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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

25 Şubat 1981 Çarşamba 

(9/2) esas numaralı Soruşturma Komisyonuna 
yeniden süre verilmesine dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi (3/44) kabul edildi. 

2298 sayılı 1980 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında (1/142) (S. Sayısı : 153), 

15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (1/133) (S. Sayısı : 145 ve 145'e 1 nci ek), 

1615 sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve 1615 sayılı Gümrük Ka

nununa geçici maddeler eklenmesi hakkında (1/131) 
(S. Sayısı : 144) kanun tasarıları ve 

TC Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri 
içtüzüğünün bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında İçtüzük Teklifi. (2/35) (S. Sayısı : 155) de ka
bul olundu. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
18,00'de son verildi. 

Haydar SALTIK 

MiİJ GüyeıA Konjseyli 
Geme] Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılınla Saati : 15.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Deıvtyeıt Baçlkam, Geflelkturmay ve Mili Güveınffilk Konseyi Başkamı) 
ÜYELER : Ongenera! Nuıretlllın ERSÎN (K.K.K. ve Milli Güvendik Koaıseyii Üyesi) 

Oı-genielral Ta|hisffin ŞAHİNKAYA ı(Mv.j K.K< <ve Mil© Güvenlik Konsey Üyelsfi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gırç. İK. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 42 nci Birleşimini açıyorum ©fendim; çoğunluğumuz vardır. 

İL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERt 

/. — Memur Meskenleri İnşaası Hakkında 4626 
sayılı Kanuna ek 6126 Sayılı Kanununun Birinci Mad
desine İki Fıkra ile Kanuna Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komis
yonu raporu. (2/39) (S. Sayısı : 160) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşmesine başlayacağız. 

1 nci sıradaki, Memur Meskenleri İnşaası Hak
kında 4626 Sayılı Kanuna Ek 6126 Sayılı Kanunun 
1 nci Maddesine iki fıkra ile Kanuna Bir Ek Geçici 

(1) 160 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve bu 
konudaki İçişleri Komisyonu raporu 160 sıra sayısıy
la basılıp dağıtılmıştır. 

Bu konuyla ilgili Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık 
Temsilcisi yerlerindeler. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde, Komisyon Söz
cüsü arkadaşımızın açıklamasını rica edeceğim. 

Buyurun efendim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, gerek 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, 

428 
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gerekse 657 sayılı Personel kanunlarında memurlara 
devletin konut yaptıracağı ve bu konutların memur
lara tahsis edileceği hüküm altına alınmış bulun
maktadır. 

Bu maksatla, 1944 yılında, memurlara konut ya
pılmasına ilişkin 4626 sayılı Kanun kabul edilerek 
yürürlüğe konmuştur ve kanunun öngördüğü bi
çimde ve memurların istifadesine arz edilecek ko
nutlar da halen yapılmış bulunmaktadır. 

Ancak, söz konusu yasada memurlara verilecek 
bu konutların nasıl tahsisinin yapılacağı kararlaştı-
rılmamış bulunduğundan, 6126 sayılı Yasa ile 1953 
yılında memurlara bu konutların nasıl dağıtılacağı, 
memurların bu konutlarda hangi koşullarda otur
maya devam edecekleri ve nasıl tahliye olacağı, tah
liyede kimlerin yetkili kılınacağı hüküm altına alın
mıştır. 

1953 yılında çıkarılan kanun bu konularda her
hangi bir ayrıntıya girmemiş bulunmaktadır. Örne
ğin; memurlara konutların nasıl verileceği, tahsisle
rin hangi ölçüler içerisinde yapılacağı ve memur
ların bu konutlarda ne kadar oturacakları ve ne za
man tahliye edecekleri derpiş edilmemiş bulunmak
tadır. 

Buna rağmen, Bakanlar Kurulu bu yasaya isti
naden 13 Temmuz 1979 tarihinde bir yönetmelik 
çıkartmış bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin 4 ncü 
maddesiyle, Devletin yaptırdığı konutlarda, memur 
statüsünde bulunan kişilerin ancak 5 yıl oturabile
ceği, 5 yılı bitirenlerin konutları tahliye edecekleri 
hüküm altına alınmıştır. Fakat, yasada oturma sü
resi ifade edilmediği için, bu konutlarda oturan bazı ] 
kişiler, Danıştaya dava açmışlar, kanunda var ol
mayan sürenin yönetmelikle ihdasının mümkün ol
madığını ileri sürmüşler ve Danıştay Dava Daireleri 
9.5.1980 tarihinde bir karar alarak; özellikle Namık ; 
Kemal, bir başka deyimle Saraçoğlu Mahallesinde 
oturan kişilerin, oturma sürelerinin yasada kayıt 
altına alınmadığı cihetle, yönetmelikle 5 yıl süre ile 
kayıtlanmasının Anayasanın 113 ncü maddesine ay- • 
kırı olduğunu, bu nedenle bu 5 yıllık oturma süresi- j 
ne ilişkin yönetmeliğin iptaline karar vermiş bulun- j 

t 
maktadır. i 

Yüksek malumları olduğu üzere, 926 sayılı Ka- ; 

nunun 186 ncı maddesi, Silahlı Kuvvetlere ait ko- < 
nutlarda oturma süresini 4 yıla bağlamıştır; girişi ve ı 
çıkışı da birtakım koşullara şartlara bağlamıştır. ; 

926 sayılı Kanuna paralel olarak, 6126 sayılı Ka
nunun 1 nci fıkrasından sonra 2 fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi, Sayın Jandarma Genel Komu-
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tanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi tarafından 
yapılmış, söz konusu teklif Komisyonumuzca ince
lenmiş ve aynen benimsenmiş bulunmaktadır. 

I Kanun teklifi, bu konutlara iki tür personelin gi-
1 receğini; bir kısım personelin sıraya bakılarak gire

bileceğini, bir kısım personelin ise görevlerinin öne
mi ve sorumluluğu ölçüsünde sıraya bakılmaksızın 
girebileceğini öngörmektedir. Sırayla giren persone-

i ün, konutlarda, Silahlı Kuvvetlere olduğu gibi - ki 
bizde 4 yıldır 5 yıl oturabileceğini, ancak görevin 
önemi ve sorumluluğu nedeniyle girenlerin Silahlı 
Kuvvetlerde olduğu gibi süresiz olarak oturabilecek
lerini hüküm altına almıştır. 

\ Ancak, gerek sıra tahsisi esasları, gerek görev 
tahsisleri esaslarının bir yönetmelikle 'düzenleneceği 

i ayrıca ifade edilmiştir. Komisyonumuz bunu tetkik 
j etti, aynen benimsemiş bulunmaktadır. 

Bunun yanında, özellikle Namık Kemal mahalle
sinde oturan kişilerin de haklarını saklı tutmak için, 
sırayla girenler için giriş tarihi itibariyle 5 yılını 
doldurmuş bulunanların çıkmaları, ama 5 yılı dol
durmamış bulunanların süresinin bitimine kadar 
konutta oturmaları - esası kabul edilmiştir. 

Yine, kendilerine tahsisli lojman verilen kişilerin, 
yeni çıkacak yönetmelikle bu tahsisleri kaldırıldığında, 
3 ay içerisinde çıkmaları veya tahsisli lojman verilen 
kişilerin de tahsissiz bir göreve tayin olmaları halin
de, kendilerinin yine 3 ay içerisinde bu lojmanları 
tahliye etmeleri gereği geçici madde ile hüküm altına 
alınmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkanım müsaade buyurursanız, tutana
ğa geçmesi açısından, halen Ankara Namık Kemal 
mahallesinde 427 konutun bulunduğunu, bunun 277' 
sinin 5 yılı tamamlamak üzere olduğunu, 107'sinin 
10 yıla varan oturma süresine tabi olduğunu, halen 
28 kişinin 10 ila 15 yıl arası oturduğunu, 11 kişinin 
15 ila 20 yıl arası oturduğunu, 4 kişinin de 20 yılı 
aşkın bir süreden beri aynı konutlarda oturduğunu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim tasarı
nın tümü üzerinde söz isteyen var mı?.. Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Memur Meskenleri fnşaası Hakkında 4626 Sayılı 

Kanuna Ek 6126 Sayılı Kanunun Birinci Maddesi
ne İki Fıkra ile Kanuna Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
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Madde 1. — Memur Meskenleri İnşası Hakkın
da 4626 sayılı Kanuna ek 9.7.1953 tarihli ve 6126 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasın
dan sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi beş yıldır. 
Görevlerinin önemi ve sorumluluğu nedeniyle sıra 
harici konut tahsis edilenler, tahsise esas görevlerinin 
devamı süresince oturabilirler. 

Sıra tahsisinin esasları, görev tahsisli konutların 
hangi makam sahiplerine verilebileceği, konutlardan 
çıkma ve çıkarılma şartları Bakanlar Kurulunca ha
zırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde sizin izah ettiğiniz ko
nuları kapsıyor. 

Bu konuda Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın 
bir diyeceği var mı efendim? 

ABDULLAH OKTAY ŞATIROĞLU (Maliye 
Bakanlığı Temsilcisi) — Katılıyoruz Sayın Başka
nım.; 

BAŞKAN — Peki. 
1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Memur Meskenleri İnşası Hakkın

da 4626 sayılı Kanuna ek 9.7.1953 tarihli ve 6126 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde 1 eklen
miştir. 

Ek Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlü
ğünden önce memur konutlarına girmiş olanlardan; 
sıra tahsisli konutlarda beş yıllık oturma süresini 
dolduranlar, görevleri nedeniyle kendilerine konut 
tahsis edilenlerden tahsise esas görevi değişenler ile 
çıkarılacak yönetmelikte görevlerinin önemi ve so
rumluluğu nedeniyle tahsis yapılmayanlar bu Ka
nunun yayımından itibaren üç ay içinde konutu bo
şaltırlar. 

BAŞKAN — 3 aylık bir süre tanıyoruz; yani 
kanun Mart'ta çıktığına göre Haziran'a geliyor, Bizde, 
Silahlı Kuvvetlerde 2 aydır, burada 3 ay; biraz daha 
fazla verilmiş. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Böylece 

kaç kişiye tebligat yapılacak? Bir daha tekrar eder
ler mi bu çıkacak olanlar kaç kişi oluyor? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 5 ila 10 yıl arası oturanlar 107 kişi... 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hepsi 150 ediyor 
efendim. 

BAŞKAN — Ötekiler 5 yıla yaklaşıyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — 150 ki
şi çıkmak durumuyla karşı karşıya. 

Ancak, bunların içerisinde görevinin önemi olan
lar var ise, onlar devam edecek, tahsisli, özel tah
sisli... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tahsis
liler devam edecek?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, 
diğerleri çıkacaktır. Öyle tahmin ediyorum bunun 
50 kişisi görevinin özelliği nedeniyle kalsa, 100 kişi 
çıkacağı gibi 5 yıldan az oturanların da çoğunluğu 
5 yıla çok yaklaşmış bulunmaktadır, yakında on
lar da çıkmak durumuyla karşı karşıya gelecekler
dir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu lojmanlardan istifade edenler 

için puantaj vesaire gibi bir usul var mı? Sizde var 
mı böyle bir usul efendim? Yoksa kura usulü mü? 

ABDULLAH OKTAY ŞATIROĞLU (Maliye 
Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, şimdi ba
zı görevler nedeniyle verilen arkadaşlarımız var, ba
kanlıklarda geldikleri görevler nedeniyle. Diğerlerin
de de birtakım kıstaslara göre konut tahsisi yapılıyor. 

