
T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 

EK MADDE 77 – (Ek 4567-11.5.2000) Bu Kanunun 64 üncü, 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23.4.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt 
Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 
18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Naktî Tazminat Verilmesi ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun, 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç 
ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü 
hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu 
harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile 
yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç 
olacak derecede malûl olanlara, bu Kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar 
dahilinde yükseltilir. 

a) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri 
ile birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecede malûl olanlara bağlanan aylıklar, 
kendisinden aylık bağlananlar ile malûllerin emsalleri esas alınarak, her yıl kademe 
ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tâbi tutulur.  

b) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azamî rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli 
albaylar ile general ve amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, 
astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azamî derece ve kademe, 27.7.1967 
tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer alan aylık gösterge 
tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden 
yükseltilmeleri ise 18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı 
maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.  

c) Sivil iştirakçiler ile yedek subay, erbaş ve erlere uygulanacak azamî derece ve kademe ise 
öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademedir.  

d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami 
rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il 
emniyet müdürü, diğer personel için başkomiser rütbesidir.  

e) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların ve malûllerin 
rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez. 

f) Bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, tekabül eden unvan ve rütbenin derece ve 
kademesinin gösterge ve ek göstergesi ile bu Kanunun Ek 70 inci maddesine göre emekli 
aylığına yansıtılan tutar esas alınır.  

 


