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Madde 2 - Kefalet sand›¤›n›n sermayesi:

Madde 2 - Kefalet sand›¤›n›n sermayesi:

B - 8 inci maddede say›l› para cezalar›ndan,

B - 8 inci maddede say›l› para cezalar›ndan,

A - Kefalete ba¤l› vazife alanlar›n maafl (Bu kanunda yaz›l› A - Kefalete ba¤l› vazife alanlar›n maafl (Bu kanunda yaz›l›
maafl tabirinde emsal has›l› da dahildir) veya ücretlerinden maafl tabirinde emsal has›l› da dahildir) veya ücretlerinden
kesilecek kefalet aidat›ndan,
kesilecek kefalet aidat›ndan,
C - Sand›k sermayesinin iflletilmesinden elde edilecek C - Sand›k sermayesinin iflletilmesinden elde edilecek
kazançlardan,
kazançlardan,

D - Kefaletle memur kullanan daire ve müesseselerin icab›nda D - Kefaletle memur kullanan daire ve müesseselerin icab›nda
Sand›¤a yapacaklar› yard›mlardan elde edilir.
Sand›¤a yapacaklar› yard›mlardan elde edilir.
(A) f›kras›ndaki kefalet aidat› ikidir.

(A) f›kras›ndaki kefalet aidat› ikidir.

(1) girifl aidat›, (2) ayl›k aidat›.

(1) girifl aidat›, (2) ayl›k aidat›.

Girifl aidat›; kefalete ba¤l› vazife alanlar›n tam olarak ald›klar› Girifl aidat›; kefalete ba¤l› vazife alanlar›n tam olarak ald›klar›
ilk maafl veya ücretin yar›s›d›r ve befl müsavi taksitte kesilir.
ilk maafl veya ücretin yar›s›d›r ve befl müsavi taksitte kesilir.
Ayl›k aidat; maafl ve ücretin yüzde ikisidir ve bu aidat girifl Ayl›k aidat; maafl ve ücretin yüzde ikisidir ve bu aidat girifl
aidat›n›n tamam›n›n kesilmesini takip eden aydan itibaren aidat›n›n tamam›n›n kesilmesini takip eden aydan itibaren
tediye s›ras›nda kesilir.
tediye s›ras›nda kesilir.
Aidatla müstahdem olanlardan al›nacak sand›k aidat› bu

Aidatla müstahdem olanlardan al›nacak sand›k aidat› bu

AÇIKLAMA

2489 say›l› Kefalet Kanunun 2 nci maddesinde yer alan tutarlar günün ekonomik koflullar› da dikkate al›narak 1500 gösterge
rakam›n›n memur ayl›k katsay›s› ile çarp›m› sonucu bulunacak tutar olarak yeniden belirlenmektedir.
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vazifenin benzeri olan memurlardan kesilmesi laz›m gelen vazifenin benzeri olan memurlardan kesilmesi laz›m gelen
miktardan afla¤› olmamak üzere ‹dare Heyetince kararlaflt›r›l›r. miktardan afla¤› olmamak üzere ‹dare Heyetince kararlaflt›r›l›r.
Kendisine muvakkat olarak veya vekalet suretiyle kefalete ba¤l›
vazife verilenler bu madde hükmüne ba¤l› olmay›p vazifesinin
ehemmiyetine göre (1000)liradan (2000) liraya kadar para veya
Art›rma ve Eksiltme ve ‹hale Kanunundaki esaslara göre
menkul k›ymetler veya gayrimenkul ipotekli kefalet gösterirler.

Kendisine muvakkat olarak veya vekalet suretiyle kefalete
ba¤l› vazife verilenler bu madde hükmüne ba¤l› olmay›p
vazifesinin (5281 Say›l› Kanun’un 43/9’ncu maddesi ile
de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 31/12/2004) (1500) gösterge rakam›n›n memur
fiu kadar ki, muvakkat veya vekalet suretiyle tayin olunanlar ayl›k katsay›s› ile çarp›m› sonucu bulunacak tutar kadar
para veya Art›rma ve Eksiltme ve ‹hale Kanunundaki esaslara
kefalete ba¤l›
göre menkul k›ymetler veya gayrimenkul ipotekli kefalet
memurlardan iseler ayr›ca kefalet aranmaz. Ancak ald›klar›
gösterirler.
vekalet maafl›ndan veya ücretten yüzde iki aidat kesilir.
fiu kadar ki, muvakkat veya vekalet suretiyle tayin olunanlar
kefalete ba¤l›
memurlardan iseler ayr›ca kefalet aranmaz. Ancak ald›klar›
vekalet maafl›ndan veya ücretten yüzde iki aidat kesilir.
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