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Emekl�l�kte yaşa takılan (“EYT”) çalışanlarla �lg�l� düzenlemeler� 
�çeren Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu �le 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Kanun Tekl�f�, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� 
Genel Kurulu’nda 1 Mart 2023 tar�h�nde kabul ed�lerek 
yasalaşmış ve 3 Mart 2023 tar�hl� ve 32121 sayılı Resm� 
Gazete’de �lan ed�lerek 3. maddes� gereğ� yürürlüğe g�rm�şt�r.1

Yen� Düzenlemeler�n Get�rd�kler�

Yasalaşan 7438 Sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık 
S�gortası Kanunu �le 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun (“Kanun”) �le temelde 
amaçlanan; (�) 8/9/1999 tar�h�nde ve bu tar�hten önce çalışmaya 
başlamış s�gortalıların ve (��) 9/9/1999 tar�h�nde ve bu tar�hten 
sonra çalışmaya başlamalarına rağmen s�gortalılık başlangıç 
tar�h�n� ger�ye götürmeye �mkân tanıyan �lg�l� mevzuat 
hükümler�ne göre yapmış oldukları borçlanmalar �le s�gortalılık 
başlangıç tar�hler�n� 8/9/1999 ve önces� tar�h olacak şek�lde 
ger�ye götüren s�gortalıların, mevcut mevzuattak� emekl�l�ğe hak 
kazanma koşullarından olan yaş şartının kaldırılması; bu 
s�gortalılardan çalışmaya devam edenlere, kayıtlı �st�hdamı 
desteklemek amacıyla sosyal güvenl�k destek pr�m� teşv�k� 
sağlanması ve kamu kurumlarında sürekl� �şç� olarak çalışanların 
emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları 
hâl�nde �ş sözleşmeler�n�n zorunlu fesh�n� gerekt�ren hükümler�n 
yürürlükten kaldırılmasıdır.

Kanun �le; 8 Eylül 1999 önces�nde �lk defa s�gortalı olup (�) 
kadınlarda 20, (��) erkeklerde 25 yıl s�gortalılık süres�n� 
tamamlayan s�gortalılara, �şe başlama tar�h�ne göre kademel� 
olarak öngörülen 5 b�n �la 5 b�n 975 gün arasında değ�şen pr�m 
günü şartını da tamamlayarak emekl� olab�lme �mkanı 
tanınmıştır.

Bununla b�rl�kte, kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan 
�şç�ler, �l özel �dareler� ve beled�yeler �le bağlı kuruluşlarında ve 
bunların üyes� olduğu mahall� �dare b�rl�kler�nde, b�rl�kte veya ayrı 
ayrı sermayes�n�n yarısından fazlası �l özel �dareler�, beled�yeler 
ve bağlı kuruluşlarına a�t ş�rketlerde �şç� statüsüne geç�r�lenler�n; 
emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları 
hal�nde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya 
ş�rketlerce �ş sözleşmeler�n�n feshed�lmes�n� zorunlu kılan 
zorunlu emekl�l�ğe yönel�k düzenlemeler yürürlükten 
kaldırılmıştır.

1 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2023/03/20230303-8.htm

The Leg�slat�ve Proposal Amend�ng the Soc�al Secur�ty and 
General Health Insurance Law and Decree No. 375, wh�ch 
�ncludes regulat�ons for employees who are not el�g�ble to ret�re 
due to the age requ�rement (“EYT”), was agreed on by the 
General Assembly of the Grand Nat�onal Assembly of Turkey. 
The Leg�slat�ve Proposal passed �nto law on 1 March 2023 and 
entered �nto force upon �ts announcement �n the Off�c�al Gazette 
dated 3 March 2023 and numbered 32121 as per Art�cle 3.