BAŞKAN O halde yönetmelik yok?.. 
ABDULLAH OKTAY ŞATIROĞLU (Maliye 

Bakanlığı Temsilcisi) — Şu anda yok. Bu kanun çık
tıktan sonra yönetmelikle düzenlenecek. 

BAŞKAN — Bir yönetmeliğin yapılması ne ka
dar zaman alır,? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten ellerinde hazırlanmış bir yönetme
lik taslağı var. Ancak bütün ayrıntılarıyla bu kanu
nun öngördüğü biçimde düzenlenmemiş, Maliye 
Bakanlığından ilgili arkadaş da Komisyonumuzda 
üye olarak bulundular. Kabul buyurduğunuz takdir
de beraber bir çalışma yapacağız. 

BAŞKAN — Hemen, çabuk yapılması lazım ki, 
çıkanların yerine girecekler o yönetmeliğe göre tes
pit edilecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — İzin ve
rirseniz şöyle arz edeyim efendim: Bizim ilk incele-
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memize göre sivil devlet memurlarına konut tah
sisine ilişkin hiçbir ciddi doküman yok, hiçbir cid
di mevzuat yok. Genellikle her bakanlık kendisinde 
bulunan memurları kayırma açısından yaklaşım ya
parak dağıtımı bu esasa dayamış. Şimdi Silahlı Kuv
vetleri emsal alan yeni bir yönetmeliği esas alıyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — En doğ
rusu o, 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Onun 
için biz özel olarak kendilerine yardımcı olacağız, 
bu konuda 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hemen yeni bir yönetmelik ya

pılması lazım. 
2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maiddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde siöz almak: is

teyen var mı?... Yok. 
Maiddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmlşjtir. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?... Yokkır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
2. — 2644 Saydı Tapu Konumunun 26 ncı Mad

desinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/137) 
(S. Sayısı : 154) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasındaki 
2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesinin 3ncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı 
ve bu konudaki Adalet Komisyonu raporu 154 sıra sa
yısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Bu konuyla ilgili Komisyon ve 'Bakanlık temsilci
leri. yerlerini aldılar. 

(1) 154 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde Komisyon Söz
cüsü arkadaşımızın kısa İzahattım dinleyelm. 

Buyurun. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Türk Me
deni Kanununun 'hükümlerine göre, 'gayri menkul mül
kiyetiyle, nıülkiiyetten gayri ayni hakların gerek tesci
li, gerekse devri ve takyitlerinin tapu sicilne, daha doğ
rusu tapu 'kütüğüne kaydedilmesi zorunluluğu vardır. 

Türk Medeni Kanunumuz bu tescil İşlemleririıin ne 
şekil'de ve 'kimler tarafından yapılacağı hususunda hiç
bir hüküm ihtiva etmemektedir. 'Bu durum karşısında 
2644 sayılı Tapu Kanunu çıkarılmıştır. Bu 2644 sayılı 
Tapu Kanununun 6217 sayılı Kanunla değiştirilen 27 
nci maddesinde tapu sicil muhafızlarının görevleri te
ker teker tadat edi'limıiştlir. 

Bu 26 ncı maddenin 3 ncü fıkrasıyla 'tapu sicil mu-
hafızlarınca düzenlenecek resmi senetleri, taraflar ve 
ilgili memurun yanı sıra, iki tanığın da imzalaması zo
runluluğu getlirilmiştir. 

Yapılan tatbükalta bakıldığı zaman, 'başlangıçta bu 
ilki tanığın getirilmesinden amacın, mülkiyet gibi mü
him bir konumun, mühim bir işlemin ağırlığının dik
kate alındığı görülmektedir. İleride mülkiyetin devri 
konusunda bir ihtilaf çıkması durumunda, tanıkların 
bilgisine müracaat edilmesi ve tanıkların 'bilgisinden 
yararlanılması öngörülmüştür. Fakat tatbikatta taraf
lar hiçbir zaman beraberlerinde tanık götürrnemekte, 
işlem sırasında hazır bulunan tapu memurlarından ve
ya o anda hazır bulunan vatandaşlardan istifade ede
rek tanıklık yaptırmaktadırlar. İhtilaf vukuunda ise 
'bu tanıklar İhtilafı çözebilecek hiçbir bilgi vereme
mekte ve tarafları tanımadıklarını beyan etmektedir
ler. 

Böyle olunca, tanıklık müessesesi önemini tama
men yitirmiş durumdadır. Üstelik, 'bilhassa büyük 
şehirlerde, tanık bulmanın zorluğu karşısında 'tapu dai
relerinde ücret karşılığı tanıklık müessesesi diye bir 
müessese doğmuştur. Bu durum karşısında Bakanlar 
Kurulu Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin 3 ncü 
fıkrasında bir değiş/ikilik yapmakta ve tanık dinlenil
mesi şartını kaldırmaktadır. 

Ancak, buna 'karşılık, eskiden resmi senetleri:; ta
raflar, tapu memuru ve iki tanık imzalarken, bu ke
re iki tanık yerine; tapu sicil muhafızının yanında di
ğer bir tapu memurunun da 'imza koyması esası 'ge
tirilmiştir. Bu esas Medeni Kanunda tapu işlemlerin
den dolayı devletlin sorumluluğuna da uygun düşmek
tedir. 
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Yapılan bu değişiklikle ilgili Hükümet tasarısı Ko
misyonumuzca incelenmiş, esasta mutabık kalınmış; 
•ancak meitin okunduğu zaman izah edileceği üzere dü
zenlemede bir değişikliğe tabi tutulmuştur. Metnin 
okunması sırasında sorulacak sorulara ayrıca cevap 
verilecektir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ©derim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen 'var 

mı?... Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamalmianmıştıır. 
Maddelere 'geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nei maddeyi okutuyorum : 

2)644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesliriin 
Üçüncü Fıkrasının D eğiştir ilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 2644 sayılı Talpu Kanununun 
6.1.1954 tarihli ive 6217 sayılı Kamunla değişik 26 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

«Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve 
tapu sicil muhafızı imzalar. Tarafların kimliklerinde 
şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. 
Kanunların tanık 'bulundurulmasını zorunlu kıldığı 
hükümler saklıdır. 11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayılı 
Kanun gereğince yapılacak akitlerde de aynı usul uy
gulanır.» 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü arkadaşımız Hü
kümet tasarısıyla, Komisyon methi arasındaki farkı 
izah edecekti. Buyurun izah edin efendim. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Başkanı) — Sayın 'Başkanım, dikkat 
edildiği takdirde değişiklik gayet bariz şekilde görül
mektedir. Hükümet tasarısında «Medeni Kanun ve 
Borçlar Kanunu ile diğer 'kanunlar» denmektedir. 'Bun
ların hepsi de kanundur. Biz «kanunların» ibaresini 
koymak suretiyle 'bu Medeni Kanun, Borçlar Kanu
nu tabirlerini kaldırmış bulunuyoruz. 

İkinci değişikliğe tabi tuttuğumuz 'husus; yine dik
kat buyurufacağı üzere Hükümet tasarısında, zorun
lu tanık dinleriillmesi halleriyle İhtiyari tanık: dinlenlil-
me'si halleri birleştirilm'işjti'r. Halbuki bu ikisinin bir
leştirilmesine olanak yoktur. Bu nedenle biraz önce 
okunduğu şekilde biz iki hali ayırmış bulunuyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Hükümet Temsilcisinin bir diyeceği var mı?... 
N İZAMETTİİN GÜNVER '(Devlet Bakanlığı Tem-

sıilefeli) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Birinci madde üzerinde şunu sarmak istiyorum : 

«Tarafların kimliklerinde şüpheye düşülen 'hallerde 
tanık getirilmesi istenebilir» cümlesinden faydalanarak 
yine bu usul halline getirilmesin; tapu sicil muhafızla
rı başım derde girmesin diye mütemadiyen listemıesin. 
Kim isteyebilir bunu? O açık değil. 

HAVA HÂKİM ALİBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başkanım buı hu
susu, Komisyonumuzda, Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğünün yetkili personeli üye arkadaşımızla da 
uzun uzun tartıştık. Bize kendüılerMn anlattıkları şu
dur, kıi biz de tatmin olduk : Nüfus kâğıtlarında ve
yahut da 'hüviyetlerde, Anadolu'da malumunuz eski 
çocukluk fotoğrafı var 'Veyahut da bilhassa kadın ise 
kapalı örtü, yüzünü göstermemiş durumda çekMmiş 
ıfot'oğrafları var. Bu 'gibi 'hallerde, bu 'kişinin fotoğraf-
ıtalki kişi olup okmadığında şüpheye düşürülmesi: ha
linde tanık dinleyebilecektir. Genelge lifle bunun ge-
nelleştirükmeyeceği bütün tapu sicil muhafızlarına du
yurulacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu yetki İkimde şimdi? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Başkanı) — Tapu sicil memurunda, 
tapu sicil muhafızında efendim. 216 ncı maddede za
ten aynen var bu husus, şu anda da var. Bu yenli bir 
değişiklik değil Sayın Başkanım, eskiden de vardı; fa--
'kat biz bunu buna rağmen; «devamlı, 'böyle tanık, hü
viyetten şüphe olması halinde dinleniyor mu» diye 
araştırdık, duruma göre dinlendiğini, ekseri ahvalde 
dinlenmediği ifade ettiler. Tapu sicil muhafızının ta
mamen takdirine kalmış bir şey oluyor. Yalnızca hü
viyetinde şüpheye düşülmesi hallerinde, o nüfus kâ
ğıdının, 'o hüviyetin kendisine ait olup olmadığı konu
sunda tanık dinleyebilecektir, mecbur değildir. 

BAŞKAN — İşte, o sonra yavaş yavaş mecburiyet 
haline gelir. Maliyeciler, muhasebeciler pulun üzerine 
imza ettirip, bir de ıaçığa imza ettirir. Kanunda var 
mıdır bir de açığa imza ettirme hali? Yoktur. Hatta 
ita 'amirinin kendisine de iimıza ettirir, İta amiiri hane
sini imzalıyor, pulun üzerine imza edilyor, bir de açı
ğına imza ettiriyor. Halbuki orada 'var; hayır, âdet ol
muş... Onun için Sordum. 

— 432 — 



M. G. Konseyi B : 42 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Başkanı) — Başkanım, o tereddüdünü
ze aynen katılıyoruz; fakat genelge le, tapu sicil mu
hafızlarına verilecek emirle bunun âdet 'haline ge
tirilmemesi hususu gervekleştirilecektir. 

Arz edenim . 
BAŞKAN — Peki. 
'Başka söz almak isteyen?... 'Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

konunun devamında bir İbare var, genel kanunlara 
atıf yapıyorlar; «kanunların tanık bulundurulmasını 
zorunlu kı'idlığı hükümler sakilidir.;» 

'Bununla, genel 'anlamda tanıklar için diğer yasa
larda ne varsa, 'bunlarda da gerekirse aynı usuller 
uygulanır denmek isteniyor, ©u da yine küllanılalbilir 
mi tanık getirilmesi hususunda? Onu1 sormak istiyo
rum. 

6 . 3 . 1981 0 : 1 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
'buıl edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirtmesine, İki Maddesinin Kat-
dınlmasına ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sosyal Gü
venlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1/122) 
(S. Sayısı : 161) (1) 

ıBAŞKAN — Efendim, gündemlimizin 3 ncü sıra
sındaki 506 Sayılı 'Sosyal Sigortalar Kanununun 'Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine, İki Maddesinin 'Kal
dırılmasına ve Bu Kanuna 'Bazı Ek 've Geçidi Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve ilgili komis
yon raporu 1Ö1 sıra sayısıyla daha eVvel bastırılıp 
dağıtılmıştır. 

