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BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR DIŞINDA KAMU GÖREVLİSİ 

EMEKLİLERİNE SAĞLANAN DİĞER HAKLAR 

 
1. Emekli İkramiyesi 

 

 
İkramiye (5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu) 

Madde 89 – (Değişik: 21/4/2005 – 5335/3 md.) 

Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme 

yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas 

tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara 

alınmaz. 

İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş 

haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malûllüğü hükümlerine göre vazife 

malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu 

Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin 

hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye 

farkları ile ilk malî yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek 

artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, 

emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları 

tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda 

altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir. 

Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme 

yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, 

aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun 68 inci Maddesinde 

gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar 

emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki  esaslara 

göre emekli ikramiyesi ödenir. Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen 

hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiili hizmet süreleri 

toplamı, 30 yıldan fazla olamaz ve evvelce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş 

olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez. 

Bu Kanunun 88 inci Maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da 

yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile 

ölüm tarihinde aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri, 

kanunî mirasçılarına ödenir. 

Bu Madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, 

Sayıştay ve Danıştay başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 

iki ay içinde faturası karşılığında Sandığa ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da 

yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
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Ek Madde 78 – (Ek : 15/9/2000 - KHK - 624/2 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 - 

4677/2 md.) 

28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 

Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı 

Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, 

dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; yaşamını sürdürebilmek için 

gerekli hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olarak derecede 

malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru  aylığı üzerinden, 

diğer malullere ise mevcut aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi 

ödenir. Bu Madde hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler, faturası karşılığı 

ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir. 

 
Ek Madde 82- (Ek: 17/4/2008-5754/75 md.) 

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 

üncü Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya 

başlayanlardan; 

a) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanan ve uzun vadeli sigorta kolları 

açısından sigortalı çalışma sürelerinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında geçmiş olanlara, 

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen sigortalılık hallerinin birden fazlasına tabi olarak çalışmış olmakla birlikte, anılan 

Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada son defa uzun vadeli sigorta kolları açısından 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta 

olanlara, 

c) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada uzun vadeli sigorta 

kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmamakla birlikte,  

uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanlara, 

d) Yaşlılık toptan ödemesi yapılmış olup uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış 

olanlara, 

e) Uzun vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta iken ölenlerin ölüm aylığı bağlanan veya ölüm 

toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine, 

f) Ölüm tarihi itibariyle uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmamakla birlikte, 

uzun vadeli sigorta kolları açısından son olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmış olanların ölüm aylığı bağlanan veya ölüm 

toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine, 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin birinci 

fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanunun 4 üncü 

Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları 

bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi; anılan Kanunun geçici 4 

üncü Maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik 
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ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan 

ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usûller, 

ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak 

ödenir. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak 

emekli ikramiyesi ödenebilmesi için; iş kanunlarına tabi olarak çalışmış olanların iş 

sözleşmelerinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması, 

sözleşmeli personel statüsünde çalışmış olanların ise hizmet sözleşmelerinin ilgili mevzuatına 

göre iş sonu tazminatı veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata 

hak kazanılmasını gerektirecek şekilde sona ermiş olması şarttır. Ayrıca, bu kişilerin, her ne 

suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir 

adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan 

süreleri, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. 

2) Bu Madde kapsamında emekli ikramiyesi ödenenlerden vazife malûllüğü, kanunlarla 

belirlenen bekleme süresi sonunda kadrosuzluk, yaş haddi veya ölüm sebebiyle haklarında 

5510 sayılı Kanunun uzun vadeli sigorta kolları kapsamında aylık bağlanmış veya toptan 

ödeme yapılmış olanlara; aylığa veya toptan ödemeye hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay 

içinde emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış 

nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer 

unsurlarda meydana gelecek artışa bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle 

bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, 

aylığa veya toptan ödemeye hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış 

yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan 

ikramiye farkları da ayrıca ödenir. 