Impl�cat�ons of the New Regulat�ons

The ma�n object�ves of Law No. 7438 Amend�ng the Soc�al 
Secur�ty and General Health Insurance Law and Decree No. 375 
(“Law”) �s to revoke the age requ�rement that �s one of the 
cond�t�ons to be el�g�ble for ret�rement under the current p�ece of 
leg�slat�on (�) for �nsured persons who started work�ng on or 
before 8/9/1999 and (��) for �nsured persons who started work�ng 
on or after 9/9/1999 but who have made borrow�ngs pursuant to 
the prov�s�ons of the relevant p�eces of leg�slat�on enabl�ng them 
to backdate the�r commencement date of �nsurance as 8/9/1999 
or a date before; prov�de soc�al secur�ty support prem�um 
�ncent�ves to the �nsured persons who cont�nue work�ng �n order 
to support the�r reg�stered employment; and abol�sh the 
prov�s�ons requ�r�ng the mandatory term�nat�on of employment 
agreements for permanent employees employed �n 
governmental bod�es and publ�c �nst�tut�ons �n the event that they 
are ent�tled to rece�ve ret�rement, old age, or d�sab�l�ty pens�on.

W�th the Law, �nsured persons who were reg�stered to the soc�al 
secur�ty system for the f�rst t�me before 8 September 1999 and 
who have completed (�) 20 years of the �nsurance per�od for 
women and (��) 25 years of the �nsurance per�od for men have 
been g�ven the opportun�ty to ret�re by complet�ng the�r �nsurance 
prem�um day requ�rement, vary�ng between 5,000 and 5,975 
days and �s gradually spread out as per the commencement date 
of employment.

In add�t�on, the regulat�ons regard�ng compulsory ret�rement 
have been abol�shed, wh�ch demanded that employment 
agreements for employees ent�tled to rece�ve ret�rement, old 
age, or d�sab�l�ty pens�ons be term�nated �f such employee was 
employed by a publ�c �nst�tut�on or organ�zat�on, a spec�al 
prov�nc�al adm�n�strat�on or mun�c�pal�ty, or any aff�l�ated 
organ�zat�on or local adm�n�strat�on un�on to wh�ch such 
government �nst�tut�on �s a member. The same appl�ed to 
�nd�v�duals who were transferred as employees to compan�es �n 
wh�ch more than half of the company’s cap�tal �s held by a spec�al 
prov�nc�al adm�n�strat�on, mun�c�pal�ty, or an aff�l�ated 
organ�zat�on, collect�vely or separately.



Uygulamada Ortaya Çıkab�lecek Hususlar

Kanun �le öngörülen yen�l�kler,  uygulamada hem çalışanlar hem 
�şverenler açısından sa�r tartışma konularını da beraber�nde 
get�rm�şt�r. Kanun kapsamında emekl�l�ğe hak kazanan ve emekl� 
olan s�gortalıların öncek� �şyerler�nde tekrar �şe başlatılmasının 
mümkün olup olmadığı, �şveren�n emekl� olan s�gortalıyı yen�den 
�şe alma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı, emekl� olan 
s�gortalı yen�den �şe alındığı takd�rde aynı çalışma koşullarının 
ve ücret�n uygulanıp uygulanmaması gerekt�ğ� g�b� sorular, 
b�lhassa �şverenler nezd�nde oldukça tartışılmaktadır. 

Öncel�kle bel�rtmek gerek�r k�, Kanun kapsamında öngörülen 
koşulları sağlayarak emekl�l�ğe hak kazanan s�gortalılar, 1475 
sayılı İş Kanunu’nun emred�c� 14. maddes� hükmü gereğ�nce, 
kıdem tazm�natını alarak �şten ayrılab�leceklerd�r. S�gortalının 
öncek� çalışma dönem�ne a�t hak kazandığı tüm �şç�l�k 
alacaklarının ödenerek öncek� çalışma dönem�n�n tasf�ye ed�lm�ş 
olması gerekmekted�r.2

Emekl�l�k neden�yle �ş sözleşmes�n� feshetme hakkı 
hukukumuzda yalnızca çalışanlara tanınmaktadır. İşverenler, 
çalışanın emekl�l�k yaşı neden�yle emekl�l�ğe hak kazanmış 
olması sebeb� �le çalışanın �ş akd�n� feshedememekted�r. Aks� 
takd�rde, çalışanın çalışmaya devam etme �rades�ne rağmen 
�şveren tarafından �ş sözleşmes�n�n feshed�lmes� hukuka aykırı 
b�r fes�h teşk�l edecekt�r.3 Bu sebeplerle, �şveren çalışandan 
emekl�l�ğe ayrılmasını talep edememekle b�rl�kte, emekl� olmak 
ve mevcut �ş sözleşmes�n� feshetmek çalışanın �rades�ne ve 
�steğ�ne bırakılmış durumdadır.

