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5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu Kanun
ile diğer bazı Kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair olan 08.07.1971 tarihli ve 1425
sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile eklenen Ek 18 maddesindeki “Sosyal Sigortalar Kanununa
tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine personel kanunları
gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine sigorta primi ödemek
suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2,3,4
veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe
aylığı esas alınır. (Bu süreler 01.03.1975 tarihinden itibaren 1897 sayılı Kanunla 3 yıl olarak
yeniden düzenlenmiştir.)
Bunların personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği
veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri
yükseltilir.
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmesi için, tahsil
durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri
geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmesi gereken yıl sayısı kadar kademeden emekli keseneği
ödemiş olmaları şarttır. ”Şu kadar ki 18 ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki
tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinden sigorta primi ödemek suretiyle
geçirdikleri süreler dikkate alınmaz”.
Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin,personel kanunları hükümlerine göre
memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle kazanılmış hak derece ve kademelerin tespitinde
değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde
değerlendirilen kısımlar, bu madde uyarınca ayrıca nazara alınmaz” hükmüne istinaden iştirakçi
olunduğu tarihteki tahsil derecesinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek
suretiyle çalışılan sürenin dikkate alınmaması ile sosyal güvenlik kuruluşlarına (Bağ-Kur,506 sayılı
Kanunun Geçici 20.maddesine göre kurulan sandıklar dahil) borçlanan veya iştirakçi sıfatıyla prim
ödemek suretiyle geçirdiği sürenin adaylığının kaldırılmasına müteakip emekli keseneğine esas
aylığının tespitinde kadro şartı aranmaksızın değerlendirilmesi gerektiği ilgi genelgemizde
belirtilmişti.
Ancak,belirtilen konularda tereddüt e düşüldüğü anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa 08.07.1971 gün ve 1415 sayılı
Kanunla eklenen ek 18. maddesi ile

Sosyal Sigortalar kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik
keseneklerine,personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derce ve kademe
aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin her yılına bir kademe her 3
yılına bir derece verilmek suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde nazara
alınacağı,
Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği
veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademelerinin ilerletileceği ve
derecelerinin yükseltileceği,
Ancak bunların emeklilik keseneğine esas derecelerinin yükseltilebilmesi için,tahsil
durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri
geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmesi gereken yıl sayısı kadar kademeden emekli keseneği
ödemiş olması şartının aranacağı;
18 ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir
tahsil derecesinden sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmayacağı;
Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin,personel kanunları hükümlerine göre
memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle kazanılmış hak derece ve kademelerin tespitinde
değerlendirilen kısımları,bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde
değerlendirilen kısımlar, bu madde uyarınca ayrıca nazara alınmayacağı,
Hükme bağlanmıştır.
Söz konusu madde uyarınca iştirakçi oldukları tarihteki öğrenim derecelerinden daha
aşağı bir öğrenim derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçmiş süreleri bulunanların
emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde bu sürelerin dikkate alınmaması gerekmekte
ise de; 1897 sayılı Kanunla 01.03.1975 tarihinden itibaren Devlet Memurları Kanununda
değişiklik yapılarak, gerek bu tarih itibariyle intibakı yapılacak olanlara ve gerekse bu
tarihten sonra öğrenimi değişecek olanlara uygulanmak üzere 36.maddenin A bendinin12/d
fıkrası ile “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87.maddeye tabi kurumlarda
çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenle, aynı üst öğrenim tahsile ara vermeden başlayan ve
normal süresi içinde bitiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla,
bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet
süresinin tamamı her yıl bir kademe,her üç yıl bir derce hesabıyla ilave edilmek suretiyle
bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmü getirilmiştir.
01.03.1971 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5434 sayılı Kanunun Ek 18. (08.07.19711425/2.md) maddesinin iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecesinin altında geçen sigortalı
süreleri değerlendirilmez hükmü 01.03.1975 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Kanunun
36.maddesinin (A) bendinin (12/d) fıkrasının sigortalı sürelerinin emsali ile mukayese edilerek
emekli keseneğine esas aylıklarının derece ve kademelerinin tespit edilmesi karşısında
geçerliliğini kaybetmiştir.
Bu nedenle öğrenim durumları değişenlerin kazanılmış hak (görev) aylıklarının derece ve
kademelerinin tespiti ile öğrenim durumu değişikliğinden önce özel sektörde sigortalı olarak geçmiş
hizmeti bulunanların bu sürelerinin, 657 sayılı Kanunun değişik 36.maddesinin yukarıda açıklanan
(A-12/d) fıkrası hükmüne paralel olarak emsali ile mukayese yapılarak emekli keseneğine esas
aylıklarının derece kademeleri belirlenecektir.

