31/5/2006 -5510 /106 md.)  (Değişik: 23/2/1965 - 545/3 md.) 

           Sandıkta birikmiş emekli keseneklerini geri almış bulunanlarla, toptan ödeme yapılmış 

olanlardan, 98 inci maddenin vazifeye alınmaya ait hükümleri mahfuz kalmak üzere, 

emeklilik hakkı tanınan veya 130 uncu maddede gösterilen vazifelere, belediye başkanlığına, 

illerin daimi komisyon üyeliklerine geçenlerden, aldıkları paraları, aldıkları tarihlerden 

itibaren ödeyecekleri tarihe kadar hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte toptan Sandığa geri 

verirlerse; (2) 

           Tayin veya seçilme tarihindeki yaşlarından, emeklilik hakkı tanınan vazifelerde 

evvelce geçen fiili hizmet müddetlerinin indirilmesinden sonra kalan yaş sayısı 35 i 

geçenlerden, 14 üncü maddenin (e) fıkrası uyarınca tamamlayıcı kesenek alınmak şartıyla, 

Sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiili ve itibari hizmet müddetleri yenilerine eklenir.(3) 

             Ancak; 

             a) İstekleri ile emekliye ayrılacak olanların bu paraları istek tarihlerinden en az 6 ay 

önce,                                                          

             b) Kurumlarınca re'sen (malullük, yaş haddi dahil) emekliye ayrılacak olanlarla 

ölenlerin, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihlerden itibaren en geç 6 ay içinde, 

             Kendileri veya dul yetimleri tarafından Sandığa ödenmiş olması şarttır. 

             Aldıkları paraları, yukarıdaki süreler içinde geri vermeyenler ile paraları 

zamanaşımına uğramış bulunanlar emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa alınmış 

sayılırlar. 

             Kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olanlardan, birinci fıkrada 

yazılı vazifelere geçenler zamanaşımına uğrayan paralarını (Faizsiz olarak) yukarıdaki süreler 

içerisinde toptan Sandığa geri verirlerse haklarında o fıkra hükümleri gereğince işlem yapılır. 

             Fiili hizmet müddetlerinin 5 yıldan az olması dolayısıyla 87 nci madde gereğince 

emekli kesenekleri geri verilmemiş veya tahakkuk ettirilen keseneklerini veyahut toptan 

ödemeyi henüz almamış olanlar ile alma hakları zamanaşımına uğramamış bulunanlardan, 

birinci fıkrada yazılı vazifelere geçenler hakkında da paranın iadesi kaydı hariç olmak üzere 

sözü geçen fıkra hükümleri uygulanır. 

             Meydana çıkan gaiplerden 78 inci madde gereğince Sandıkla ilgileri 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 yapılmış ise, bu para esas alınmak suretiyle yukarı ki hükümler uygulanır. 

 