Uygulamada, çalışanların emekl� olduktan sonra aynı �şveren 
bünyes�nde yen�den �st�hdam ed�lmeler� oldukça yaygın b�r 
uygulama olarak karşımıza çıkmakla b�rl�kte, �şverenler�n 
emekl�l�ğ�ne hak kazanarak emekl� olmuş çalışanları tekrar �şe 
alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kanun �le de böyles�ne b�r 
zorunluluk hakkında herhang� b�r düzenleme öngörülmem�şt�r.

Ancak Kanun’un get�rd�ğ� yen�l�k �le beraber, çalışan �le �şveren�n,  
çalışanın �şten ayrılışını tak�p eden otuz (30) gün �ç�nde yen�den 
�st�hdam ed�lmes� �ç�n anlaşmaları durumunda, �şverene sosyal 
güvenl�k pr�m desteğ� ver�lecek olup sosyal güvenl�k destek pr�m� 
�şveren h�sses�n�n beş (5) puanlık kısmına �sabet eden tutar 
Haz�ne tarafından karşılanacaktır.

N�tek�m Yargıtay’ın yerleş�k �çt�hadı4 da, çalışanın emekl�l�k 
önces� çalışma dönem�ne �l�şk�n tüm alacaklarının eks�ks�z 
ödenm�ş olması durumunda, emekl�l�k sonrası tekrardan aynı 
�şveren tarafından �şe alınması �le başlayan �k�nc� çalışma 
dönem�n�n (“İk�nc� Çalışma Dönem�”) öncek� çalışma 
dönem�nden bağımsız değerlend�r�lmes� yönünded�r. Bu 
kapsamda, çalışan ve �şveren öncek� çalışma dönem�nden 
bağımsız olarak yen� b�r �ş sözleşmes�n�, ücret�, çalışma 
koşullarını ve yan hakları müzakere ed�p 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 22. maddes�nde öngörülen esaslı değ�ş�kl�k 
sürec�ne tab� olmaksızın yen� koşullar bel�rleyeb�leceklerd�r.5 Bu 
durumda, öncek� dönem �ş �l�şk�s�n�n de tasf�ye ed�lm�ş olması 
sebeb� �le, İk�nc� Çalışma Dönem�’nde çalışanın kıdem ve �hbar 
süreler� �le yıllık �z�nler� de sıfırdan başlayacaktır.6 Emekl�l�k 
neden�yle hak kazanılacak kıdem tazm�natının b�r kez 
kullanılab�lecek b�r hak olması sebeb� �le de, İk�nc� Çalışma 
Dönem�’ndek� �ş �l�şk�s� bakımından, çalışanın tekrar emekl�l�k 
hükümler�ne dayanarak kıdem tazm�natı �stemes� mümkün 
olmayacaktır.7

Issues That May Ar�se �n Pract�ce

The changes env�saged by the Law have brought along other 
controvers�al �ssues for both employees and employers �n 
pract�ce. These controvers�al �ssues �nclude whether �t �s 
poss�ble for �nsured persons who are el�g�ble for ret�rement as 
per the Law and who have ret�red can be re-employed �n the�r 
prev�ous workplaces, whether the employer �s obl�ged to 
re-employ the ret�red �nsured persons, and whether the same 
work�ng cond�t�ons and salar�es should be appl�ed �f the ret�red 
�nsured person �s re-employed. These quest�ons have been 
h�ghly debated, espec�ally by employers.

F�rst, �t should be noted that �nsured persons who are el�g�ble for 
ret�rement by fulf�ll�ng the requ�rements set forth under the Law 
can leave the�r jobs by rece�v�ng severance payment �n 
accordance w�th peremptory Art�cle 14 of the Turk�sh Labor Law 
No. 1475. The prev�ous term of employment must be l�qu�dated 
by pay�ng all of the employment rece�vables that the �nsured 
person �s ent�tled to w�th regard to the prev�ous term of 
employment.