Buna göre;
01.03.1975 tarihinden itibaren aynı tahsili görüp biri özel sektörde sigortalı, diğeri memur
olarak işe başlayan ve bir üst öğrenim bitiren iştirakçiler arasında emekli keseneğine esas aylıklar
yönünden eşitlik sağlanması amacıyla;
1-Öğrenim durumu değişenlerden, sonradan sandık iştirakçisi olanların.
2-İştirakçi olduktan sonra öğrenim durumu değişenlerin.
Emekli keseneğine esas aylıklarının hesaplanmasında primin sürelerinin, 657 sayılı
Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36.maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası hükmüne paralel
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan,5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda Sandığa tabi bir kurumda görev
alanların göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren iştirakçi olarak Sandıkla
ilgilendirilecekleri hükme bağlandığından, sigortalı geçen sürelerin emeklilik keseneğine esas
aylığın tespitinde bu hizmetlerin 01.03.1970 tarihinden önce geçmesi ve bu tarihten önce iştirakçi
olunması halinde 1214 sayılı Kanun gereğince 01.03.1970 tarihinin;1425 sayılı Kanun uyarınca da
01.03.1971 tarihinin esas alınması ilgililerin bu tür hizmetleri bulunmasına rağmen
01.03.1970,01.03.1971 veya 1897 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01.03.1975 tarihinden sonra
iştirakçi olunması durumunda iştirakçi oldukları tarihi izleyen aybaşından itibaren değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar da dikkate alınmak suretiyle sosyal güvenlik kuruluşlarına
borçlanmak veya prim ödemek suretiyle geçen süreler, emekli keseneğine esas aylığın tespitinde
aşağıdaki örnekler de dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Örnek-1 : Lise Mezunu olarak 02/01/1987-02/01/1989 tarihleri arasında sigorta pirimi
ödemek suretiyle 540 gün çalıştıktan sonra memuriyete girerek 02/03/1989 tarihinde görevine
başlamış ve 02/06/1990 tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır.
Bu memurun emekli keseneğine esas aylığı ilgilinin T.C.Emekli Sandığına iştirakçi olduğu
tarihi izleyen aybaşı tarihi olan 15/03/1989 tarihi itibariyle sigorta pirimi ödemek suretiyle geçen
540 günlük(540:30=18 ay=1 yıl 6 ay)süre ile 02/03/1989-15/03/1989 aday olarak memuriyette
geçen 13 gün olmak üzere toplam 1 yıl 6 ay 13 günlük sürenin emekli müktesebine esas aylığında
değerlendirmeye tabi tutularak lise mezunu bir personelin memuriyete giriş derece ve kademesi
olan 13.derecenin 3 kademesi üzerine verilerek emekli müktesebi 12.derecenin 1. kademesine 6 ay
13 gün kıdemli yükseltilecektir.Kıdemi de dikkate alınarak 02/091989 tarihinde 12.derecenin
2.kademesine yükseltilecek, bundan sonraki terfileri de öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği
dereceyi aşmamak koşuluyla kadro şartı aranmayacaktır.
Kazanılmış hak aylığı yönünden ise;adaylığının kaldırıldığı tarih olan 02.06.1990 tarihinde (
02.03.1989-02.06.1990 tarihleri arasındaki) memuriyette geçen 1 yıl 3 ay hizmeti adaylığının
kaldırıldığı tarihten geçerli olmak üzere değerlendirilerek 13/3 den 12/1 e yükseltilecek ve bu
derece ve kademede 3 ay kıdemli sayılacak,kıdemli bulunduğu 3 aylık süre dikkate alınarak
02.03.1991 tarihinde 12/2 ye yükseltilecek, bundan sonraki terfilerinde bu tarih izlecektir.

