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Kefalet Sandrfr Bagkanltftna

616/1934 tarihli 2720 sayil Resmi Gazetede yayrmlanarak yiirUrlri[e giren 2489 sayrlr Kefalet

Kanunun 5 inci maddesi;

"Kefalete tabi personelden, kefalete tobi olmoyan bir hizmete gegen veyo vefat edenlerle

herhongi bir nedenle kefaletli hizmetten aynlmry olanlann Sondrkton iligkileri ogafitdoki gekilde kesilir:

o) Bunlonn 2 nci maddeye gore kesilmig olan aidatlon toplamtndan 4 Ancil.,moddeye gore

mohsup edilen tutorlor dilgt)ldilkten sonro kalantn ilk yonu son t)9 yrllk faiziyle birlikte; vefot edenlerin

vorisleri ile emekli olanloro bir oy iginde, bunlor d6tndoki nedenlerle kefaletli hizmetten aynlmry

olonloro ise izleyen yiltn Mort ayt sonuno kadar geri verilir. Kefaletli hizmette ilg yrldon daho oz gdrev

yoprlmot holinde gorev s0resi kador foiz uygulonrr.
b) Kolantn difier yonst ise ug ytl iginde tohakkuk eden gahsrna oit zimmetlerle sondrktan

oynlmodon onceki silrelere oit ve 4 Ancil moddeye gore kendine dilgen zqrarlor kar5ilryt olorok
oltkonulur. Ug yiltn sonundo varsa yukondo yozh zimmetler mahsup edildikten sonro kolan tutor, ilg
yillk faiziyle birlikte olocakhyo iade edilir.

Sandrkgo verilen foiz haddi, Sandtgrn son ilg ytl iginde sermoyesine oldtQr faizlerin nispetini
ge9emez.

ilk yort tutart odenmeden once tekror kefoletli hizmete gegenlere, yukarrda belirtilen odemeler
yapilmoz. Ancok, ilk yan tutannr aldktan sonra ug ytl iginde tekror kefoletli hizmete gegenlerin Sondkta
kalan difier yon tuton, bu hizmetleri silresince sermoye olarak bunlar he.sobtna Sandrkto kaltr."
hrl kmti nti igermektedir.

Soz konusu Kanun kapsamrnda kefalete tabi olarak gorev yapan kamu personelinden; 1500

gosterge rakamrnrn yUrrirlrikteki aylrk maag katsayrsr ile garprmr sonucu belirlenen girig aidatr (gtincel

tutarr 23!,69 TL) ile 100 gosterge rakamrnrn yrirUrlrikteki aylrk maag katsaytsr ile garprmr sonucu

belirlenen aylrk riyelik aidatr (grincel tutarr L5,44 TL)tahsil edilmektedir.

Kefalete tabi hizmeti sona eren kamu persorrelinin birikimleri sadece son r.ig yrllrk faiz igletilmek
suretiyle geri odenmektedir. Bu uygulama g[inrimriz ekonomik gautlarr dikkate alrndrfrnda soz konusu
personelin mafiduriyetine neden olmaktadrr, Bu nedenle, kefalete tabi personelin sandrktaki

birikimlerinin sandr[a giri5 tarihinden itibaren igletilecek faizle birlikte odenmesini 4688 sayrh Yasanrn

19/f maddesi uyarrnca arz ve talep ederiz.
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