3) Emekli ikramiyesinin hak sahiplerine ödenecek olması, emekli ikramiyesinin 

miktarında bir indirime gidilmesini gerektirmez. Emekli ikramiyesinin ödenecek hak 

sahiplerinin toplam sayısının birden fazla olması halinde, bu Madde uyarınca hesaplanacak 

emekli ikramiyesinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 34 üncü Maddesinde belirtilen hisseleriyle 

orantılı olarak hak sahipleri arasında paylaştırılır. 

4) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli 

ikramiyelerini almadan ölen ve ölüm tarihinde hak sahibi bulunmayanların emekli 

ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına ödenir. 

5) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu şekilde çalışmaları sona erdikten sonra 

uzun vadeli sigorta kolları açısından aynı Kanuna göre zorunlu olarak sigortalı olmayı 

gerektirecek bir işte çalışmayanlardan, anılan Kanunun 50 nci Maddesine göre isteğe bağlı 

sigortalı olarak prim ödemeye devam ederek aylık bağlanan veya toptan ödeme yapılanlara, 

isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri süreler hariç 5510 sayılı Kanunun 3 üncü 

Maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli 

sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslara 

göre emekli ikramiyesi ödenir. 

6) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 

Hizmetleri Tazminat Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 

28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu 



Sayfa 5 / 16  

kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin 

fiilen ifası sırasında; başka birinin sürekli bakımına muhtaç olacak şekilde malûl olanlar ile 

ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malûllere ise 

mevcut aylıkları üzerinden yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde ve 30 

yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. 

7) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu Kanunun ek 71 inci Maddesi gereğince 

aynı sigortalılık haline göre sigortalılıkları devam ettirilenlere, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü 

Maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli 

sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslara 

göre emekli ikramiyesi ödenir. Ancak, 5434 sayılı Kanunun ek 71 inci Madde kapsamına 

giren kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düştüğü tarihten sonra, 

anonim şirket statüsünde olmayanların ise satışı veya devri tarihinden sonra 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak geçtiği 

kabul edilen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez. 

8) Bu Madde gereğince ödenen emekli ikramiyesi, emekliye sevk onayı veren kamu 

idareleri (Danıştay Başkanları için Danıştay, Sayıştay Başkanları için Sayıştay) tarafından 

yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Sosyal Güvenlik 

Kurumunun göstereceği hesaplara yatırılır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (6) numaralı 

fıkra uyarınca fazladan ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ile (7) numaralı fıkra gereğince 

ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ise yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde 

faturası karşılığında Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği hesaplara 

yatırılır. 

2. Ek Ödeme (Tütün İkramiyesi) 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 

Ek Madde 79 – (Ek : 14/7/2004 – 5217/4 md.) 

Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı 

Kanunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 

aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık 

bağlananlara, bu madde uyarınca ek ödeme verilir. 

  Hak sahiplerine, yukarıda yazılı durumlar sebebiyle, sosyal güvenlik kurumlarınca aylık 

bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere müracaat tarihini izleyen yılın en geç ilk üç 

ayı içinde T.C. Emekli Sandığı tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye 

bölünmesi suretiyle hesaplanır.  

Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin 

ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak 

katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır. 

 
Malûllük Derecesi  Göstergeler 

1 40 000 

2 36 000 

3 31 000 

4 28 000 

5 25 000 

6 22 000 
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Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle 

hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, birinci derece malullere uygulanan gösterge üzerinden; 

aynı sebeplerle malullük aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri ise malullerin hayatta 

iken maluliyet derecelerine göre yararlandıkları gösterge üzerinden ve sosyal güvenlik 

kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları süre ile sınırlı olarak ek ödemeden yararlanır. Dul 

ve yetim sayısının bir kişiden fazla olması hâlinde, verilecek ek ödeme hak sahipleri arasında 

eşit olarak paylaştırılır.  

Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle 

hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan 

ölenlerin çocuklarına her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında 

(1.875) ve yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile 

çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Ödemeler, her eğitim-

öğretim yılında bir kez olmak üzere, ilgili eğitim-öğretim yılının Eylül ayında geçerli olan 

memur aylık katsayısı ve aynı eğitim-öğretim yılındaki öğrenim seviyesine göre hesaplanarak 1 

Eylül-31 Aralık tarihleri arasında toptan yapılır. Öğrenim durumu ve seviyeleri tespit 

edilemeyenlere ise ilgili eğitim-öğretim yılı içinde talepleri üzerine eğitim ve öğretim yardımları 

ödenir. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alanlar 

da bu fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlanırlar. Birinci fıkra kapsamında aylık 

almakta olanlar da aynı usul ve esaslar çerçevesinde bu yardımdan yararlandırılır. 

 Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası 

karşılığında, Hazineden tahsil edilir.  

Yukarıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre 

yaptırılmış olan sosyal tesislerden yararlandırılırlar. Bu madde hükümlerine göre yapılacak 

eğitim ve öğretim yardımı ile 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre 

yaptırılmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin esas ve usuller 

yönetmelikle düzenlenir.  

Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf 

veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık 

bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları 

sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerde yukarıdaki esaslar dahilinde ek ödeme ile eğitim 

öğretim yardımından yararlanırlar. 

 
3. Makam ve Yüksek Hakimlik, Temsil, Görev Tazminatı 

 
3.1. Ekim 2008 den sonra göreve başlayanlar için 

 

 
Prime esas kazançlar (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun) 

Madde 80- (Değişik: 17/4/2008-5754/47 md.) 

… 
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Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında; 

a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için; 

1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık 

tutarları, 

2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları, 

3) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 

nci Maddesi uyarınca ödenen tazminatlar (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin 

niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen 

tazminatlar hariç), 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel  

Kanununun ek 17 nci Maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden 

ödenen hizmet tazminatı (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 

2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin 

karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanununun 12 nci Maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve 

Savcılar Kanununun 106 ncı Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme, 

… 

Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın 

tespitinde; 60 ıncı Maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kişiler için 82 nci 

Maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarı, 

60 ıncı Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için asgari ücret, 60 ıncı 

Maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kişiler için ise prime esas asgari kazanç 

tutarı esas alınır. 60 ıncı Maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık 

sigortalısı sayılanlar için Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit 

edilen aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden asgari 

ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için 82 nci Maddeye göre belirlenen prime esas 

günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri, asgari ücretten asgari ücretin iki 

katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için 82 nci Maddeye göre belirlenen prime esas 

günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutar, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit 

edilen kişiler için 82 nci Maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz 

günlük tutarının iki katı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. (Ek cümle: 

13/2/2011-6111/37 md.) Şu kadar ki, 60 ıncı Maddenin birinci fıkrasının (g) bendi 

kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya 

kadar 82 nci Maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük 

tutarı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak gelir testi sonucu, aile içindeki 

gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir testi 

sonucuna göre ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz 

uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir. (1) 

Bu Maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 
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Madde 99 – (1) Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa 

sigortalı olanların prime esas kazançları, Kanunun 80 inci Maddesinin üçüncü fıkrasında 

öngörülen şekilde belirlenir. 

(2) Kanunun 80 inci Maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinde belirtilen durumda 

olan sigortalıların prime esas kazançlarına, 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki 

benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil derecesi için belirlenen gösterge aylığı, ek  

gösterge aylığı, taban ve kıdem aylığı, makam, temsil ve görev tazminatları ile 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 152 nci Maddesi uyarınca ödenen özel hizmet tazminatları 

(bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl 

tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) dahil edilir. Bu kapsamda olan 

sigortalıların prime esas kazançlarına dahil edilecek ek gösterge aylığının hesabında 657 sayılı 

Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil derecesi 

için 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı ek gösterge cetvellerine göre belirlenecek ek gösterge 

rakamları dikkate alınır. 

 

3.2. İştirakçi (Ekim 2008 den önce göreve başlayanlar) 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 

Ek Madde 68 – (30/12/1987 - KHK - 306/5 md. ile gelen Madde hükmü olup Madde 

numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik : 24/11/1994 - 4049/7 md.) 

Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde 

toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil 

(Ek ibare : 4/7/2001 - KHK - 631/1 md.) veya görev tazminatları bulundukları en üst 

görevleri esas alınarak ödenir. (Ek cümle : 4/7/2001 - KHK- 631/1 md.) Makam veya  

yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam en az iki yıl bulunmadan 

veya bu görevlerde hiç bulunmadan emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay süreyle 

bulundukları en üst görevleri için belirlenen görev tazminatı veya hizmet yılları itibarıyla 

belirlenen görev tazminatından yüksek olanı ödenir. (Ek hüküm: 23/2/1995 - KHK - 547/13 

md.) Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde 

bulunanlardan, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı Maddesine göre istihdam 

edilenlere, Başbakanlıkta da makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde en az 6 ay 

çalışmış olmaları kaydıyla bu tazminatlardan yüksek olanı esas alınarak ödeme yapılır. Bu 

halde de iki yıllık süreyi doldurma şartı aranır. (Ek hüküm: 27/1/2000 - 4505/3 md.) Ancak 

bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı aranmaz. (1) 

Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlikleri teşkilatlarında 

asli ve sürekli görevlerde bulunanların makam tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 36/F Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilen miktarlar 

üzerinden aynı esaslar dahilinde ödenir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı görevinde bulunmuş olanlara Başbakanlık Müsteşarı (2), 

Yükseköğretim Yürütme ve Denetleme Kurulu üyeliklerinde bulunmuş olanlara, Profesör 

unvanında üç yılını tamamlamış olanlar için belirlenen makam tazminatı göstergeleri esas 

alınarak ödeme yapılır. 
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(Ek fıkra: 7/12/2003-5272/86 md.; Değişik: 3/7/2005-5393-85 md.) Sandıkça emekli 

aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il belediye başkanlarına 6000, ilçe ve 

ilk kademe belediye başkanlarına 3000, diğer belediye başkanlarına 1500 gösterge rakamı 

üzerinden, bu Maddede belirtilen usûl ve esaslar dâhilinde makam tazminatı, buna bağlı 

olarak temsil veya görev tazminatı ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde 

faturası karşılığında Hazineden tahsil olunur. Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık sürenin 

hesabında iştirakçi olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin 

tamamı dikkate alınır. 

(Ek: 27/1/2000-4505/3 md.) Temsil ve görev tazminatları; yönetim ve denetim kurulu 

üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp 

almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmez. 

Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirirler. Bu durumun ortaya 

çıktığı tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında 

bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile birlikte geri alınır. (Ek 

cümle:17/9/2004-5234/3 md.)Ancak, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde 

emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya 

eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, bu Kanunun ek 11 inci 

Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar ile 

profesör unvanına sahip olanlardan 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü 

Maddesine göre görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı bu fıkra hükmü uygulanmaz. (1) 

Bu tazminatlar, ölenlerin 5434 sayılı Kanunun 67 nci Maddesinde belirtilen aylığa 

müstehak dul ve yetimlerine 68 inci Maddesindeki oranlar üzerinden ödenir. 

(BeŞinci fıkra mülga: 23/2/1995 - KHK - 547/13 md.) 

Bu ödemeler, T.C. Emekli Sandığınca ödenmesini müteakip iki ay içinde Genel Bütçeye 

giren kurumlardan ayrılanlar için Hazineden, diğerleri için son kurumlarından faturası 

karşılığında tahsil edilir. 

(Yedinci fıkra mülga: 23/2/1995 - KHK - 547/13 md.) 

Geçici Madde 208 – (Ek: 27/1/2000 - 4505/4 md.) 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce görevleri sona ermiş olanlar için Kanunun ek 68 

inci Maddesinde söz konusu edilen makam tazminatı, yüksek hakimlik tazminatı ile temsil 

tazminatı ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak bu hüküm 92 

nci Madde kapsamına girenler hakkında uygulanmaz. 