Örnek 2-

: 20/06/1959 doğumlu bir kişi 30/06/1975 tarihinde Ortaokuldan mezun olarak
01/01/1976-01/01/1980 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle 4 yıl çalıştıktan sonra
01/03/1986 tarihinde memuriyete başlamış ve 01/03/1987 tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır
01/01/1976-20/06/1977 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle geçen süreler 18
yaşını ikmal etmeden geçmiş olması nedeniyle hizmet değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.
Bu personelin emekli keseneğine/ esas aylığı ilgilinin T.C.Emekli Sandığına iştirakçi olduğu tarihi
izleyen ilk aybaşı tarihi olan 01/04/1986 tarihi itibariyle 18 yaşını ikmalinden sonra 20/06/197701/01/1980 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle geçen 2 yıl 6 ay 11 gün,01/03/1986 ile
01/04/1986 tarihleri arasında adaylıkta geçen 1 aylık sürede eklenerek toplam 2 yıl 7 ay 11 günlük
hizmeti emekli keseneğine esas aylığında değerlendirmeye tabi tutularak Ortaokul mezununun
memuriyete giriş derece ve kademesi olan 14. derecenin 2.kademesi üzerine ilave edilerek emekli
müktesebi 13.derenin 1.kademesine 7 ay 11 gün kıdemli yükseltilir.kıdeminin de ilavesiyle
20/08/1986 tarihinde 13.derecenin 2.kademesine yükseltilir.Öğrenim durumu itibariyle de
yükselebileceği 5/9 a kadarki terfilerinde ise kadro koşulu aranmayacaktır.
Kazanılmış hak aylığının hesabında ise 01/03/1986-01/03/1987 tarihleri arasında adaylıkta
geçen 1 yıllık hizmeti adaylığının kaldırıldığı tarih olan 01/03/1987 tarihinden itibaren
değerlendirilecek ve kazanılmış hak aylığı 14/2 den 14.derecenin 3. kademesine yükseltilecektir.

Örnek 3 : Örnek 2 deki personel memuriyette iken bir üst öğrenim olan liseyi 30.06.1987
tarihinde bitirmiştir.
Bu durumda ilgilinin emsali 30/06/1978 liseyi bitireceğinden 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun değişik 36.maddesinin A bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal mukayesesi yapılırken
01.01.1976-20.06.1977 tarihleri arasındaki sigortalı hizmetinin, 18 yaşını ikmalinden önce geçmiş
olması nedeniyle dikkate alınmayacaktır.
Buna göre 30.06.1987 tarihi itibariyle;
Emekli keseneğine esas aylığı; 01.03.1986-30.06.1987 tarihleri arasında memuriyette geçen
1 yıl 3 ay 29 gün, 20.06.1977- 01.01.1980 tarihleri arasında sigortalı olarak geçen 2 yıl 6 ay 11 gün
olmak üzere toplam 3 yıl 10 ay 10 günlük hizmeti emsalinin hizmetinden az olması nedeniyle
yukarıdaki yasa hükmüne istinaden dikkate alınarak 12/3 üne yükseltilmesi ve bu derece ve
kademede de 10 ay 10 gün kıdemli sayılması;
Söz konusu kıdemin ilavesi ile emekli keseneğine esas aylığının kadro koşulu aranmaksızın;
20.08.1987 tarihinde
20.08.1988 “
20.08.1989 “
20.08.1990 “

11/1
11/2
11/3
de 10/1 e

yükseltilecek, müteakip terfilerinde bu tarih esas alınacaktır.
Kazanılmış hak aylığı ise ; 01.03.1986-30.06.1987 tarihleri arasında memuriyette geçen
hizmeti değerlendirilerek 12/1 e yükseltilecek ve bu derece ve kademede de 3 ay 29 gün kıdemli
sayılacaktır.
Bundan sonraki terfileri ise;
01.03.1988 tarihinde
12/2
01.03.1989 “
12/3
01.03.1990 “
11/1 (kadrosu terfisine müsait olması halinde)
01.03.1991 “
11/2
olacaktır.