'Bu tasarıyla ilgili Komisyon ve Sosyal Güvenlik 
'Bakanıyla diğer temsilci arkadaşlar 'yerlerini aldılar. 

Şimdi tasarının tümü üzerinde Komisyonun iza
hatını dinleyelim. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN '(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu 'Başkanı) — Sayın Başkanım, bu takdim ettiğimiz 
5Cİ6 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı 'Sosyal Sigorta ernelklilerine. bir 
miktar zam yapmayı amaçlamıştır. Bu zaımimın yanı 
sıra diğer bazı maddelerin de değişikliğine, örneğin 
prim tahsilinin değişikliğine ilişkim diğer hükümlerde 
de değişikliği 'bu amaca yönelik olarak beralberinde 
getirmiştir. 

Hükümet tasarısının Komisyonumuza intikalini mü
teakip Komisyonumuz, hu konuyla ilgili üniversite 
öğretim üyelerini, işçi Ve işçi emeklileri temsilcilerini 
ve işveren temsilcilerini davet etmiş ve hu konuyu 
derinliğine ve uzun süre çalışarak incelemiştir. 

Hükümet tasarısında sunulan hususları genel ola
rak Komisyonumuz benimsemiştir. Ancak bazı haklı 
müktesepler yönünden değişiklkle'r teklif etmekteyiz. 
©unu izin verirseniz maddeler geldiğinde ayrıca tak
dim edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Ef enidim, tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen 

var mı?... Yoktur. 

(1) 161 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

•BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başkanım, biraz 
önce de arz ettim; 'Hükümet tasarı'sınd'a zorunluluk ha
liyle ihtiyari tanık dinleme halleri 'birleş̂ tirilimiş. Biz 
onu ayırdık. Kanunların ve bilhassa 'bugün Borçlar 
Kanununun 512 nci maddesinde, ölünceye kadar bak
mak vadiyle satış siözileşmelerinin mirais mukavelesi 
şckWnde yapılacağını 'bildirmektedir. IMedeni Kanunun 
492 nci maddesi de «Miras mukavelesinin düzenlen
mesinde taraflar ve iki tanığın hazır bulundurulması 
lazımdır» hükmünü amirdir. Yani, kanunlar hazan 
tanık dinleniDmesini şart kılmaktadır. Kanunların ta
nık dinlenilmesini şart kıldıkları ahvalde, her halükâr
da tanık dinlenecektir. Onun dışında, hüvi'yetindb şüp
heye düşülmesi halinde dinlenebilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka söz almak isteyen?... Yoktur. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere ıgeçüımesirii oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... lEtaıeyenfer... Ka'bul edilmiştir. 

1 noi maddeyi okutuyorum': 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Mad
delerimin Değişlüirilmesiine, İki 'Maddesinin Kaldirıl-
masına ve Bu Kanuna Bazı Bk ve Geçici Maddeler 

Bklenmıesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 33 ncü mad
desinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

C) Tedavisi 'süresince gerekli ilaç ve iyileştirme 
vasıtalarının sağlanması, (Ancak, ayakta yapılan teda
vilerde verilen ilaç heddl'erlinin '% 20'sini sigortalı 
öder.) 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyon Söz
cüsü arkadaşımızın 'bir diyeceği var mı? 

PERSONEL KIDEMIİ AUBAY TALAT SAR-
GIN '(Sosyal Güvenlik, îş ve 'işçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, 35 noi madde gere
ğince eş ve çocuklar zaten bu % 20Yİ ödüyorlar lidli. 
Şimdi sigortalının kendisinin de ödemesi öngörülüyor. 
Hükümetin tasarısını 'benimsiyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Balkan, 'bir diyeceğiniz var 
mı? 

SOSYAL GÜVENLİK IBAKANI SADIK SİDE — 
Hayır, yok. 

BAŞKAN — Daha eVvel görüşürken, ibu % 20 iş
tirak payının diğer sektörlere de teşmiıl'imi uygun gör
dük. Bunu çıkartalım, bilahara diğerleri getirelim de
dik. Bunu Hükümete 'bir an evvel yazarak, ilaç parası 
alınmayan diğer sektörlerin de muhakkak bu ilaç pa
rasını iştirakinin temini konusu getlirilimeli'dir ki, ı«ibir 
kısmına yaptılar, diğer kısmını 'halen Devlet ödüyoın» 
'şeklinde dedikoduya sehep olmasın. Doğrudur ve çok 
suiistimale yol açmıştır. 

İşin kötüsü, bu durum Türkiye*deki ilaç tüketimi--
nli muazzam çoğaltmıştır. Bu da döviz kaybına sdböp 
olmaktadır. Gereksiz yere fazla ilaç almakta, bittiği 
zaman evdekiler, kullansa da, kuil'anmasa da tekrar 
almaktadır ve 'bu surette evlerde bir sürü ilaç 'birik
mekte ve 'bu da döviz kaybına sebep olmaktadır. Bu 
da dolaylısıyla 'Sigortalının aleyhine oümaktadır. Hiç 
oılm'azsa, az dia olsa bir kısıtlama getirme hüyük bir 
fayda sağlayacaktır diye ümit ediyorum; ama Öbürü 
da 'bir an evvel çıkartılmalıdır. 

©irindi madde üzerinde söz almak isteyen var mu?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Ka

nunla değişik 36 nci maddesi aşağıdalki sekide değiş
tirilmiştir. 

Gelir ve Aylık Almakta Olanlar ile Aile Bireylerine 
Sağlık Yardımı Yapılması: 

Madde 36. — Hastalık sigortası hükümlerinin uy
gulanmasında : 

A) a) Bu Kanuna göre sürekli iş göremezllik ge
liri, malullük .veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, 'bu 
Kanunun 32 nci maddesinin (A) ve <JB) fıkralarında 
belirtilen yardımlardan, 

'b) Yukarıda sözü edilen kimselerin geçıindirmek-
i'e yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve 'bahaları ille ge
lir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve bahalar, 
hu Kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlar
dan, 

Yararlanırlar. 
B) Yukarıda sözü edilen kimselerin ayakta ya

pılan tedavilerinde verilen ilaç hedeflerinim '% 20'si 
kendilerince ödenir. 

C) Sağlık yardımları, her hastalık olayı içlin, 3'4 
ncü maddede yazılı sürelerle sınırlıdır. 

D) 99*1 ve 2'167 sayılı kanunlarla Kuruma devre
dilen sandıklar mevzuatına göre : 

a) Malûllük, vazife malûllüğü veya emekli aylığı 
almakta olanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü 
'bulundukları eş, çocuk, ana ve 'bahaları, 

h) Aylık almakta olan eş:, çocuk, ana ve babalar, 
Hakkında da yukarıdaki fıkrajlar hükümleri uygu

lanır. 
BAŞKAN — 2 nci maddede Komisyon değişik

lik yapmıştır; Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın bir 
diyeceği var mı?.. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkan, değişiklik yok, sadece 
biçim değişikliği var. 

Ölüm nedeniyle aylık alanların ana ve babaları da 
sağlık yardımının kapsamına alınmışlardır. Bunlara 
da, ayakta tedavileri halinde % 20 ilaç bedelini öde
yeceklerdir. Hükümetin teklifine aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu % 20 nasıl olacak? Sonunda mı 
alınacak, yoksa eczacıya mı ödenecek? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞlDE 
— Efendim, müsaade ederseniz ben arz edeyim. 

Bu tatbikat yürütülmektedir hastanelerimizde. Ec
zanelerimizin yanında ufak bir vezne bulunmaktadır. 
Fiyatlar üzerinden % 20'sini öder, damgasını yer, gi-
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der ilacını alır. Pratik bir çalışma vardır, alışılmıştır, 
tıkanıklık olmamaktadır. 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar hastanelerinde olu
yor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hastanelerde bu
lunmayan ilaçlar için nasıl oluyor? 

BAŞKAN — Fiyatlar belli, hastanede onların fi
yatları var, oradan bakıyor seçiyor; hastanede var. 

Ben, bize teşmil edildiği zaman ne olacak diyo
rum? Hastanede bir doktor veyahut bir kıta doktoru 
yazıyor, gidiyor; eczanede bulunmayanı kime götüre
cek? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, îş ve işçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, şöyle bir sistem dü
şünülmelidir : Bugün kıta doktorunun yazdığı reçete
nin askeri eczanede bulunmadığı onaylanacak ki di
ğer eczanelerden alınabilsin. Yalnız bunlar anlaşmalı 
eczanelerdir. Bu anlaşmalı eczanelere gider, * % 20' 
sini verir % 80'ini de eczane ay sonunda ilgili kurum
dan tahsil eder, yani : % 20'yi peşin olarak kişiden 
alacak, % 80'nini ilgili kurumdan tahsil edecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Doktor 3 paket 
ilaç verdi, 4 tane de penisilin verdi, git bunu yapsın
lar dedi, doktorun verdiği bu ilacın parası ne olacak? 

BAŞKAN — O kanun geldiği zaman görüşürüz. 
Bazı işyerlerinin doktoru var, o doktor da zan

nediyorum reçete yazabiliyor, ilaç veriyor değil mi? 
Onların yazdıkları reçeteyi ayrıca Sosyal Sigortalar 
hastanesine gidip tasdik mi ettiriyorlar? 

RÜŞTÜ ALTAY (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi, Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyo
nu Üyesi) — Efendim, eczane bulunan yerlerde dok
torların kendilerinin ilaç vermeleri usulü yok. Ancak 
eczane olmayan yerlerde vatandaşa hizmet açısından 
ecza dolabı diye bir şey var, doktorlar bunu işletip, 
bundan verebilirler. Doktor yasal olarak açtığı, aç
ma durumunda olduğu kendi ecza dolabından verecek 
olursa aynı mekanizma olacak. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Hükümet Tem
silcisinin bir diyeceği var mı?.. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Yok efendim. 

BAŞKAN — Bu konuda arkadaşlarımın bir diye
ceği var mı?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Ka

nunla değişik 40 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kimselerin ayakta 
yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 20'si 
kendilerince ödenir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı 

Kanunla değişik 54 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Malullük Aylığından Yararlanma Şartları : 
Madde 54. — Sigortalının, malullük aylığından 

yararlanabilmesi için : 
a) 53 ncü maddeye göre malul sayılması, 
>b) Toplam olarak 1 800 gün veya en az 5 yıldan 

beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı 
için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödemiş olması, 

Şarttır. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Komisyonun 

bir diyeceği var mı efendim?.. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Hükümet tasarısını aynen kabul ettik. 

BAŞKAN — Aynen kabul edildiğine göre, Hükü
metin de bir diyeceği yoktur. 

4 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı 

Kanunla değişik 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Hesaplanması : 
Madde 55. — Malullük aylığı, aşağıdaki esaslara 

göre hesaplanır : 
a) Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan si

gortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen göstergesinin 
katsayı ile çarpımının % 70'i oranında malullük aylı
ğı bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına 
muhtaç durumda ise, bu oran % 80'e çıkarılır. 

b) Malullük aylığının hesabına esas alınacak gös
terge, sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki ma
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödenmiş son 
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5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tu
tarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas 
alınarak tespit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim 
ödemiş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç, prim 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesap
lanır. 

c) Ereğli Kömür İşletme Müessesesinde çalışan 
münavebeli (Gruplu) sigortalılar için, yıllık kazanç
larının iki katı alındıktan sonra yukarıdaki (b) fıkra
sına göre ortalama yıllık kazanç hesabedilir. Ancak, 
ortalama yıllık kazancın hesabında esas alınan son 5 
takvim yılının her birinde 180 günden fazla olan mü
navebeli çalışmalara ait kazanç tutarları nazara alın
maz. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımızın bir izahatı olacak mı?.. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet efendim. 

