
Madde 12 – (Mülga : 31/5/2006 -5510 /106 md.) Bu kanunla tanınan haklardan aşağıda (I) 

işaretli fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan,Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş 

bulunmak şartıyla, (II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar
. (3) 

I – Daire, kurum ve ortaklıklar: 

a) Genel bütçeye giren daireler; 

b) Katma bütçeli daireler; 

c) Özel idareler; 

ç) Belediyeler; 

d) 26/6/1938 tarihli ve 3460 sayılı kanunda yazılı Murakabe Heyeti ile kuruluş, idare ve 

murakabeleri aynı kanun 

hükümlerine tabi Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı müesseseler (Emniyet Sandığı 

dahil); 

e) Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak tüzelkişiliği bulunan Devlet kurumları 

(Kefalet sandıkları dahil); 

f) 10/9/1337 tarihli ve 151 sayılı kanuna göre kurulan Ereğli Kömür Bölgesi Amele Birliği; 

(1) 

g) Özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak bankalar; 

h) Genel bütçeye giren veya katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelere bağlı  idare ve 

müesseseler; 

i) (h) bendinde yazılı dairelerin döner sermayeli iş ve teşekkülleri; 

j) Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası yukarda sayılan daire, idare, banka ve 

kurumlardan birine veya bir kaçına ait ortaklıklarla bunların kendi sermayeleri ile kuracakları 

diğer ortaklıklar; 

k) Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret ve zahire borsaları; 

l) Bu kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı; 

Yukarıda yazılı yerlerin hepsine bu kanunda (Kurum) denilmiştir. 

 

II – Faydalanacaklar: 

a) Cumhurbaşkanları; 

b) (Değişik: 3/3/1954 6311/ 6 md.) Özel, Teadül ve Kuruluş kanunlarına göre daimi 

kadrolarda derece esası üzerinden aylık veya ücret alanlar; 

(Kurumların özel kanunlarına göre teşekkül etmiş idare meclislerinin reis ve azalarıyla 788 

sayılı kanunun 2919 sayılı kanunla değişik 64 üncü maddesinde yazılı stajyerler dahil) 

c) (Değişik: 3/3/1954 6311/ 6 md.) Daimi kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit 

hizmetliler; 

(İş yerlerindeki kapıcı,bekçi,odacı ve benzeri hizmetliler dahil kurumların   İş Kanunu 

tatbik olunan iş yerlerinde çalışan işçileriyle Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 

Müdürlüğünün 17 Mayıs 1937 tarih ve 3173 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki 

hizmetlileriyle aynı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı olanlardan işçi vasfını haiz olan 

amele,amele çavuşu,mütehassıs amele, hamal, hamalbaşı, tayfa, gemici, bahçıvan, lambacı, 

lavajcı, drezinör ve kurumların serbest ve mukaveleli avukatları hariç) 

ç) Genel bütçe kanunlarına bağlı (K) ve (N) işaretli cetvellerde gösterilen kadrolarda çalışan 

memur ve hizmetliler; 

d) Amele Birliği aylık,ücretli daimi memur ve hizmetlileri; 

e) İller daimi komisyon üyeleri ile seçilmiş veya tayin edilmiş belediye başkanları 

(Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulunmuş olmaları şartıyla); 

f) Kuruluş kanunları gereğince aylıklı kadrolarda ücretle çalıştırılanlar; 

g) Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret ve zahire borsalarının tayinleri Ticaret Bakanlığınca 

yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan aylık ücretli daimi memurları; 

h) Gedikli subaylar ve gedikli erbaşlar ve ordu uzman erbaşları; (1) 



i) Hatbakıcı, hat başbakıcı, dağıtıcı ve başdağıtıcılarla vaizler, hayrat hademeleri ve 

dersiamlar; 

j) (Değişik: 28/5/20034861/20 md.) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silâhlı 

Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile 

astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi 

tutulan adaylar; 

Fakülte veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan 

sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf 

subay veya astsubaylığa geçirilenler; 

k) Erler; (Vazife malullükleri ile vazifeden doğma ölümleri halinde.) 