 
4. Kadrosuzluk Tazminatı 

 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu 

Yaş 

Madde 105 – … 

(Ek: 15/7/1965 - 670/5 md; Değişik: 12/12/1980 - 2358/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri 

mensuplarının bu Kanunun 40 ncı Maddesinde gösterilen yaş hadleri sebebiyle emeklilik 

işlemleri; doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden önce 

olanlar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül 

tarihinde yapılır. 
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926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 

Madde 49 – (Değişik: 28/6/1978 - 2159/2 md.) 

General ve Amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre saptanır. 

a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde general - amiral kadroları (b) bendinde gösterilen 

rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları 

da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca saptanır. 

b) (Değişik: 29/7/1983 - 2870/3 md.) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral 

miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

 
      Rütbeler            K.K.K.        Dz. K.K.(1)         Hv.K.K.     J.Gn.K.(2) 

Orgeneral - Oramiral   9 (J. Dahil)      2      2              – 

Korgeneral - Koramiral 20      5                  8             3 

Tümgeneral - Tümamiral 44       12                 16           6 

      Tuğgeneral – Tuğamiral          96          28                 32            18 

T 0 P L A M:              169         47                  58                     27 

(Değişik son cümle : 19/4/2000 - 4564/2md.) Amiral kontenjanlarından ikisi 2692 

sayılı Kanunla eklenen kontenjan miktarıdır. 

c) (Değişik: 22/7/1981 - 2497/3 md.) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe 

miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak, barışta lağv, 

tensik, teşkilatta vaki olabilecek Değişiklik veya hizmet gerekleri nedeniyle Genelkurmay 

Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şuranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe 

miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile Tuğgeneral - Tuğamiral, 

Tümgeneral - Tümamiral rütbelerinde Değişiklik yapılabilir. 

Değişiklik yapılan Tuğgeneral - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral rütbelerine ait yıl 

kontenjan miktarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan 

verilmesi mümkün olmayan Orgeneral - Oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi yıllarda 

kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şuraca saptanır. 

(Ek: 29/7/1983 - 2870/3 md.; Değişik üçüncü paragraf: 15/6/2005 - 5365/7 md.) 

Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral 

olacakların yıl kontenjanının kara, deniz ve hava kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel 

Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas 

alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şuraca tespit edilir. 

(Değişik: 22/7/1981 - 2497/3 md.) Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri 

rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu 

şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait General - Amiral miktarlarının tamamlanamadığı 

hallerde birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen 

General-Amiraller en geç üçüncü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) 

bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci 

Madde (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 üncü Madde esaslarına göre değerlendirmeye 

tabi tutulurlar. 

d) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/9 md.) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle 

bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf 

general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik 

sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra 
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gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek Askerî Şuranın üçte iki 

çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler. 

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general - amirallerin aynı rütbede 

bir yıl daha hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki 

emsalinin terfi veya hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not 

alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci 

Maddenin (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl 54 üncü Madde esaslarına 

göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. 

Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci ve ikinci fıkralarındaki esaslara 

göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenler, aynı esaslara göre her yıl 

yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha 

bulundukları rütbede hizmete devam ettirilebilirler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev 

süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek mühendis, mühendis, askeri hakim ve 

öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç 

duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanının teklifi, 

Yüksek Askerî Şura'nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete 

devam ettirilebilirler. 

Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek 

Askerî Şuranın kararı ile bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hizmete devam 

ettirilen general ve amiral miktarı 47'ye kadar arttırılabilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general - amiraller (b) 

bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar. 

e) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görevli general-amiraller ile, 

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general - amiraller ve Üniversiteler 

Kanununa göre Doçent ve Profesör unvanını kazanmış olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer 

öğrenim kurumlarında görevli general- amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına 

çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete devam ederler. 

f) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/9 md.) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen 

general ve amiraller emekliye sevk edilirler. 