Esas itibariyle, Hükümet tasarısını aynen benimse
miş durumdayız. Yalnız, Hükümet metninde, 5 yıllık 
kazancın tamamının ortalamasının alınması, bunun 
tüm maden işyerlerine teşmil edilmesi istenilmiştir. 

Yaptığımız araştırma sonucunda, yalnız Ereğli Kö
mür İşletmelerinde münavebeli işçilerin çalışmakta ol
duğunu gördük. Tüm maden işyerlerine ve hatta yal
nız Türkiye Kömür İşletmelerine teşmil etsek bile, 
bunun bazı yanlış tefsirlere ve uygulamalara neden ola
cağı izlenimini almış bulunmaktayız. Mevcut kanun
da olduğu gibi, bunun yalnız Ereğli Kömür İşletmele
ri şeklinde muhafaza edilmesini önerdik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Ereğli Kömür İşletmesinden başka yer

de bu münavebeli çalışma var mı?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Başkanım, yer yer var. Ancak, getirilen ted
biri yerinde buluyoruz. Çünkü, asıl büyük çalışma 
burada ve diğer ocaklarda çok daha derinlere iniş yi
ne yalnız TKİ'dedir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 506 sayılı Kanunun 1186, 1992 ve 

2167 sayılı kanunlarla değişik 60 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 
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Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 
Madde 60. — Yaşlılık aylığından yararlanma esas 

ve şartları aşağıda gösterilmiştir : 
A) Sigortalının : 
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 

olması ve en az 5 000 gün veya, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 

olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 
3 600 gün yahut, 

c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış 
olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri 
sigortalı bulunması ve en az 5 000 gün, 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş 
B) a) En az 20 yıldan beri sigortalı olan ve bu 

sürede Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarınca 
tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde en az 
5 000 gün veya, 

b) En az 25 yıldan beri sigortalı olan ve bu sü
rede. (B/a) fıkrasında belirtilen işyerlerinin yer altı 
münavebeli işlerinde en az 4 000 gün, 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş olan sigortalılar da yaşlılık aylığından yararla
nırlar. 

C) a) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başla
dığı tarihten önce bu Kanunun 53 ncü maddesine gö
re malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve
ya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığın
dan yararlanamayan veya, 

b) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yarar
lanmaya hak kazanmış durumda olan, 

Sigortalılar, yaşları ne olursa olsun, en az 15 yıl
dan beri sigortalı bulunmak ve en az 3 600 gün Ma
lullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş ol
mak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

D) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış oldu
ğu tespit edilen sigortalılar da yukarıdaki (A) fıkra
sında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından yarar
lanırlar. 

-. E) Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarınca 
tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı 
münavebeli işlerinde en az 1 800 gün çalışmış bulu
nan sigortalıların, bu işlerdeki prim ödeme gün sayı
ları toplamına dörtte biri eklenir ve toplamı, bunların 
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödeme 
gün sayısı olarak kabul edilir. 

1.4.1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı müna
vebeli işlerde çalışmış olan sigortalılar hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
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F) Bu Kanuna tabi olarak çalışan veya isteğe bağ
lı sigortaya yahut topluluk sigortasına prim ödemek
te olan sigortalıların, er olarak silah altında geçen sü
releri ile Yedek Subay Okulunda geçen sürelerinin 
tamamı, yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Ka
nunun 78 nci maddesi ile belirlenen prime esas kazan
cın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden he
saplanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları 
primlerinin tamamını 2 yıl içinde ödemeleri şartı ile 
borçlandırılır. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, si
gortalının prim ödeme süresine katılır. Bu Kanuna gö
re tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden ön
ceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın 
başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geri
ye götürülür. 

Borçlanma talebinde bulunduktan sonra ölen si
gortalının borçlanmaya ilişkin prim borçları yukarıda 
belirtilen 2 yıllık süre içinde olmak şartı ile hak sa
hipleri tarafından ödenebilir. 

G) Bu maddenin uygulanmasında; 18 yaşından 
önce Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi 
olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları 
tarihte başlamış kabul edilir. Ancak, bu tarihten ön
ceki süreler için ödenen Malullük, Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesa
bına dahil edilir. 

H) Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından 
yararlanabilmek için, sigortalının çalıştığı işten ayrıl
ması ve yazılı istekte bulunması şarttır. 

BAŞKAN — Şekil yönünden, Hükümet metni ile 
Komisyon metni arasında bazı farklar olması sebe
biyle, Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın bu konuda 
açıklama yapmalarını rica edeceğim. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, Komisyonda, Hükü
met metnini genel olarak benimsemiştik. 

Yapılan değişiklikler özetle şöyledir : 
Hükümet metninde, erken yaşlanma hususu çıkar

tılmıştır', Komisyonumuz, erken yaşlanma keyfiyetinin 
tekrar maddeye alınmasını önermiştir; sebebi de şu
dur : Erken yaşlanma, esasen sağlık kurulu kararıy
la tespit ediliyor ve dolayısıyla erken yaşlananlar bir 
bakıma da malul sayılmaktadırlar. Böyle olunca, bu 
erken yaşlanan kişilerin de bu maddedeki iyilikler
den yararlanmalarını Komisyonumuz önermektedir. 

Diğer bir değişiklik : Bilindiği üzere, Vergi Yasa
sında bir değişiklik yapılmıştır; sakatlar evvelce vergi 
muafiyetine tabi idiler, şimdi vergiye tabiler. Tasarı 
bu şekliyle düzeltilmiştir. 

Komisyonumuzca, 18 yaşından küçük olanların 
hizmetlerinin prim ödemesine esas sayılması, sigorta
lılık süresinden sayılmaması konusu, yine hükümet 
teklifine uygun biçimde şekil değişikliği ile benimsen
miştir. 

Yapılan değişiklik özet olarak bunlardan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Hükümetimiz bu değişikliklere işti
rak ediyor mu efendim?.. 

Yürürlükteki bir hükme göre, 20 - 25 yıl sigor
talılık süresi olan ve 5 000 gün prim ödeyen kimse
nin yaşlılık aylığına hak kazanması mümkün idi. Bun
da da bir değişiklik yapılmamıştır. 

5 000 günlük prim ödeme şartıyla yaşlılık aylığına 
hak kazanmış olanlarla, maden işlerinde münavebeli 
çalışan 25 yıllık sigortalı ve 4 000 gün prim ödemek 
şartıyla yaşlılık aylığına hak kazananlar, müstahak 
olanlar için burada bir değişiklik yapılmıştır. Sigorta
lı malullerin haklarının korunması için bir imkân ge
tirilmiştir. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Başkanım, müzakere ettiğimiz kanunun kalp 
mesabesindeki iki önemli maddesi 60 ve 61 nci mad
deleridir; birbirleriyle çok yakın ilişkisi vardır. Bu se
beple, huzurunuzda bulunan 60 nci madde hakkında 
- katılmış olmakla birlikte - bir hususun ortaya kon
ması yönünden değerli arkadaşıma izin verirseniz kı
sa bir açıklama yapsınlar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NURİ ERNAM (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi - Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Üyesi) — Sayın Başkanım, izin verirseniz, yaş
lılık aylığına hak kazanma konusunda özet olarak bil
gi sunuyorum. 

Yürürlükteki hükme göre, 50 - 55 yaşını dolduran 
ve 5 000 gün prim ödeyen kimse yaşlılık aylığına hak 
kazanmakta idi. Bu hükme hiçbir değişiklik getiril
memiştir. 

Yürürlükteki hükme göre yine, 50 - 55 yaşını dol
duran, 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve ortalama 
120 gün prim ödeyen sigortalı yaşlılık aylığına hak 
kazanıyordu. Bu defa, bu ortalama 120 gün yerine, 
toplam,3 600 gün prim ödeme şartı getirilmiştir. 
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20 yıl prim ödemek yerine, 15 yılda en az 3 600 
gün prim ödeme esası getirilmek suretiyle, yaşlılık ay
lığından yararlanmaları da bir metinle maddeye da
hil edilmiştir. 

Askerlik borçlanmalarında da daha açık haklar 
getirilmiştir. Eskiden askerlik borçlanması söz konu
su idi ve süre ile burada sınırlandırıldı, iki yıl konul
du. 

Bu arada, Hükümet metninde bulunmayan - çok 
az vaka olmasına rağmen - 50 yaşını dolduran ve er
ken olarak yaşlı durumuna ulaşarak, çalışma gücünü 
yitirmiş olan sigortalılarımıza sağlanmış olan haklar 
aynen muhafaza edilmiştir. 

iki yıllık süre içinde olmak koşulu ile, borçlan
ma talebinde bulunduktan sonra ölen sigortalının 
borçlanmaya ilişkin prim borçlarının hak sahipleri ta
rafından ödenmesi koşulu getirilmiştir. Bu borç da iki 
yıl içinde ödenecektir. 

Sigortalının 18 yaşını ikmalinden önce prim öde
diği süre, sigortalılık süresinin başlangıcına dahil edil
miyordu; prim ödeme gün sayısına dahil ediliyordu; 
bu defa, bu, maddenin bütününe teşmil edilmiştir. 18 
yaşın doldurulmasından önce geçen sigortalı hizmet
lerin prim ödeme gün sayılarına dahil edilecektir; fa
kat, sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaş kabul edi
lecektir. Bu suretle 43 yaşından önce emekli olma im
kânı fiilen ortadan kaldırılmak istenmiştir. 

Arz edeceklerim bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
6 ncı madde ile değiştirilen 60 ncı maddenin «E» ben
dinde, «Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarınca 
tespit edilen maden işyerlerinin...» diyor. 

Eskiden Çalışma Bakanlığının içindeydi Sosyal Gü
venlik Bakanlığının konuları. Şimdi iki bakanlık ayrı 
ayrı mı, yoksa birlikte mi karar verecektir, anlayama
dım. İleride Çalışma Bakanlığı, «şu maden işyerinde
ki şartlar uygulanır»; Sosyal Güvenlik Bakanlığı, «şu 
hususlar uygulanır» derse ne olur? 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞIDE — 
Efendim, aramızda en yetkili arkadaşımız Sayın Rüştü 
Altay'dır. Eğer lütfeder kendisini dinlerseniz, daha iyi 
malumat verebilirler. Her iki Bakanlığımızda da önemli 
görevlerde bulundular. 

BAŞKAN — Buyurun. 

RÜŞTÜ ALTAY (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi - Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komis
yonu Üyesi) — Efendim, daha önceki hükümde de 
vardı bu ve herhangi bir anlaşmazlık çıkmadı. Daha 
önce Sosyal Güvenlik Bakanlığı yokken, bu görev
leri Çalışma Bakanlığı yürütüyordu; hem sosyal gü
venlik, hem iş şartlarının düzenlenmesi ve daha önce
den de bu konuların kompetanı olan, bu işleri yapan 
bakanlığı bir kenara bırakmanın sakıncalı olduğunu 
düşünüp, iki bakanlığın müştereken yapmasında ya
rar gördük ve bir anlaşmazlık çıkacağı pek düşünüle-
miyor; ama, çıkarsa, bütün bakanlıklar arasında çıkan 
anlaşmazlıkları gidermeye Başbakanlık yetkili olduğu 
için, burada da Başbakanlığın hakemliğine ve kara
rına başvurmak da düşünülebilir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Bundan evvelki maddeler konuşu
lurken, münavebeli işyeri için yalnız Ereğli Kömür 
işletmesini kabul ettik. Burada, «yeraltı veya yeraltı 
münavebeli işyerlerinde» diye tabir geçiyor. Buna gö
re, diğer münavebeli çalışan işyerleri de dahil olu
yor mu? 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞIDE — 
Oluyor, yalnız Ereğli Kömür işletmeleri değil, hepsi 
dahil oluyor. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Başka 6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen ar

kadaşımız var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı 

Kanunla değişik 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması : 
Madde 61. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 

kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen 
göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında 
ve aşağıdaki hükümler nazara alınarak yaşlılık aylığı 
bağlanır. 