The r�ght to term�nate an employment agreement due to 
ret�rement �s only granted to employees under Turk�sh law. 
Employers cannot term�nate an employment agreement due to 
the ret�rement age of the�r employee; term�nat�on of the 
employment agreement by the employer aga�nst the employee’s 
w�ll to cont�nue work�ng would const�tute an unlawful term�nat�on. 
In th�s respect, an employer cannot ask an employee to go �nto 
ret�rement. Therefore, �t �s at the employee’s d�scret�on and w�ll to 
ret�re and term�nate the�r current employment agreement.

It �s common pract�ce for employees to ret�re and subsequently 
be re-employed �n the same company by the same employer.  
That sa�d, employers are not obl�ged to re-employ ret�red 
employees. The Law does not st�pulate any expl�c�t prov�s�ons 
regard�ng such obl�gat�on.

However, w�th the changes �ntroduced by the Law, �f the 
employee and the employer agree on re-employment w�th�n th�rty 
(30) days follow�ng the employee’s leave of employment, the 
employer w�ll be prov�ded w�th soc�al secur�ty prem�um support 
and an amount correspond�ng to f�ve (5) po�nts of the employer’s 
share of the soc�al secur�ty support prem�um w�ll be covered by 
the Treasury.

The Court of Appeal’s establ�shed precedent reveal that �f all of 
the employment rece�vables related to the pre-ret�rement term of 
employment have been pa�d �n full, the second term employment 
(“Second Term Employment”), wh�ch starts w�th the 
re-employment by the same employer after ret�rement, should be 
cons�dered �ndependently from the prev�ous term of 
employment. In th�s respect, the employee and the employer 
would be able to negot�ate a new employment agreement, 
remunerat�on, work�ng cond�t�ons, and add�t�onal benef�ts 
separate from the prev�ous term of employment. The employer 
and employee may determ�ne new cond�t�ons w�thout be�ng 
subject to the mater�al change �n procedures env�saged under 
Art�cle 22 of the Turk�sh Labor Law No. 4857. In such a case, 
s�nce the prev�ous employment relat�onsh�p has been l�qu�dated, 
the employee’s severance and not�ce per�ods as well as her/h�s 
annual leave days w�ll start from the beg�nn�ng �n the Second 
Term Employment. S�nce severance payment due to ret�rement 
�s a r�ght that can only be used once, �t �s not poss�ble for the 
employee to request severance payment based on the 
ret�rement prov�s�ons aga�n for the�r works �n the Second Term 
Employment.

2 Yargıtay 22. Hukuk Da�res�’n�n 2016/93 E., 2018/25580 K. sayılı ve 27 Kasım 2018 tar�hl� kararı; Yargıtay 9. Hukuk Da�res�’n�n 2001/14555 E.,2002/203 K. sayılı ve 15 Ocak 2002 tar�hl� kararı. 
3Yargıtay 9. Hukuk Da�res�’n�n 2003/22196 E., 2004/261 K. sayılı ve 19 Ocak 2004 tar�hl� kararı; Yargıtay 9.Hukuk Da�res�’n�n 2003/18257 E., 2003/17985 K. sayılı ve 27 Ek�m 2003 tar�hl� kararı. 
4Yargıtay 9. Hukuk Da�res�’n�n 2022/4984 E., 2022/5927 K. sayılı ve 12 Mayıs 2022 tar�hl� kararı.
5Yargıtay 9. Hukuk Da�res�’n�n 2016/34595 E., 2017/10392 K. sayılı ve 13 Haz�ran 2017 tar�hl� kararı; Yargıtay 9. Hukuk Da�res�’n�n 2000/18909 E., 2001/2608 K. ve 14 Şubat 2001 sayılı kararı. 
6Yargıtay 22. Hukuk Da�res�’n�n 2014/26092 E., 2016/170 K. sayılı ve 11 Ocak 2016 tar�hl� kararı; Yargıtay 22. Hukuk Da�res�’n�n 2013/9297 E., 2014/10209 K. sayılı ve 29 N�san 2014 sayılı kararı.
7Yargıtay 9. Hukuk Da�res�’n�n 2014/33390 E., 2016/4940 K. sayılı ve 7 Mart 20126 tar�hl� kararı.



