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21.09.2004 tarih ve 25590 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve yayımı tarihi itibariyle
yürürlüğe giren 5234 sayılı Kanunun 3. maddesinin (a) fıkrası ile 5434 sayılı T.C. Emekli
Sandığı Kanununun 12.maddesi değiştirilmiş ve aynı maddenin (d) fıkrasıyla Geçici 218.madde
eklenmiş bulunmaktadır.
Söz konusu madde hükümleri aşağıda belirtilmiş olup, konuya ilişkin T.C Emekli Sandığı
Genel Müdürlüğünün açıklamasının bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir.
Bilginizi ve gereğinin buna göre sağlanmasını rica ederiz.
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DAĞITIM
4 Nolu Plan
MADDE 3-a) 5434 Sayılı Kanunun 12.maddesinin (II) işaretli fıkrasının (o) bendinin
üçüncü alt bendinden sonra gelen paragraftaki “ iştirakçi” ibareleri , “ iştirakçi ve isteğe bağlı
iştirakçi ” olarak değiştirilmiş ve anılan maddenin sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak en az on yıl çalıştıktan sonra
memurluktan çıkarılmış olanlar ile aynı Kanunun 96. maddesi kapsamına girenler ve anılan
Kanunun 48. 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 tabi 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 Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek şartıyla her üç yıl için bir derece
yükselmesi uygulanır.
.../…

Sayfa 2
Ancak, bu süreler ,tekrar Sandığa tabi bir göreve başlayanlar içinde 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.
Yukarıdaki paragrafta belirtilenlerden,toplu yada fasılalı olarak toplam altı aydan daha fazla
süreye ilişkin emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarını süresinde ödemeyenlerin isteğe bağlı
iştirakçileri sona erer.Sandıkla ilişkilendirilme isteğinden vazgeçtiğini yazılı olarak Sandığa
bildirilenlerin 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 yada çalışmaya başlayanlar ile diğer sosyal güvenlik kurumlarından veya
Sandıktan kendi çalışmasından dolayı aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar.
Bunlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmaya başlayıp bu görevleri sona
erenler de altı ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilirler.
GEÇİCİ MADDE 218- T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi iken Sandıkla ilişkisi kesilmiş
olanlardan, 12.madde uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olabilecekler , bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren üç ay içinde yazılı olarak Sandığa başvurmaları halinde aynı esaslar dahilinde
isteğe bağlı iştirakçi olabilirler.