A) Yaşlılık Aylığı : 
a) Sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşın

dan sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5 000 gün
den fazla ödediği her 240 günlük Malullük, Yaşlılık 
ve ölüm Sigortaları primi için % 60 oranı (1) er artı
rılarak, 

b) Sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşın
dan eksik her tam yaşı için ve 5 000 günden eksik 
her 240 günlük Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta
ları primi için % 60 oranı (1) er eksiltilerek, 

Hesaplanır. 
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Ancak, aylık bağlama oranı, herhalde % 85'i ge- | 
çemez. I 

c) Yukarıdaki (b) fıkrası hükümleri, 60 ncı mad- I 
denin (B-C-D) fıkralarına göre aylığa hak kazananlar I 
için uygulanmaz. I 

B) Yaşlılık aylığının hesabına esas alınacak gös
terge, sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki Ma- I 
lullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödenmiş I 
son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan ka- I 
zanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık ka
zanç esas alınarak tespit edilir. I 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim I 
ödemiş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç, I 
prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle 
hesaplanır. 

C) Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalı
şan münavebeli (Gruplu) sigortalılar için, yıllık ka
zançlarının iki katı alındıktan sonra yukarıdaki (B) 
fıkrasına göre ortalama yıllık kazanç hesabedilir. I 
Ancak, ortalama yıllık kazancın hesabında esas alı
nan son 5 takvim yılının her birinde 180 günden faz
la olan münavebeli çalışmalara ait kazanç tutarları 
nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın 
bir izahatı olacak mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Ko
misyonu Başkanı) — Hükümet methinden farklı ola
rak Komisyonumuz şunları önermektedir : 

Malullük aylığının hesaplanmasındaki hükme pa
ralel olarak Ereğli Kömür İşletmelerinin dikkate alın
ması gerekmektedir. 

Yine metinde belirtildiği gibi, Hükümetin teklifin
den değişik olarak, sakat ve erken yaşlananların da, 
bu maddede belirtilen, aylık bağlanmasındaki hüküm
lerden istisna tutulması öngörülmüş ve madde buna 
göre düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Peki. 
Evvelce % 70 oranında idi... I 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi Bulma İlişkileri Ko
misyonu Başkanı) — Bu, Hükümet teklifidir; emreder
seniz Hükümet açıklasın bunu Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ SADIK SİDE 

— Efendim, izin verirseniz, az evvel de arz etmeye 
çalıştığım gibi, müzakeresine başladığımız tasarımı
zın kalp mahiyetindeki, çok önem arz eden 2 madde
sinden biri de budur; 60 ve 61 nci maddeler. j 
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Bu maddelerde yapmaya çalıştığımız iyileştirme, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun daha 1981 başında ver
meye başladığı 18 milyar açığı belli ölçüde toparla
maya yarayacak ve giderek Kurum kendi kendini da
ha hızla toparlamaya yönelecektir. 

Sayın Başkanım, % 60'ın tespitinde, zatıâlinizin 
zaman zaman, «kazanılmış haklara saygı gösterilme
si» yolundaki irşatları, direktifleri bizim prensibimiz 
olmuştur. 

İlk görünüşte, müktesep hak biraz geriye getirili
yor gibi bir durum arz etmektedir. Ancak, bunun se
bebini, inşallah tasarı kanunlaşınca, kamuya şöyle 
açıklamak istiyoruz : 

% 70 idi daha evvel. 5 000 gün hizmete karşılık 
% 70 vermek Kurumu önceleri her yıl büyüyen bir 
açığa doğru götürüyordu. Bildiğiniz gibi, maddeler
de mevcut bir iki hüküm yüzünden, hayatı boyunca 
en tabandan, asgari ücret üzerinden prim ödeyenler, 
emeklilikleri yaklaştığı zaman yüksek prim ödemek 
suretiyle ve 228 sayılı Kanunun maalesef bâzı açık 
yerlerinden yararlanmak suretiyle en yüksek maaşı 
almaya Kuruma geliyorlardı. 

Emekli Sandığı Kanununda çok kısa bir süre ev
vel yaptığımız değişiklikle, % 70'e ulaşmayı 30 hiz
met yılından 25 hizmet yılına düşürdük. Kurumu
muzda tersine bir görünüş arz eden durum, aslında, 
dün de ifade edildiği gibi, şu tabloyu ortaya koymak
tadır : 

Emekli Sandığına bağlı kişi, 9 100 işgününden son
ra % 70'e ulaşır; Sosyal Sigortalarda çalışan kişi 
5 000 günde % 70'e ulaşır. 5 000 gün hizmet ile, ak-
tüerya hesaplarımız, gelir gider dengemiz sebebiyle, 
% 70'e katlanmaya imkânımız olmadığı kesinlikle 
belli olmuştur. Bu, hem yerli uzmanlarımızın (Kuru
mun değerli âktüer uzmanları) hem de son 10 yılda 
2 defa hükümetin davetlisi olarak gelmiş, uluslarara
sı uzmanların raporlarında birinci maddeyi teşkil et
mektedir. Biz bu sebeple, böyle bir tedbiri, kanunu, 
müesseseleri korumak bakımından iyileştirici madde 
olarak kabul ettik ve çok isabetli bir husus olduğunu 
arz etmek istiyorum. 

İzninizle bir cümle daha eklemek isterim Sayın 
Başkanım. Aslında buradaki tedbir bu değil efen
dim, yetmez, % 60'a indirmek kâfi değil, % 50'ye in
dirmek gerekmektedir; fakat şu hususu düşünüyoruz: 
«eBir askeri yönetim var; oraya dayadılar sırtlarını. 
Evvelce yapamadıkları her şeyi yapıyorlar; kusuru da 
onlara yüklerler» tarzında vaki olabilecek ithamları 
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vicdanımıza sığdıramadığımız için, taşmaıbilir bir yük 
halinde getirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yalnız, bundan evvel % 70 üzerinden emekli olan

lar tabii hakkı müktesep olarak devam edecekler; 
'bundan sonra emekli olacaklar için bu tatbik edile
cek; onların haklarında bir düşme olmuyor değil mi? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— izin verirseniz, bir cümle daha söyleyeyim efen
dim. 

Komisyonumuz bizi bu konuda biraz daha ferah
latmıştır. Kanunun çıkmasından sonra emekli olacak 
% 60'la, bugün elini çabuk tutan % 70'le emekli ol
masın diye, 10 aylık bir düşünme payı, bir geçiş za
manı da koymuşlar. Teşekkürle karşıladık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Bu 7 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okuyunuz : 
MADDE 8. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı 

Kanunla değişik 66 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ölüm Sigortasından Aylık Bağlama Şartları : 
Madde 66. — a) Malullük veya yaşlılık aylığı 

almakta iken, yahut malullük veya yaşlılık aylığı bağ
lanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlan
mamış durumda veya, 

b) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık ay
lığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sesebiyle 
kesilmiş durumda yahut, 

c) Toplam olarak 1 800 gün veya en az 5 yıl
dan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her 
yılı için ortalama olarak 180 gün Malullük, Yaşlılık 
ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş durumda, 

Ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağ
lanır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde açıklamada 
bulunacak mısınız efendim? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂİT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Komisyonumuz, Hükümetin teklifini 
aynen benimsemiştir. 

Madde ile, Sosyal Sigortalar Kanunundaki dâ'ha 
evvelki uygulamaya dönülmüştür. Sosyal Sigortanın 
mali yapısının bozulması üzerine, daha evvel'den de 
bu 180 gündü, I50*ye, 120*ye indi; şimdi tekrar 180 
güne çıkartılıyor. 
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Hükümetin teklifi budur; Komisyonumuz da ay
nen uymuştur. Tabii, matlap da uygun olarak değiş
tirilmiştir. 

BAŞKAN — îlave edecek bir şeyiniz var mı efen
dim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Yok efendim. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okuyunuz : 
MADDE 9. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı 

Kanunla değişik 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesap
lanması : 

Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sa
hibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde aşağı
daki bükümler uygulanır : 

A) a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlan
masına hak kazandığı malullük veya yaşlılık aylığı, 

b) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan 
sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle 
aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihine ve 58 veya 
63 ncü maddelere göre tespit edilecek aylığı, 

c) Toplam olarak 1 800 gün veya en az 5 yıl
dan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her 
yılı için ortalama olarak 180 gün Malullük, Yaşlılık ve 
Ölüm Sigortalan primi ödemiş olan sigortalının, bu 
Kanuna göre tespit edilecek göstergesinin katsayı ile 
çarpımının % 60'ı üzerinden hesaplanacak aylığı, 

Hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında esas 
tutulur. 

d) Yukarıdaki (c) fıkrasında söz konuş aylık bağ
lama oranı; sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 55 
yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5 000 
günden fazla ödediği her 240 günlük malullük, yaşlı
lık ve ölüm sigortalan primi için (l)'er artırılır. 

B) Yukarıdaki (A/c-d) fıkralarına göre buluna
cak aylık bağlama oranı % 70'ten az, % 85'ten fazla 
olamaz. 

C) Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muh
taç durumda malul sayılarak aylık bağlanmasına hak-
kazanmış ise, (A/a-b) fıkralarının uygulanmasında, 
bu durum nazara alınmadan bağlanabilecek aylık esas 
tutulur. 



M. G. Konseyi B : 42 6 . 3 . 1981 O : 1 

D) Yukarıdaki (A/c) fıkrasına göre hak sahip- I 
lerinin aylığının hesabına esas alınacak aylığın gös
tergesi, sigortalının öldüğü tarihten önceki malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigorta arı primi ödenmiş son 5 tak
vim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutar
larına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas 
alınarak tespit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim 
ödemiş olan sigortalı için, ortalama yıllık kazanç prim 
ödediği takvim yılları esas alınmak suhetiyle hesap- I 
lanır. 

E) Ereğli Kömür işletmesi Müessesesinde çalı
şan münavebeli (gruplu) sigortalılar için, yıllık ka
zançlarının iki katı alındıktan sonra yukarıdaki (D) 
fıkrasına göre ortalama yıllık kazanç hesap edilir. 
Ancak, ortalama yıllık kazancın hesabında esas alı
nan son 5 takvim yılının her birinde 180 günden fazla 
olan münavebeli çalışmalara ait kazanç tutarları na
zara alınmaz. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde Komisyonu
muzun bir açıklaması olacak mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve işçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

Bu 60 ncı maddedeki yaşlılık aylığının bağlanması 
esasları, 67 nci maddede ölüm halinde hak sahiple
rine aylığın bağlanması şekline paralel olarak getiril
miştir. Burada da görüMüğü üzere indirimler burada 
öngörülmemiştir. 

Komisyonumuz, diğer maddede yaptığı değişikliği 
burada da önermektedir; münavebeli işlerde Ereğli 
Kömür İşletmeleri olarak halen yürürlükte olan eski 
kanun metnine dönülmesini önermektedir. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Hükümetin bir diyeceği var mı efendim? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
9 ncu madde üzerinde söz almak isteyen arkada

şımız var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı 

Kanunla değişik 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. I 
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Prim Oranları : 
Madde 73. — A) Tarifesine göre tespit edilecek 

iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası priminin 
tamamı işverenler tarafından verilir. Bu primin nispeti 
% 1,5'ten az, % 7'den fazla olamaz. 

iB) a) Hastalık sigortası primi, sigortalının ka
zancının % 11'Mir. Bunun % 5'i sigortalı hissesi, 
% 6'sı da işveren hissesidir. 