Bunlardan: 

I – Bekleme ve görev süresi sonunuda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde 

kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller, 

II – Bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk 

edilen general ve amiraller, 

III – Bu Maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek 

kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve 

amiraller, 

IV – 47 nci Maddenin (f) bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve 

bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller, 

V – Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar ile, 

VI – Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, 

binbaşı ve yüzbaşılara, 

emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek 

gösterge dahil); yüzbaşılara % 30'u, binbaşılara % 50'si, yarbaylara % 55'i, albaylara % 70'i, 
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tuğgeneral-tuğamirallere % 75'i, tümgeneral-tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere 

% 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve 

makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca 

ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı 

Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın 

eline geçenden fazla olamaz. (1) 

Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden 

tahsil eder. 

Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal 

etmez. 

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general - amirallerden ancak 

kadrosuzluk nedeniyle (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevkedilenlere de yeni 

rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 

h) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2870/3 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz 

ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral-oramiraller arasından Bakanlar Kurulunun 

teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar dışında tutulur. 

Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67 olup, bu görevde kalış 

süreleri 4 yıldır. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos 

tarihi esas alınır. 

Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması, 

atanmasındaki usule göre yapılır. 

Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde, en geç 45 gün içinde atama yapılır. 

i) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2870/3 md.) Kuvvet Komutanlığına atanan 

orgeneral-oramiraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Genelkurmay Başkanının teklifi, 

Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının 

onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tesbitinde, 

atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır. 

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde 

atanma usulüne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden alınabilirler. 

Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral-oramiraller (b) 

bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar. 

j) (Ek: 24/5/1983 - 2825/1 md.) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle hizmete devam 

etmelerinde zaruret görülen orgeneral veya oramirallerin rütbe bekleme süreleri,  

Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacağı ve 

Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile bir yıla kadar uzatılabilir. Bu suretle 

hizmete devam edecek orgeneral-oramiral sayısı birden fazla olamaz. 

Bu süre içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi gerektiğinde rütbe 

bekleme süresinin uzatılması usulüne uygun bir işlemle emekliye sevk edilebilirler. 

Geçici Madde 30- (Ek: 24/4/2008-5758/8 md.) Bu Kanunun ek 5 inci maddesi 

kapsamında kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazanmış olanlar hariç olmak üzere, 5434 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik hakkını elde 

etmiş olan kıdemli albaylardan kendi isteği ile emekli olanlara da yeni bir düzenleme 

yapılıncaya kadar, 49 uncu maddenin (f) bendi esaslarına göre kadrosuzluk tazminatı ödenir. 
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5. Ek Ödeme (Vergi İadesi) 

5454 Sayılı Kanunun 

Madde 1 — T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur tarafından; 

a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 

b) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 

c) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani 

Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, 

d) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına 

ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 

e) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 

Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 

f) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun, 

g) 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat 

Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 

h) 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi 

ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 

i) 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 

Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 

j) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 

Hakkında Kanun, 

k) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani 

hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malûllüğü zammı ve tazminatlar dahil 

aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır. Yapılacak ek 

ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya gelirleri; 400 Yeni Türk Lirası ve daha az olanlar 

için aylık veya gelirlerinin % 5’i, aylık veya gelirleri 400 Yeni Türk Lirasından fazla olanlar 

için % 4’üdür. Bu maktu hadler, Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelecek artış 

oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen 

ikramiye, toptan ödeme ve diğer ödemelerin hesabında ek ödeme dikkate alınmaz. Durum 

Değişikliği nedeniyle aylık veya gelir miktarları değişecek olanlar ile birikmiş gelir veya aylık 

hakkı bulunanların bu haklarının 1/1/2006 tarihinden sonraki dönemlere ait kısımları  

hakkında da aynı şekilde ek ödeme yapılır. Ek ödeme tutarları, yaşlılık veya malûllük aylığı 

üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılması gereken hallerde, sosyal güvenlik 

destek primi kesintisine esas aylığın hesabına dahil edilmez. 