İşverenler�n, emekl�l�k sonrası �şten ayrılan çalışanları tekrardan 
�st�hdam etme zorunluluğu bulunmamakla b�rl�kte, başvurmaları 
hal�nde emekl�ye ayrılan bazı çalışanlarını tekrardan �st�hdam 
ed�p bazılarını �st�hdam etmemey� terc�h etmes�n�n, ayrımcılık 
yasağına aykırılık teşk�l ed�p etmeyeceğ� de b�r tartışma konusu 
teşk�l etmekted�r. Yukarıda Yargıtay �çt�hatları �le desteklend�ğ� 
üzere, emekl�l�k �le b�rl�kte öncek� çalışma dönem�n�n tasf�ye 
ed�ld�ğ�ne ve İk�nc� Çalışma Dönem�’n�n yen� b�r dönem olduğuna 
ve bu döneme da�r �ş �l�şk�s�ne uygulanacak çalışma koşullarının 
ve �ş sözleşmes�n�n çalışan ve �şveren tarafından yen�den 
müzakere ed�lerek bel�rleneb�leceğ�ne değ�nm�şt�k. Bu 
kapsamda görüşümüzce, �şe alım sürec�nde adaylara yönel�k 
objekt�f kr�terlere r�ayet ed�lmek ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�ld�ğ� 
şekl�yle eş�t davranmada özen göstermek suret�yle, �şverenler�n, 
emekl�ye ayrılan bazı çalışanlarını yen�den �st�hdam ederken 
bazı çalışanlarını yen�den �st�hdam etmey� terc�h etmemes�n�n 
önünde b�r engel bulunmamaktadır. Bununla b�rl�kte, �şverenler�n 
çalışanlar �le önceden yazılı �let�ş�m kurarak, Kanun kapsamında 
emekl�l�ğ�n� talep ederek emekl� olacak her çalışanın, 
başvurmaları hal�nde �şverenler� tarafından doğrudan yen�den 
�st�hdam ed�lmeyeb�leceğ�n�n, EYT’n�n böyles�ne b�r güvence 
sağlamadığının b�ld�r�lmes�n�n gerekl� olduğu görüşünü 
paylaşmaktayız.

Sosyal Güvenl�k Kurumu’nun (“SGK”) da sayfasında yayınlamış 
olduğu üzere8 , başvuru sah�pler�, başvuru tar�h�n� tak�p eden ay 
�lk maaşa hak kazanacak olup �lk maaşların N�san ayında 
ödenmes� öngörülmekted�r. Bununla b�rl�kte, SGK’nın dağıtım 
yerler�ne gönderm�ş olduğu dâh�l� “Emekl� Olur Yazıları” konulu 
yazısı ve sayfasında yayınlamış olduğu b�ld�rge9 uyarınca, 
emekl�l�k sürec�nde uzun süren bürokrat�k prosedürler�n önüne 
geç�lmes� hedeflenmekte ve E-Devlet s�stem�n�n - entegrasyonu 
üzer�nde çalışılmaktadır. Bu kapsamda, her b�r s�gortalı ve 
�şveren özel�nde SGK’ya yönel�k b�reysel müracaatları bertaraf 
etmek ve sürec� kolaylaştırmak üzere, E-Devlet üzer�nden “SGK 
Tesc�l ve H�zmet Dökümü”, “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekl� 
Olurum” ve “Çalışma Hayatım” uygulamaları �le emekl�l�k şartları 
�le �lg�l� b�lg�ler�n kolayca tem�n ed�leb�lmes�ne �mkân 
tanınmaktadır. Bununla b�rl�kte, yalnızca h�zmetler�nde tereddüt 
olan s�gortalılar bakımından SGK’dan resm� yazı talep ed�lmes� 
mümkündür. 