3 ncü maddenin (II/B) fıkrasında belirtilen çırak
lar için ise kazancının % 4'üdür. Bunun % 2'si sigor
talı hissesi, % 2'si de işveren hissesidir. 

b) Bu Kanunun 23, 24, 54, 60, 66 ve 69 ncu 
maddeleri ile 991 ve 2167 sayılı Kanunlara göre Ku
ruma devredilen Sandıklar mevzuatı uyarınca gelir 
ve aylık bağlanmış olanların, almakta oldukları gelir 
ve aylıklarından % 2 oranında Hastalık Sigortası pri
mi kesilir. 

C) Analık Sigortası primi, sigortalının kazancı
nın % 1 'Mir. 

Bu primin tamamı işverenler tarafından verilir. 
D) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi, 

sigortalının kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u si
gortalı hissesi, .% 11'i de işveren hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışan
lar için Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi, 
sigortalının kazancının % 22'sidir. Bunun % 9'u si
gortalı hissesi, % 13'ü de işveren hissesidir. 

BAŞIKİA'N — 10 ncu madde üzerinde Komisyon 
ıSözeüis'ü arkadaşimıızın bir diyeceği var mu efendim? 

PERİSONEL (KIDEMLİ (ALBAY TALÂT SAR
GIN ((Sosyal Güvenlik, (tş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayin Başkanım, bu prim oranlarında 
işçi hissesinden % 2'lik, işveren IhiSse'si'nden •% 4'lük; 
ayrıica emekli, gelir ve aylık alanlardan ilk kez oUmak 
üzere, Hükümet 'teklifinde % 4 oranında prim kesil
mesi öneril'mek'tedir. 

Komisyonumuz, ıgelir ye aylık alanlardan Hükü
met teklifinde arzu edilen % 4'lük kesinıtinin '% (2'ye 
düşürülmesini önermektedir. 

Diğer (hususlarda 'Komisyonumuz, Hükümet tek
lifine katıtoakftadır. 

(Komisyonumuzun Ibu önerisiyle kurum tasarıya 
ıgiöre 1̂,24 milyar lira gelir kaybına duçar olacaktır; 
fakat teknik bilançoda da bunu karşılayabilecek du
rumdadır. 

iBAŞlKÂN — Peki, Komisyon da, bu emeklilerden 
kesilmesi (gereken'% 4'e iştirak ediyor mu? 
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PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN iflSo'S'yal Güvenlik, İş ve îşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanını, iştirak ediyoruz; 
etomemizin nedeni de ışu: Sosyal Sigorta emeklileri, 
ü% çağlarda emekli olan kişiler 'değildir. IBurada be
lirtilen 50-55 yaş sınırı, emeklli olma 'mecburiyetini 
getirmez. 

Sosyal Sigortada, hele 228 sayılı ve 11224 sayılı 
Kamınla, 1İÜ8İ6 sayılı kanunların çıkışından sonra ge
riye doğru (borçlanmalar sıfır yaş (grubuna kadar ya
pılmıştır. 'Bu 3 ndü madde iptal edihneseydli, bu ku
rum, bugün Hazineden desteklenmek zorunda 'kalı
nacaktı. 

özet olarak şunu, söylemek isterini: 35, 34, 38 ya
şında Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi Vardır, ye
ni evlenir, çocuğu doğar; buna Kurum, sağlık yar
dımları yapar. Emeklilerin ilave külfetleri (Kuruma 
dalha fazlasıyla süremlktedir; emekli aylığı alanın ai
lesi genişlemektedir. 

•Bu bakımdan, kurumun da maddi durumu, biraz 
evvel arz ettiğini kanunlar ne'deriİyle iyice sarsılmıştır, 
IhatJta aktüaryall 'durumu tamamen açık vermektedir. 

Ayrıca Çök erken de bir emeklilik bu Kurumda 
bahis konusu olduğundan, anicaJk % 2 nispetinde katıl
malarını Komüsyonumuz da kabul etmektedir. 

IBAŞKAN — Yaşlı olan emeklilerin kabahati ne
dir? 

Yani genç yaşta emekli olanlar vardır; ama nör-; 
mal yaşıta emekli olmuşsa !o da verecektir bu % 2'yi; 
onların kabahati nedir? 

PERSONEL KIIDEMLt ALBAY TAİLÂT SAR
GIN f(Sosyal Güvenlik, !lş ve tşçi ilişkileri Komisyo
nu vBaşkanı) — Sayın Başkanım, tabii on defa de
ğişiklik 'gören bu (kanunu 'iyi ılslaıh edilmiş bir şekilde 
huzurunuza getirdiğimiz iddiasında değiliz; fakat za
ruretler bu kanununu tekrar getirecektir. O zaman, 
bunlar içerisinde halkça bir ayırım yaparak, bu prim 
oranlarını yeniden düzenlemek gerekecektir kanısın
dayım. 

'BAŞKIAJN — Yani sizin yaptığınız değişiklik, 
emekli olanlardan kesilmesi gereken % 4'ün, '% 2Ve 
indirilmesidir..; 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi 'ilişkileri Komisyo
nu 'Başkanı) — Evet, % 2tye indirilmesidir. 

BAŞKIAN — Halbuki eğer % 0'a indirseydik, 
«(1,2 milyar» falan denmişti burada.. 

[ PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR-
j GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi llişkiHeri Komisyo

nu Başkanı) — % 2'ye indirmekle, tasarıya göre ve 
yaptığımız hesaba göre, kurum, gelirlerinden '1,24 mil-

I yar lira kaybetmiş olacaktır ve bunun teknik bilanço-
I sunu da karşılayabiliyoruz. 

Şayet tamamen kaldırılırsa, 2 048 000 000 lira kay-
I bı olur, 

ıBAŞKAN — Peki, emekli olduktan sonra nüfusun
daki artışları kabul etmeyelim. Eğer, sebep yalnız nü
fus artışından mütevellit ise, ona bir madde getiririz; 
«Emekli olduktan sonra doğan çocukları olursa bu-

I na dalhîil edilmez» Ideriz, iş halledilir., 
Yalnız o mudur acaba, Onu Hükümetten soralım? 
SOSYAL GÜVlENUtK BAKANI SADÎ S*DE — 

Sayın 'Başkanım, İzin verirseniz açıklamayı biraz ge-
I nişçe 'tutmak istiyorum; çünkü Önemli bir konu ve 

kanun çıktıktan, kamuoyuna İlan edildikten sonra, üze-
I rinde en çok tartışma olacağını zannettiğimiz bir 

maddedir. 
Efendim, halihazırda A, B, C grubu halinde Sıra

ladığımız sigortalılara sağlık hizmeti vermekteyiz. 
Bunlardan A Grubu, faal sigortalılardır; kendlle-

I rine, eş Ve çocuklarına, ana ve babalarına olmak 'üzere 
I bir grup sağlık hizmeti veriyoruz. Bunlardan sadece 
I eş ve çocuklarının Ve anne Ve babalarının ayakta te-
I davilefi sırasında ilaçlarının % 20 isini tahsil ediyo-
I ruz; sigortalının kendisinden de sadece % 4 alıyoruz. 

-Bunun dışında, emekliler grubu var. Emeklilerin 
I kendilerine, eş ve çocuklarına, anne ve babalarına 
I hizmet veriyoruz, sağlık hizmeti veriyoruz, ilaveten 
I varisler var., 

I Sayın 'Başkanım, çalışmakta iken vefat edenlerle, 
I iş kazası, meslek hastalığı veya sair hastalıklardan ve-
I fat edenlerle, emekli olduktan sOnra vefat edenlerin 
I toplamına, «Varisler» diye bir isim takıyoruz. Dul ve 
I yetim maaşları, bunların eş ve çocukları, anne ve ba-
I baları. Anne ve babalarına bu defaki kanunda, bun-
I dan evVelki değişikliklerdeki aldaleüsizliği gidermek 
I için ilave yapmak suretiyle bir denge sağladık. 

I Şimdi, şu üç ana grupta hizmet verdiklerimizden 
I sadece faal sigortalıdan % 4 alıyoruz. Oysa, .hasta-
I lık sigortaları, bütün dünya milletlerinin kabul ettiği, 
I zatıâlilerinizin de yüksek malumu olduğu gibi, kısa 
I vadeli sigorta koludur. IBir taraftan gelecektir, bir ta-
I raftan bu masraflar yapılacak ve harcanacaktır. 
i İBizim bir başka sıkıntımız var Sayın Başkanım; 
I bu, bizim ülkemize has bir sıkıntı, başka bir ülkede örne-
| ğinl görmek mümkün değil. Devletimiz, Sağlık Ba-
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'kanlığımıza ayırabildiği bütçeden vatandaş basma ay
dık 153 lira verebiliyor; imkânımız bu. Sağlık Bakanlı
ğının 55 milyarlık bütçesinden, aylık masraf olarak 
135, 140, 150 lira kadar bir rakam düşüyor. iBiz Sos
yal Sigortalar (Kurumu olarak, bu masrafın, bu (hiz
metin tam ll/3'ini yüklenmiş durumdayız; 45 milyon 
nüfusumuzun 15 milyonuna sağlık hizmetini kurum 
olarak ıbiz ıveriyoruz. 'Bu hizmeti ıverir'ken gelir gider 
dengesini kuramazsak, yer yer aksamalar oluyor. Me
sela, 'başlayıp tamamlayamadığımız hastanelerimiz, 'aç
tığımız 'halde doklforu arzu edilen miktarda belli bir 
gelire saihiip edemediğimiz, hiç değilse lojman vereme
diğimiz için 'doktor giönlderemediğimiz ücra köşeler ve 
buna benzeyen çeşitli elektronik cihazların ikmali ve
saire.. Dışarıya mecbur ölüyoruz, ilki türlü ağır mas
rafımız var: 

1, Sağlık hizmetlerini aksatmadan yürütebil
mek için kurum dışı sağlık müesseselerine havale etti
ğimiz hastalar, özellikle bu Ankarada, îstanbulda 
oluyor; Tıp Fakültesi, Hacettepe Hastanesi çok yük'sek 
faturalar .gönderiyorlar bize; altündan kalkılamaya
cak kadar büyük faturalar oluyor bunlar. 

'2. Bazı sağlık uzmanlarıyla, mlütehassıslarıyla 
anlaşmalar yapmışız, oralara basta sevk ediyoruz. 
Buralara da yüksek para ödüyoruz, 

'.Sayın Başkanım, 1 . 1 . 1981 gününe kadar gün
de 15 milyon lira yalnız dişçilere ödüyoruz, kurum 
dışındaki dişçilere Ödüyoruz. Bütün riski üstlendim, 
karar aldım, talimat verdim, kurum dışına tek işçi gön-
dermîyöruz. Çünkü, «Kim gönderirse zimmet çıka
racağım» diye bir emir verdiğim için, her gün öde
mekte olduğumuz /l 5 milyon lira diş masrafını dur
durmuş durumdayız. Topraklıkta bir diş hastanesini, 
merkezini, yakımda, (örnek olarak faaliyete, ıdevreye 
sokacağız; müteakiben İstanbul'da, izmir'de tekrar 
edeceğiz., 

Yine sağlık hizmetlerimiz içerisinde böbrek has
talarımız son zamanlarda çoğalmaktadır. Hemodiya
liz cihazlarının kullanılması da, idamesi de büyük 
masraflarla mümkündür; bir haSta için 22 500 lira 
Iharcıyoruz. Öyle İhatalar var ki, haftada iki defa bu 
suni böbrek cihazına bağlanması gerekmektedir. Çok 
büyük paralar Ödemeyi icap ettiren bu kolda açık ver
meye başladık. Oysa, kurumun son genel kuruluna 
sunulmuş raporu tetkik edilirse çok garip bir (durum 
görülecektir; hastalık sigortası, gelir fazlası vermiş
tir; sebebini arz edeyim Sayın Başkanım, bugün biri-
fingte fazla vaktiniz olmadığı için arz edemedik. 