Bu ödeme, ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenmesini müteakip iki ay içinde 

faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci Maddesine göre kurulmuş 

sandıklardan aylık veya gelir bağlanmış olanlara da, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen usûl ve 

esaslar ile aynı tutarlara bağlı oranlara göre ek ödeme yapılır. 
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Bu Maddenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Madde 104- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/62 md.) Bu Kanunla yürürlükten 

kaldırılmayan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 

tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlara yapılan atıflar ile ilgili mevzuatında emeklilik, 

malûllük, vazife malûllüğü ve sosyal sigorta haklarına, yardımlarına ve yükümlülüklerine, 

iştirakçiliğe ve sigortalılığa, dul, yetim ve hak sahipliği şartlarına, emekli ikramiyesine, ek 

ödemelere, sağlık hizmetleri veya tedavi bedellerinin ödenmesine ilişkin yapılan atıflar bu 

Kanunun ilgili Maddelerine yapılmış sayılır. 

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda kadrosuzluk 

tazminatının ödenmesine ilişkin T.C. Emekli Sandığına yapılmış olan atıf ile diğer kanunlarda 

T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur’a yapılmış atıflar Kuruma 

yapılmış sayılır. 

 
6. Emniyet Mensuplarına, Çarşı ve Mahalle Bekçilerine, MİT Mensuplarına 

Yapılan Ek Ödeme 

 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu 

Ek Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 md.) 

Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve 

mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya ek 77 nci Madde kapsamına 

girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya adi malûllük aylığı ödenenlerden emekli 

aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli 

aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır. (1) 

Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek 

primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak 

çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay 

içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu 

durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında 

bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır. 

(Değişik üçüncü fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle 

birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci Maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve 

yetimlerinden ek 77 nci Madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate 

alınarak, 68 inci Maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır. 

Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası 

karşılığında Hazineden tahsil edilir. 

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Bu Madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 

tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin 

matrahına dahil edilmez. 

7. Tabip ve Diş Tabipleri ile Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlara 

Ödenen Ek Aylık 

 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 
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Ek Madde 3 – (Ek: 21/1/2010-5947/14 md.) 

4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 

Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 

inci Maddesi (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar ile diğer kurumlardan vekaleten 

atama veya görevlendirme suretiyle Sağlık Bakanlığında görevlendirilenler hariç) gereğince 

döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan ve aynı zamanda bu Kanunun 4 üncü Maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlardan; tabip ve diş tabipleri ile tıpta 

uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, sigorta priminin işveren payı dahil tamamını 

kendileri ödemek kaydıyla, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü Maddesine göre kendilerine ödenen 

tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak 

sigorta primine tabi tutulur. Ancak, bu şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulacak 

kazancın tutarı, bu haktan yararlanacakların tamamı açısından 80 inci Maddenin üçüncü 

fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas kazanç toplamı ile 82 nci Maddenin birinci 

fıkrasında belirtilen sigorta primine esas kazanç üst sınırı arasındaki farkı geçemez. 

Bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan malullük, yaşlılık, vazife malullüğü 

veya emeklilik aylığı ya da sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanmasına hak kazananlara; 

ilave olarak ödedikleri her yıla ait sigorta prim matrahının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren 

söz konusu aylık veya geliri talep ettiği tarihe kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen 

güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, ilave prim ödedikleri 

gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük kazancın otuz katının, ilave prim 

ödedikleri gün sayısının her 360 günü için % 2'si oranında bulunacak tutarda ilave aylık 

ödenir. Bu hesaplamada, 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Sigortalının 

ölmesi halinde ise, bu fıkra çerçevesinde hesaplanacak ilave aylık geçici 18 inci Madde 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, geçici 4 üncü Madde kapsamında bulunan sigortalıların 

aylığa müstahak dul ve yetimleri için geçici 4 üncü Madde hükümlerine, diğer sigortalıların 

hak sahipleri için ise 34 ve 54 üncü Madde hükümlerine göre ödenir. Bu şekilde ilave aylık 

alan kız çocuğunun 37 nci Madde uyarınca evlenme ödeneğine hak kazanması durumda, aynı 

Madde hükümleri çerçevesinde ilave evlenme ödeneği ödenir. 