Örnek 4

: 20/08/1955 doğumlu olan bir kişi 30/06/1971 tarihinde Ortaokulu bitirerek
01/02/1972-01/04/1980 tarihleri arasında Kamu İktisadi Teşekküllerin de (KİT) aralıksız olarak
pirim ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştıktan sonra 01/12/1980 tarihinde T.C.Emekli Sandığına
tabi memuriyete başlamış,memuriyette iken 30/06/1981 tarihinde liseyi bitirmiş ve 01/12/1981
tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır.
Bu personelin 01/02/1972-20/08/1973 tarihleri arasında sigortalı olarak 18 yaşın altında
geçen hizmetleri hizmet değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.
İlgilinin aday memur iken bir üst öğrenimi tamamlaması nedeniyle Kazanılmış hak aylığı;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36.maddesinin D bendi uyarınca giriş derecesi olan
13/3 e 01/12/1981 tarihinde adaylığı kaldırılmış olması nedeniyle 12/1 e yükseltileceklerdir.
Emekli keseneğine esas aylığının öğrenim değişikliğinden önceki hesabı örnek 1 deki gibi
yapılacak olup öğrenim değişikliğinden sonraki hesabı ise; 01/12/1980-30/06/1981 tarihleri
arasında adaylıkta geçen 6 ay 29 gün hizmetine,20/08/1973-01/04/1980 tarihleri arasında 18 yaşını
tamamladıktan sonra kamuda geçen 6 yıl 7 ay 11 gün olmak üzere toplam 7 yıl 2 ay 10 günlük
hizmeti olmasına rağmen emsalinin hizmeti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değişik
36.maddesinin A bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal mukayesesi yapılarak .(İlgili 01/03/1979
tarihinde memur olarak görevde olmadığından 2182 sayılı yasa dikkate alınmaz.) emsalinin hizmeti
kadar olan 7 yıllık kısmı kadro koşulu aranmaksızın 13/3 den 10/1 e yükseltilecek ve bu derece ve
kademede kıdemsiz sayılacaktır.
Bundan sonraki terfileri;
Kazanılmış hak aylığı,
01.12.1982 tarihinde
01.12.1983 “

12/2
12/3

Emekli keseneğine esas aylığı,
30.06.1982 tarihinde
30.06.1983 “
30.06.1984 “
olacaktır.

10/2
10/3
9/1 (kadro koşulu aranmaksızın)

Adı geçenin terfileri bu şekilde yapılmakta iken, 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
26.06.1984 tarihli ve 18446 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 01.07.1984 tarihinde yürürlüğe
girmiş olması ve ilgilinin sigortalı hizmetinin 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde belirtilen
kurumlarda geçmiş olması nedeniyle,söz konusu sigortalı hizmet sürelerinin anılan Kanun
Hükmündeki Kararnamenin 15 nci maddesi gereğince kazanılmış hak aylığı yönünden de dikkate
alınması gerekmektedir.
Buna göre ilgilinin kazanılmış hak aylığı;
20.08.1973-01.04.1980 tarihleri arasında kamu kesiminde sigortalı olarak geçen 6 yıl 7 ay
11 gün, 01.12.1980-30.06.1984 tarihleri arasında memuriyette geçen 3 yıl 6 ay 29 gün olmak üzere
toplam 10 yıl 2 ay 10 günlük hizmeti bulunmakla birlikte 30.06.1984 tarihi itibariyle emsalinin
hizmeti kadar olan 10 yıl hizmeti değerlendirilerek (2182 sayılı yasada dikkate alınarak) 8/1 e
yükseltilecektir.

Bundan sonraki terfileri ise;
30.06.1985 tarihinde
30.06.1986 “
30.06.1987 “
30.06.1988 “
30.06.1989 “
30.06.1990 “
30.06.1991 “
olacaktır.