Memleketimizin çeşitli il ve ilçelerinde personeli 
tamam, yemeği pişen, kaloriferi yanan, elektriği ya
nan personel misafirhanesi haline dönmüş hastanele
rimizde doktor yokluğu yüzünden hiçbir hizmet ve
remiyoruz. Eğer tam süre çalışma yasası kısa bir za
man içinde çıkarsa bu hastanelerimizi hizmete sokmak 
ve çalıştırmak şansına sahip olacağız. 

Buna ilaveten, işçilerimize şu anda sağlık hizme
tini götürmek için 'başladığımız hastanelerimizi bi
tiremedik. Devlet Planlama Teşkilatının 19811 yılı için 
10 milyon lira harcama yetkisi vermesi bizi fevkala
de büyük sıkıntıya soktu. 

/Bütün bunlardan sonra, dünya milletlerinin örnek
lerine baktık Sayın Başkanım; Avusturya ve Lüksem-
burg'da, Hollanda'da, Almanya'da emeklilerin maaş
larından, 1% 3 'den % 111 .'7'ye kadar sağlık primi tah
sil ediliyor, 

İBAiŞttCAN — Orada Öyle. 
(SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADİ ŞjDÎE — 

Evet efendim. Ayrıca, muhtelif ülkelerde ayrı isim
ler altında prim tahsili yapılmaktadır.. Avusturya, (Bel
çika, Fransa, Hollanda, Portekiz, İsveç, İsviçre, iş
çi emeklileri hastanede ya'ttıkları sürece, «Siz .evde yap
saydınız yemeğinizi komşunuz mu verecekti? Yeme
ğinizin masrafını ödeyeceksiniz; ilaç masraflarının) da 
bir krsmına katılacaksınız» gibi bir espriyle bütün ye
mek masrafları hastanede hastadan tahsil ediliyor; 
bu, hastane masraflarına katılma payı olarak almı
yor. 

(BAŞKAN —, Prim alıyorlar.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞıtDE 

— Ayrıca prim alıyorlar. Diş muayene ve protezleri 
masraflarına katılma mutlaka bütün ülkelerde yay
gınlaşmış; bizde düne kadar bedava idi. Yeni bir ka
rar ile, bunu, arz etltiğim şekilde düzeltmeye çalıştık. 
Bunun dışında, ilaç masraflarına, Avusturya, Belçi
ka, Danimarka Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlan
da, Lüksemburg, İspanya, İsveç, 'İsviçre İngiltere gibi 
çbk ileri ülkelerde bile ve bunların birçoğunda, genel 
sağlık sigortalan olduğu halde, katılma var; bir de 
doktor masraflarına katılma, pratisyen masraflarına 
katılma d'iye, küçük, cüzi bir miktarı da uygulamakta 
olduklarını tespit ettik. Sayın Başkanım, bu tespit et
tiğimiz rakamların hepsi 1980 tarihlidir. Hızlı bir ça
lışma yaptık; yurt dışındaki temlsilci arkadaşlarımızın 
yardımıyla şu sonuçları sizin huzurunuza getirdik; 
% 4*o böyle ulaştık; fakat ilk hareket yine deminki 
espri; «emekliler zaten aldığıyla geçinemiyor, % 4*ü 
de böyle ödersek..» diyecekleri için, % 2'ye, yeni ve 
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genel düzenlemeye kadar katlanma, bazı idari tasar
ruflarla bu yükü biraz daha taşıma-az sonra gelecek 
bir madde ile doktora çıkandan asgari 20 lira alına
cak, o muayene ücretiyle, onu da iyi kullanarak açı
ğımızı kapama - gayreti içerisinde olacağız. 

Katıldığımızı arz ediyorum. 
BAŞKİAN — Teşekkür ederim. 
'10 ıncu madde üzerinde söz almak isteyen arkada

şımız olacak mı?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

'Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yapılacak, tatbikat sonucunda alacağımız neti
ceye göre, önümüzdeki senelerde bu yüzde miktarı 
^değiştirilebilir; '% 5'e çıkabilir veya % 2'de kalabi
lir; bu, bir deneme lolacaiktır; bu denemenin neticesi 
alındıktan sonra kati bir rakaımi'n tespit edilmesi daha 
'doğru olur. Birdenbire % 4 uygulama ile emeklilere 
bir yük tahmil etmek herhalde doğru olmaz zanne
diyorum. % 2'nin uygun bir rakam olduğu kanaatin
deyim. 

Madde İH'i okutuyorum': 
MADDE 11. — 506 sayılı Kanunun 19U2 ve 

21167 sayılı Kanunlarla değişik 78 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirikn'iiştir. 

'Günlük Kazanç Sınırları : 
Madde 718. — Bu Kanun gereğince alınacak prim 

ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 
kazancın üst sınırı gösterge tablosundaki en yüksek 
göstergenin, alt sınırı da en 'düşük göstergenin katsa
yı ile çarpımının. ı30"da biridir. 'Bu suretle bulunan mik
tarların lira kesirleri tama çıkarılır. 

Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigorta
lılar ile ücretsiz çalışan sigortalılari'n günlük kazanç
ları) al't sınır üzerinden, (günlük kazançları üst sınır
dan fazla 'olan sigortalıların günU'ük kazançları da Üst 
sınır üzerinden hesaplanır. 

SigörtaİMun kazancı alt sınırın altında ise, bu ka
zanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primle
rinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda biriden fazla işverenin işinde çalı
şan sigortalıların ücretlerinden kesileni primler, bu 
madde uyarınca tespit edilen üsıt sınır üzerinden he
saplanacak miktarı aşarsa, fark, sigortalının müracaa
tı üzerine sissesi oranında kendisine geri verilir. 

ıBAIŞKIAN — 11 nci madde 'üzerinde Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımızın bir açıklaması olacak mı?.. 

Buyurunuz. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümet teklifinde 
gösterge tablosu 420'den başlamak suretiyle tavana 
gidiliyor idi; bu başlangıç, katsayı ile çarpıldığı tak
dirde, prim ödemeye esas kazanç tutarı 10 500 liraya 
yükseliyor idi. Bilindiği üzere, halen asgari Ücret sı
nırındadır bu. 

5 imdi bunun çalışanı ve çalıştıran üzerinde iki de 
büyük yansıması oluyor. Çalışan yönünden, bir kere, 
primi !% 12 oranında Öderken '% 114 oranımda ödeye
cektir. Ayrıca, prim ödemeye esas kazanç tutarı da, 
Örneğin 5 400 «liradan 10 500 liraya çıkacak. Yani, bir 
başka deyimle, çalışan, hem iki mislinden fazla bir 
primle karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla, karşı ola
rak iş'veren ide prim Ödemle yüzdesi bakımından % 4 
artış nispete katlanırken, ödemeye esas kazanç tutarı
nın yükselmesi yönlünden de bir misli daha ödemeye 
katlanacak. 

Bumda da birdenbire böyle bir aşama yapılması
nın, büyük sakıncalarını mütalaa ettik. Bunun daha 
orta yolunu aradık ve kurum dengesini bozmayacak 
bir seviyede olmasını araştırdık ve bu tablodan 30 
puan indirilmesini önerdik. /Bu indiriliş sebebiyle ku
rum teknik bilançosunu inceledik ve çok küçük rakam
lar arasında gelir-güder farkı -oynadığını gördük. Şöy
le ki, bu tablo prim tahsilatına esas olmakla beraber, 
gidere ek sağlayan, yaşlılık, 'malullük aylıklarının bağ
lanmasını da öngören bir tablo idi. - bu tablo ne kadar 
düşülse, az verirsek az bağlanacak - bu bakımdan tek
nik bilançoya büyük oranda bir tesiri olmadı. 

Bunun yantsıra 30 puan kadar düşürmemiz 9 750 
lira prim ödemeye esas kazanç miktarının alt sınırı 
oldu. Tabii bunun sonucunda da bağlanacak aylık, 
biraz sonra arz edeceğimiz sosyal yardım zammıyla 
beraber 9 312İ5 liraya baliğ öldü ve bu şekliyle de bağ
lanacak aylık tutarında da % 23,9, ,% 24'e yakın bir 
puan yapılması sağlanabildi. 

Hükümet teklifi olduğu takdirde % 3Ö'luk bir zam 
sağlanmış olmakla birlikte, bunun karşısında yükle
nilen külfetleri de, biraz evvel çalışan ve çalıştıran 
yönünden arz etmiştim. 

Tasarıda bir hususun, sosyal içerikli yasalarda 
birdenbire 'getirilmesinin dayanılmaz yükler getirece
ğini de arz etmek üsterim, Çünkü, Sosyal Sigortanın 
halen yapısında o kadar büyük bozukluklar var ki, 
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halen yürürlükte olan bu kanunla, bugün 5 400 lira 
asgari ücretle çalışan bir işçinin, sigorta primi de ke
sildikten sonra eline 4 bin lira civarında bir para geç
mektedir. Ancak, aynı işçi emekli olunca eline 7 525 
lira geçmektedir. Yani, asgari ücretle çalışan bir iş
çi 4 bin lira cîvarınlda maaş alırken, emekli olunca 
7 525 lira emekli maaşı atmaktadır. Bu yapıda büyük 
ölçüde bir değişiklikten ziyade, bu bizim Komisyon 
önerimizle sühuletli ıbir yaklaşım temin ettiğimiz inan
cındayız, 

Çalışan ve çalıştıran arasınida da büyük bir yük-
levin, birdenbire çok büyük bir yüklevin 'geçmeyece
ğinin görüşündeyiz. 

Arz ederim. 
İBAİŞKİAIN — Teşekkür ederim. 
(Bu hususta Sayın Bakan ne derler?., ©uyurunuz. 
/SOSYAL GlÜVENÜtot IÖAIKİAINİ SADIK ŞltiDE 

— Sayın Başkanım, Sayın Komisyon Sözcümüzün ifa
de etıtüği bu tablodan sonraki sonuç, 525 lira aylık bir 
gerileme ifade etmektedir. 

Hem en üstteki maaşta 525 lira, hem en alttaki 
maaşta 5İ25 lira ifade eden bir eksilmeyi gerektiriyor. 
Takldir edeceğiniz gibi, yüksek maaşta, 14 700 lira ile 
ifade edilen maaşta 5125 lira pek büyük bir şey değil 
ama, 6 $25 lira ile ifade edilen bir maaşta 525 lira bi
raz gücendirici olacaktır. 

Sayın Başkanım, zaman olmadığı için hazırlayama
dım ama, şurada elim'deki tabloda, halen Sigortadan 
emekli ölmüş 602 bin kişinin almakta olduğu ücretin 
ıpramidini gösteren çok basit bir çizelge vıar. Glörü^ 
leceği üzere tabanı, yani mevcut sigortalı emeklinin 
% S5'i, - ki rakam olarak ifade edersek 301 100 ki
şidir - en alt tabandan maaş almaktadır, şu söylettiğim 
6 8125 lira civarında maaş almaktadırlar. En üstte zir
vede bulunanlar 'da % 1,25'dir ve bunun rakam olarak 
ifadesi 752 kişidir; 14 700 lira maaşı alacak kişiler de 
bu kadarcıktır. 