İlave aylıklar, 55 inci Maddenin ikinci fıkrası uyarınca artırılır. 

Bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan 31 inci Madde ve geçici 4 üncü Madde 

uyarınca toptan ödeme yapılan veya emeklilik kesenekleri geri verilenlere; ilave olarak 

ödedikleri sigorta primlerinin her yıla ait tutarı, primlerin ait olduğu yıldan itibaren yazılı  

istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile 

güncellenerek bulunacak tutarda ilave toptan ödeme yapılır. Sigortalının ölmesi halinde  ise, 

bu fıkra çerçevesinde hesaplanacak ilave toptan ödeme, geçici 4 üncü Madde kapsamında 

bulunan sigortalıların aylığa müstahak dul ve yetimlerine geçici 4 üncü Madde hükümlerine, 

diğer sigortalıların hak sahiplerine ise 34 üncü Madde hükümlerine göre ödenir. 

İlave aylıkların başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında geçici 4 üncü Madde 

kapsamına girenler için geçici 4 üncü Madde hükümleri, diğerleri için ise 27, 30 ve 34 üncü 

Madde hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak, geçici 4 üncü Madde kapsamında veya 30 uncu 

Maddenin üçüncü fıkrası kapsamında aylıklarının kesilmesi sebebiyle ilave aylıkları da 

kesilmiş olanlardan birinci fıkra kapsamında yeniden ilave sigorta primi ödemiş ve yeniden 

aylık bağlanmasına hak kazanmış olanların yeni ilave aylığı, eski aylığın kesildiği tarihten 

yeniden ilave aylık bağlanacak tarihe kadar 55 inci Maddenin ikinci fıkrasına göre aylıklara 
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yapılan artışlar uygulanarak bulunacak tutara, yeniden ilave sigorta primi ödediği süreler için 

ikinci fıkraya göre hesaplanacak ilave aylığın eklenmesi suretiyle tespit olunur. 

Birinci fıkra gereğince ilave sigorta primi kesilmesine, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü 

Maddesine göre ek ödeme verilecek ilk aybaşında başlanır. Bu şekilde ilave sigorta primi 

alınacakların sigorta primleri için ayrı bir bildirge düzenlenir. Ancak, bu bildirgelerin verilme 

ve primlerin ödeme zamanının tespitinde genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilir. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için bu Madde hükümlerine göre sigorta primi 

ödenen süreler, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve prime esas kazanç hesabına dahil 

edilemez. Ödenen prim tutarları ve bildirilen kazanç tutarları ise emekli ikramiyesi, iş sonu 

tazminatı ve kıdem tazminatı da dahil olmak üzere bu Maddede belirtilmeyen herhangi bir 

hakkın elde edilmesinde veya hesabında dikkate alınmaz. 

Bu Madde kapsamında ödenen sigorta primleri daha sonra geri talep edilemez ve bu 

Kanunun ihya hükümleri ilave aylıklar hakkında uygulanmaz. 

 
8. Felaketzede Avans Ödemeleri 

 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu 

Madde 115 – Yer sarsıntısından zarar gören bölgelerin, Bakanlar Kurulunca belirtilecek 

yerlerinde veya yangın, sel gibi önemli olaylara maruz kalan yerlerde, yardıma muhtaç olacak 

derecede malca veya bedence mühim zarara uğradıkları o yerlerin idare heyetleri tarafından 

tasdik olunan; emekli, adi malul, vazife malulü ve dul ve yetimlere, aylıklarının üç mislini 

geçmemek üzere Yönetim Kurulunca uygun görülecek miktarda avans verilir. 

Bu avanslar, ilgililerin aylıklarından eşit taksitlerle ve ödeme tarihlerinden itibaren iki 

yıl içinde geri alınır. 

Aylıkları henüz bağlanmamış olanlara bu ödemeler 112 nci Maddede yazılı avans 

aylıklar üzerinden yapılır. 