l – (Ek: 9/6/1952 5951/1 md.) Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan  sonra 

milletvekilliğine seçilenler;(seçimlerinden itibaren (6) ay içinde yazı ile Sandığa müracaat 

ettikleri) (2) 

m) (Ek: 11/3/1954 6388/1 md.) 5441 sayılı kanun hükümlerine istinaden Devlet 

Tiyatrosunda mukavele ile çalışan sanatkarlar, 

n) (Ek: 1/3/19711377/ 1 md.; Değişik: 3/7/20055393/85 md.) Sosyal güvenlik kuruluşlarına 

tâbi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmakta iken illerin daimi 

komisyon üyeliğine veya belediye başkanlığına seçilen ve atananlar ile Sandıktan veya diğer 

sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malûllük aylığı almakta iken belediye 

başkanlığına seçilen ve atananlar, istekleri üzerine istek dilekçelerinin Sandık kayıtlarına 

geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karşılıkları 

kurumlarca ödenmek ve emekli aylıkları Sandıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek 

suretiyle, 

o) (Ek: 27/9/1983 2899/1 md.) İstekleri halinde 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 nci, 

28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre Devlet 

Planlama Teşkilatında sözleşme ile çalışanlar, 

30/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre Sermaye 

Piyasası Kurulunda sözleşme ile çalışanlar, 

12/3/1964 tarihli ve 441 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre Devlet 

Yatırım Bankasında sözleşmeli çalışanlar, 

Yukarıda gösterilenlere (Cumhurbaşkanları ile erler hariç) bu kanunda "iştirakçi ve 

isteğe bağlı iştirakçi" denilmiştir.İştirakçi ve isteğe bağlı iştirakçi olanlar Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile isteklerine bakılmaksızın ilgilendirilirler ve haklarında ayrıca 

İş ve İşçi Sigortaları Kanunlarının hükümleri uygulanmaz. (3) (4) 

Mahiyetleri daimi olan hizmetler için geçici kadro alınamaz. 

(Ek fıkra: 11/10/20014710/2 md.) Bu Kanunun uygulamasında Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı iştirakçisi olarak en yüksek Devlet memuru esas alınır. 

(Ek paragraf: (5) 17/9/20045234/3 md.)657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak en 

az on yıl çalıştıktan sonra, memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı Kanunun 96 ncı maddesi 

kapsamına girenler ve anılan Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt 

bendinde aranan nitelikleri kaybedenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle memurluktan 

ayrılmış olanlar, memurluktan ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay içinde yazılı olarak Sandığa 

başvurmaları ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde Sandık 

hesabına yatırmaları şartıyla başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla 

ilgilendirilirler. 

 Sandığın diğer iştirakçileri de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olanlar ile aynı 

esaslar çerçevesinde bu uygulamadan yararlanabilirler. Bunların emeklilik keseneklerine, 

emeklilik keseneğine esas aylık, derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek 

göstergeleri esas alınır ve Sandığa emekli keseneği ödedikleri her yıl için bir kademe 

ilerlemesi ve eğitim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 



yükselebilecekleri dereceyi geçmemek şartıyla her üç yıl için bir derece yükselmesi uygulanır. 

Ancak, bu süreler, tekrar Sandığa tâbi bir göreve başlayanlar için de geçerli olmak üzere 

emeklilik ikramiyesinin süre ve miktar yönünden hesabı ile kazanılmış hak aylıklarının 

tespitinde dikkate alınmaz. Bu şekilde Sandıkla ilgilendirilenler bu Kanunun uygulanmasında 

isteğe bağlı iştirakçi olarak kabul edilirler. 

 (Ek paragraf: (1) 17/9/20045234/3 md.)Yukarıdaki paragrafta belirtilenlerden, toplu ya 

da fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla süreye ilişkin emekli kesenekleri ile kurum 

karşılıklarını süresinde ödemeyenlerin isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erer. Sandıkla 

ilişkilendirilme isteğinden vazgeçtiğini yazılı olarak Sandığa bildirenlerin de isteğe bağlı 

iştirakçiliklerine başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren son verilir. Diğer sosyal 

güvenlik kurumları ile zorunlu olarak ilgilendirilmelerini gerektirir görevlerde çalışmakta olan 

ya da çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya Sandıktan kendi 

çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar.Bunlardan diğer 

sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olarak çalışmaya başlayıp bu görevleri sona erenler de altı 

ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilirler. 

 