8/2
8/3
7/1( kadrosunun terfisine müsait olması halinde)
7/2
7/3
6/1( kadrosunun terfisine müsait olması halinde)
6/2

Örnek 5

:30/06/1970 tarihinde Ortaokulu bitiren ve 01/01/1971-01/01/1974 tarihleri
arasında özel işyerinde pirim ödemek suretiyle aralıksız sigortalı çalıştıktan sonra 30/06/1973
tarihinde liseden mezun olan bir kişi 02/08/1975 tarihinde T.C.Emekli Sandığına tabi memuriyete
başlamış ve 02/08/1976 tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır.
Bu personelin emekli keseneğine esas aylığı,ilgilinin iştirakçi olduğu tarihi izleyen aybaşı
tarihi olan 01.09.1975 tarihinde 657 sayılı Kanunun değişik 36.maddesinin12/d fıkrası hükmü göz
önüne alınarak emsal mukayesesi yapılacak ve ilgilinin hizmeti emsalinin hizmetinden daha fazla
olması nedeniyle 01.09.1975 tarihi itibariyle emsalinin hizmeti kadar olan 2 yıl 2 ay 1 günlük
hizmeti değerlendirilerek, liselerin giriş derecesi olan 13/3 den 12/2 e yükseltilecek bu derece ve
kademede de 2 ay 1 gün kıdemli sayılacaktır.
Emekli keseneğine esas aylığı yönünden bundan sonraki terfileri kadro koşulu aranmaksızın;
30.06.1976 tarihinde
12/3(2 ay 1 günlük kıdeminin ilavesi ile)
30.06.1977 “
11/1(Kadro koşulu aranmaksızın)
30.06.1978 “
11/2
01.03.1979 “
10/2(2182 sayılı yasa gereğince)
30.06.1979 “
10/3
yükseltilecek,müteakip terfilerinde bu tarih esas alınacaktır.
Kazanılmış hak aylığı yönünden ise, adaylığının kaldırıldığı tarih oaln 02.08.1976 tarihinde
13/3 den kadrosunun terfiye müsait olması halinde 12/1 e yükseltilmesi ve bundan sonraki
terfilerinde bu tarihin esas alınarak takip edilmesi gerekir.

Örnek 6 :30/06/1974 tarihinde liseyi bitiren,01/10/1976 tarihinde sigortalı olarak işe
başlayan, 30/06/1980 tarihinde 4 yıllık yüksek öğrenimi bitiren,01/07/1984 tarihinde sigortalı
işinden ayrılan bir kişi 02/08/1984 tarihinde memuriyete başlamış ve adaylığı 02/08/1985 tarihinde
kaldırılmıştır.
Bu personelin emekli keseneğine esas aylığı ilgilinin iştirakçi olduğu tarihi izleyen aybaşı
tarihi olan 01.09.1984 tarihinde,657 sayılı Kanunun değişik 36.maddesinin 12/d fıkrası hükmü göz
önüne alınarak emsal mukayesesi yapılacak ve ilgilinin hizmeti emsalinin hizmetinden fazla olması
nedeniyle,01.09.1984 tarihi itibariyle emsalinin hizmeti kadar olan 6 yıl 2 ay 1 günlük
hizmeti,4yıllık yüksekokulların giriş derecesi olan 9/1 den 7/1 e yükseltilecek ve bu derece ve
kademede de 2 ay 1 gün kıdemli sayılacaktır.

Emekli keseneğine esas aylığı yönünden bundan sonraki terfileri kadro koşulu aranmaksızın;
30.06.1985 tarihinde
7/2
30.06.1986 “
7/3
30.06.1987 “
6/1
30.06.1988 “
6/2
yükseltilecek,müteakip terfilerinde bu tarih esas alınacaktır.
Kazanılmış hak aylığı yönünden ise;adaylığının kaldırıldığı tarih olan 02.08.1985 tarihinde
9/2 e yükseltilmesi ve bundan sonraki terfilerinde bu tarihin esas alınarak takip edilmesi gerekir.
Diğer taraftan “iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil
derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz “ hükmü gereğince
değerlendirilemeyen sigortalı hizmetler ile bundan önce asalet tasdikini müteakip yapılan sigortalı
hizmetler yeniden geriye dönük olarak değerlendirilecektir.
Bilgi edinilmesi ile uygulamanın yukarıda açıklandığı şekilde yapılmasını rica ederm.
BAKAN ADINA
Talat SARAL
Müsteşar
Not: Genelge, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 07.05.1993 tarih ve
B.07.0.PER.0.16/914000-034795 sayılı yazısı ekidir.

