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TSK BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN PİLOT SINIFI SUBAYLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN EMEKLİLİKLERİ (H/T 1) 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ 

S/N MEVCUT HALİ HV.K.K.LIĞINCA TEKLİF EDİLEN HALİ   GEREKÇE 

 
1. 

 
Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve 
yararlanma şartları 
Madde 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya 
sağlanan haklar şunlardır: 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması. 
b) Toptan ödeme yapılması. 
(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) 
İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara; 
…… 
(Değişik altıncı fıkra:10.9.2014-6552/41 md.) 
Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin 
yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak 
en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci 
fıkrada belirtilen yaş şartı 50 olarak uygulanır. 

 
(Değişik:17/4/2008-5754/16 md.) 55 yaşını 
dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit 
edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları 
taşımaları halinde yaşlılık aylığından 
yararlanırlar. 
….. 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve 
yararlanma şartları 
Madde 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya 
sağlanan haklar şunlardır: 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması. 
b) Toptan ödeme yapılması. 
(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk 
defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara; 
…… 
(Değişik altıncı fıkra:10.9.2014-6552/41 md.) 
Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı 
işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 
yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada 
belirtilen yaş şartı 50 olarak uygulanır. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde pilot 
sınıfında olup Harp Okullarından mezuniyeti 
müteakip bilfiil 20 yıl görev yapanlara istekleri 
üzerine yaş kaydı aranmaksızın yaşlılık aylığı 
bağlanır. 
 
(Değişik:17/4/2008-5754/16 md.) 55 yaşını 
dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen 
sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları 
halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar. 
….. 
 
 
 

 
 Mevcut mevzuata göre mecburi 
hizmet yükümlülüğünün tamamlanması 
ile maaşlı emeklilik hakkının 
kazanılması arasındaki süre uzun 
olduğundan pilotlar mecburi hizmet 
yükümlülüğünü tamamladıktan sonra 
sistemden ayrılmayı tercih etmektedirler 
(mecburi hizmet süresi yaklaşık 15 yıl 
olan pilotların emekli olabilmesi için 
ilave olarak yaklaşık 10 yıl daha görev 
yapmaları gerekmektedir. 2008 yılından 
itibaren mezun olan tüm pilotlar mevcut 
Kanun gereği 31 yılda emekli 
olabilmektedirler). Kanunun önerilen 
şekilde değiştirilmesiyle 1999 yılında 
emeklilik hakkının kazanılması 
konusunda yapılan kanun 
değişikliğinden önce olduğu gibi, 
Hv.K.K.lığının harekat ihtiyacını 
karşılayabilecek miktardaki pilotun 
bünyede muhafazasının 
sağlanabileceği değerlendirilmektedir.  
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5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ 

S/N MEVCUT HALİ HV.K.K.LIĞINCA TEKLİF EDİLEN HALİ   GEREKÇE 

 
2. 

 
Madde 39 - Emekli aylığı aşağıdaki hallerde 
bağlanır : 
a) Cumhurbaşkanlığında bulunanların bu 
yerlerden ayrılışlarında istekleri üzerine: 
b) (Değişik birinci paragraf : 8/9/1999 - 4447/23 
md.) 25 fiilî hizmet yılını dolduran iştirakçilerden 
kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların 
istekleri üzerine; 
Seçilmiş belediye reisleri ve vilâyetlerin daimi 
komisyon âzaları hariç olmak üzere, 30 hizmet 
yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum 
görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re’sen,  
Ceza bakımından takibat veya muhakemeleri 
yapılmakta olanlardan bu durumda bulunanların 
istekleri takibat veya muhakemeleri sonuna 
bırakılır.  
Subay ve askeri memurlarla gedikli subay ve 
gedikli erbaşların harbe hazırlık devresinde 
istekleriyle emekliye ayrılma muameleleri, 
durumun aydınlanmasına ve tehlikenin 
geçmesine kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin 
başladığı ve bittiği tarihler İcra Vekilleri Heyetince 
tesbit edilir. 
….. 

 
Madde 39 - Emekli aylığı aşağıdaki hallerde 
bağlanır : 
a) Cumhurbaşkanlığında bulunanların bu 
yerlerden ayrılışlarında istekleri üzerine: 
b) (Değişik birinci paragraf : 8/9/1999 - 4447/23 
md.) 25 fiilî hizmet yılını dolduran iştirakçilerden 
kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların 
istekleri üzerine; 
Seçilmiş belediye reisleri ve vilâyetlerin daimi 
komisyon âzaları hariç olmak üzere, 30 hizmet 
yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum 
görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re’sen,  
Ceza bakımından takibat veya muhakemeleri 
yapılmakta olanlardan bu durumda bulunanların 
istekleri takibat veya muhakemeleri sonuna 
bırakılır.  
Subay ve askeri memurlarla gedikli subay ve 
gedikli erbaşların harbe hazırlık devresinde 
istekleriyle emekliye ayrılma muameleleri, 
durumun aydınlanmasına ve tehlikenin 
geçmesine kadar geri bırakılabilir. Bu devrenin 
başladığı ve bittiği tarihler İcra Vekilleri Heyetince 
tesbit edilir. 
….. 
l) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde pilot 
sınıfında olup Harp Okullarından mezuniyeti 
müteakip bilfiil 20 yıl görev yapanlara istekleri 
üzerine yaş kaydı aranmaksızın emekli aylığı 
bağlanır. 

 
 Mevcut mevzuata göre mecburi 
hizmet yükümlülüğünün tamamlanması 
ile maaşlı emeklilik hakkının 
kazanılması arasındaki süre uzun 
olduğundan pilotlar mecburi hizmet 
yükümlülüğünü tamamladıktan sonra 
sistemden ayrılmayı tercih etmektedirler 
(mecburi hizmet süresi yaklaşık 15 yıl 
olan pilotların emekli olabilmesi için 
ilave olarak yaklaşık 10 yıl daha görev 
yapmaları gerekmektedir. 2008 yılından 
itibaren mezun olan tüm pilotlar mevcut 
Kanun gereği 31 yılda emekli 
olabilmektedirler). Kanunun önerilen 
şekilde değiştirilmesiyle 1999 yılında 
emeklilik hakkının kazanılması 
konusunda yapılan kanun 
değişikliğinden önce olduğu gibi, 
Hv.K.K.lığının harekat ihtiyacını 
karşılayabilecek miktardaki pilotun 
bünyede muhafazasının 
sağlanabileceği değerlendirilmektedir.  
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