İşbu bülten�m�z hukuk� görüş vermek amaçlı değ�l, yalnızca genel 
b�r b�lg�lend�rme yapmak amaçlı kaleme alınmıştır. Uygulamanın 
neler get�receğ�, ne tür uyuşmazlıkların yargıya �nt�kal edeceğ� ve 
�k�nc�l b�r düzenlemeye �ht�yaç duyulup duyulmayacağı �se, süreç 
�çer�s�nde tecrübe ed�lecekt�r. 

Although employers are not obl�ged to re-employ employees who 
term�nate the�r employment agreement follow�ng ret�rement, �t �s 
also a po�nt of debate whether �t would be aga�nst the proh�b�t�on 
of d�scr�m�nat�on for employers to opt to re-employ certa�n ret�red 
employees and not others upon the�r appl�cat�on. It has been 
expla�ned above that as supported w�th the Court of Appeal’s 
precedent, upon ret�rement, the prev�ous term of employment �s 
l�qu�dated and the Second Term Employment �s a brand new 
employment relat�onsh�p. For th�s reason, the work�ng cond�t�ons 
and the employment agreement appl�cable to the employment 
relat�onsh�p for Second Term Employment can be determ�ned by 
and among the employee and the employer through 
renegot�at�on. In th�s regard, we bel�eve that there �s no obstacle 
prevent�ng employers from re-employ�ng certa�n ret�red 
employees and not re-employ�ng others, prov�ded that the 
object�ve standards appl�cable to the cand�dates at the t�me of 
recru�tment are compl�ed w�th and due care �s pa�d for equal 
treatment to cand�dates as set forth �n the relevant p�ece of 
leg�slat�on. In add�t�on to th�s, we bel�eve that employers must 
commun�cate w�th employees �n wr�t�ng beforehand that all 
employees who ret�re as per the Law w�ll not d�rectly be 
re-employed upon the�r appl�cat�on and the EYT does not prov�de 
such a guarantee.

As the Soc�al Secur�ty Inst�tut�on (“SSI”) has publ�shed on �ts 
webs�te, appl�cants w�ll be ent�tled to the�r f�rst salary �n the month 
follow�ng the appl�cat�on date and the f�rst salar�es are expected 
to be pa�d �n Apr�l. In add�t�on, as per the �nternal letter ent�tled 
“Ret�rement Letters” sent by the SSI to the d�str�but�on author�t�es 
and the declarat�on publ�shed on �ts webs�te, the goal �s to 
prevent long bureaucrat�c procedures dur�ng the ret�rement 
process and �ntegrat�on works are be�ng carr�ed out v�a the 
E-Government system. In th�s respect, �n order to el�m�nate 
�nd�v�dual appl�cat�ons made to the SSI by each �nsured person 
and employer and �n order to fac�l�tate the process, �t became 
poss�ble to eas�ly obta�n �nformat�on on ret�rement cond�t�ons 
through the “SSI Reg�strat�on and Serv�ce Transcr�pt,” “When 
W�ll I Ret�re Under Normal C�rcumstances,” and “My Work�ng 
L�fe” appl�cat�ons v�a the E-Government system. Nonetheless, 
�nsured persons who are �n doubt w�th the�r serv�ces have the 
opportun�ty to request an off�c�al letter from the SSI.

Th�s alert �s not �ntended to be construed as legal adv�ce and has 
been drafted for �nformat�on purposes only. We hope to further 
see what the �mpl�cat�ons of the appl�cat�on of the Law w�ll br�ng, 
what k�nds of d�sputes w�ll be brought to the jud�c�ary �n due 
course, and whether any secondary leg�slat�on w�ll be needed as 
th�s s�tuat�on cont�nues to evolve.

8 https://www.sgk.gov.tr/Haber/Detay/Emekl�l�kte-Yasa-Tak�lanlar-�le-Ilg�l�-Duzenlemey�-Iceren-Kanun-Tekl�f�-TBMM-Genel-Kurulunda-Kabul-Ed�lerek-Yasalast�-2023-03-01-01-42-59 
9 https://www.sgk.gov.tr/Duyuru/Detay/EMEKLILIKTE-YASA-TAKILANLAR-EYT-DUZENLEMESI-SONRASI-KURUMUMUZA-YOGUN-OLARAK-YAPILAN-BASVURULAR-2023-03-03-04-35-39 
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