IBiz tabaridaki sayının çok yüksek oluşu yüzünden, 
•tabandaki 90 puanın mulhaıfaza edilmesinin, (30 puan 
birden düşülmesinde en fazla zarar tabartda olacağı 
için, bir an mulhaıfaza edifmesin'in) çok gerekli oldu
ğuna inandık; fakat belli bir yaklaşım yapmak gere
kiyordu.. 

iBen huzurunuzda Komisyona bir teşekkür borcu
mu da yerine getirmek istiyorum. B'üyük hassasiyetle 
Iher ma'ddeyi incelediler. ıBu arada biz başka ferahla
tıcı nokta bulduk, Biraz sonra müzakeresine geleceği
miz 112 nci madd'dde bahsedilen 2167 sayılı Kanun 
çok hesapsız bir sonuçla yürürlüğe konuîmu'ş bir ka

nun idi; emekliler arasımda zikzaklar meydana getir
mişti, tepeler ve çukurlar meydana gelmişti. 

Şimdi bu ka'nunun en muhterem tarafı, 21167 sa
yılı Kanunun tahribatını ortadan kaldırma sidir. Az ev
vel .söylediğini bugünkü bu taban 2167 sayılı Kanun
la değişiyor, piramitte orta kişi yok. Ülkemiz için 
arzu ettiğimiz orta sınıf, orta grup, bizim sigorta 
emeklimizde hemen meydana çıkıyor ve buradaki ufak 
açık bu sebeple giderilmiş oluyor. 

Bu sebeple Komisyona katılıyoruz. 
BAŞKAN — ,0 halde, bu 525 liralık azalma, esa

sında almakta olduğunda değil, Hükümet teklifiyle 
Komisyon teklifi arasındaki fark oluyor. Esasında, 
Komisyonun teklifine göre de % 24 artış oluyor. 
420 puan ile başlasaydı, o zaman 500 lira bir Ifark ola
caktı. 

FERJSOIMEL (KIıDIEMLlt ALBAY TALÂT SAR
GIN i(Sosyal Güvenlik, 'tş ve tşçi İlişkileri Komisyo
nu 'Başkanı) — % 30,9 olacaktı ve tabii, biraz sonra 
takdim kılacağımız sosyal yardım zammı ile beraber 
tabanda net 9 325 liraya ulaşmış olacaktır. (Ç6 8125 + 
sosyal yardım zammı ı= 9 325) lira Sosyal Sigorta 
emeklisinin eline geçecektir. 

IBAŞKAN — 111 nci madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

112 nci maddeyi okutuyorum: 
•MADDE 12. — 506 sayılı Kanunun 21167 sayılı 

Kanunla değişik 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Primlerin Ödenmesi : 
'Madde 80. — .tşveren, bir ay içinde çakıştırdığı' si

gortalıların sigorta 'primlerine esas tutulacak kazanç
lar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplana
cak prim tutarlarını, ücretlerinden kesmeye ve ken
disine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek 
en geç ertesi ayın 'sonuna kadar Kuruma ödemeye 
mecburdur, 

77 nci ma'ddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen 
ve fakat Ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesapla
nacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygu
lanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak Ödenmezse, öden
meyen kısmına, sürenin bittiği tarilhten başlayarak bir 
aylık 'süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için 
% 3 gecikme zammı uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme 
zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutarı 
bu zammın uygulandığı prim miktarını geçemez. 
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Gecikme zammının prim1 miktarının % 100'üne 
ulaştığı sürenin sonundan itibaren, primlerin ödenme
yen kısmı için, Devlet Bankalarınca 1 yıl vadeli mev
duata uygulanan cari faiz oranının ,en yükseği uygu
lanır. 

Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa 'bile, prim
lerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı ve faiz 
talh'sil olunur. 

Amme Alacaklarının Talhsili Hakkındaki 6>18'3 sa
yılı Kanunun 9 ncu, 1'2 nci, 21 nci, 27 nci ilâ 36 ncı, 
101 nci ve 103 ncü maddeleri Kurum alacakları hak
kında da uygulanır. 

Yangın, su 'baskını ve deprem gibi bir âfete uğra
yan ve bunu belgeleyen işverenlerin istekleri halinde 
prim -borçları, âfetim meydana geldiği tarihten itiba
ren bir yıla kadar ertelenir. 

Prim borcunun ertelendiği süre, zamanaşımından1 

sayılmaz. 
BAŞKAN — il 2 nci madde üzerinde Komisyonun 

ibir açıklaması olacak mı?. 
PERSONEL 'KIDEMLİ . AÜBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, 'İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet Sayın «Başkanım. 

Bilindiği1 üzere, meri kanuna göre, prim alacak
larından gecikme zammı birinci ay % 10, müteakip 
aylar % 2 idi ve kanuni faiz olarak da senede '% 5 
uygulanıyordu. Bu uygulanış, yıllık faiz hadlerinin 
% 52'ye çıktığı bugünkü durumda bazı işlverenleree 
finansman kaynağı olarak kullanılıyordu. Bu durumda 
Kurum alacaklarını tahsil edemiyor idi ve tafalsil ora
nı da düşlüyor idi. 

'Kurumun halen talhsil edilememiş 21 milyar lira
lık alacakları bulunmaktadır. (Hükümet tasarlısında bu, 
birinci ay ı% 10 ve müteakip aylar % 3'e çıkarılmış
tır, 

Yalnız Hükümet tasarısında «(Bankalar» deyimi 
vardır. Bilindiği üzere faiz hadleri serbest bırakıldı
ğından bankalarda değişik uygulama var. Komisyonu
muz «(Devlet bankalarının» deyimini koymakla konu
ya bir açıklık getirmek istiyor. 

'BAŞKAN — 12 nci mıadde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok., 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

il 3 ncü maddeyi okuyunuz:1 

IMADDE 13. — 506 sayılı Kanunun 82 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Prim Borçlarına Halef Olma : 
•Madde '82. — (Sigortalıların çalıştırıldığı işyeri 

devredilir veya intikal ederse, eski işverenin kuruma 
olan ısigörta primi ile gecikme zammı ve faiz borç
larından, aynı zamanda yeni işveren de mÜteselsilen 
sorumludur. 

IBu hükme aykırı sözleşmeler muteber değildir. 
(BAŞKAIN — ıl«3 ncü madde üzerinde Komisyo

nun bir açıklaması olacak midir? 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN itfSosyal Güvenlik, 'İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Hükümet tasarısını aynen benimsedik. 

(BA$KAN — 1!3 ncü madde üzerinde 'döz almak 
İsteyen var mı?. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorumi: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okuyunuzl: 
MADDE 14. — 506 sayılı Kanunun Tİ86, 2099 ve 

2167 sayılı kanunlarla değişik 96 ncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmâştir., ' 

Aylıkların Alt Sınırı': 
Madde 96. — Bu Kanuna göre Malullük ve Yaş

lılık Sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm Si
gortasından bak sahlibi kimselere bağlanacak aylıkla
rın hesabına esas tutulan aylığın alt sınırı, gösterge 
tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çar
pımının % 70'inden az olamaz. 

'Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sandık
lardan 99İ1 sayılı Kanunun 'geçici 2 nci maddesine gö
re bağlanmış emekli, adi malullük veya vazife malûl
lüğü aylıkları ile mezkûr Kanunun geçici 1 nci mad
desinin 1 nci fıkrasına göre kurumca bağlanacak ay
lıklarla dul ve yetim aylıkları (aylık alan tek kişi 
de olsa) toplamı, yukarıdaki fıkraya göre bulunacak 
alt sınırdan aşağı olamaz, 

'Hak sahibi kimselerin 'gelir ve aylıkları; hak sahi
bi bir kişi ise bu maddenin 1 nci fıkrasına göre he
saplanan alt sınır aylığının % .80*inden, (hak ısahibi ki
şi ise % 90'ınd'an az olamaz. 

İşgöremezlik derecesi % 25 ve daha yukarı olan
lara bu Kanunun 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uya
rınca bağlanacak sürekli kısmi işgöremezlik gelirinin 
aylık tutarı bu Kanunun 78 nci maddesi uyarınca tes
pit olunacak günlük kazanç alt 'sınırının 30 katının 
'% 70*inden az olamaz. 

(BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde Komisyo
nun bir açıklaması olacak mı?1 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN ıflSosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, meri kanunda aylık-
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iarın alt sınırı asgari ücrete •bağlanmıştır. ıBiraz evvel 
arz ettiğimiz gösterge tablolarına bu mad'de de bağ
lanıyor Hükümet tasarısıyla ve Komisyonumuz da 
buna katılmaktadır. 

iRAIŞKIAN — 14 ndü madde üzerinde söz almak 
isiteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kaibul edenler.. 
Kalbul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

•15 nci maddeyi okuyunuz: 
•MADDE 15. — 506 sayılı Kanuna 1912 sayılı Ka

nunla eklenen Ek Madde 2 aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

^Muayene Ücreti : 
(Ek Madde 2. — 506 sayılı Kanunun 35, 36, 40 ve 

42 nci maddeleri uyarınca sağlık yardım'larm'dan ya
rarlanacak olanlardan yapılacak her Ibir poliklinik 
muayenesi için Sosyal Güvenlik .Bakanlığının, teklifi 
ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 20 TL. dan az ol
mamak üzere muayene ücreti alınır. 

'Şu kadar ki, hekimin gerekli görmesi üzerine ya
pılacak diğer «poliklinik muayenelerinden- ücret alın
maz. 

BASK1AIN — Üst sınır yok, «120 liradan aşağı ol
mamak üzere» denilmiş üst sınır tayin edilmemiş. Bu, 
seneler sonra belki 20 lira da bir mana ifade etmeye
ceğinden, bir elastikiyet getirmek içıin ifa'de olunmuş 
zannediyorum., f 

ıBu madde üzerinde Komisyonun bir diyeceği var 
mı, Hükümet tasarısı ile arasında bir fark var mı?. 

İRERJSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN ıflSosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri 'Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu maddeyi Komis
yonumuz öneriyor. 

Bilindiği Üzere halen meri kanuna göre, 5 lira 
alınmaktadır. Bu 5 lira kişiye kesilen' makbuz masra
fıdır. Bu, bugün için çok cüzi bir paradır. 

Ayrıca da, Komisyonumuz, metninde, «Asgari 
20 lira ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ile 
iBafcanlar Kurulu kararı ile tespit edilir» denilmekte
dir. 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde de bu ücret alın
maktadır, diğer sağlık teşekkülleriyle bir paralelli
ğin sağlanması yönünden bu şekilde düşündük. 

©ir başka nedeni de, birkaç kişi gitmişken, «Hele 
gelmişken hepimiz muayene olalım» şeklindeki bir 
düşünceyi de bir parça olsun kırıp, bunun hastanele
rin yükünü az bile olsa azaltacağı görüşünden ha
reket edilmektedir. 

!Arz ederim. 
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IBAŞKİAIN — Hükümet de Komisyonun bu öne
risine iştirak ediyor mu efendim?. 

SOSYAL GÜVENLİK ıBAlKANI SADIK ŞltOE 
— Yararlı olacağı inancıyla katıldığımızı arz ederim 
efendim. 

•BAŞKAN — Yalnız şunu sorayım:: Polikliniğe 
geldi, muayene oldu ve yatırılmasına gerek görüldü, 
hastaneye yatacak; o da verecek mi bu 20 lirayı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN {Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) •— İlk muayenede veriyor, bir kere veri
yor efendim.. 

GRGIEMERIAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
hastanelerimizde tam yerleşen bir usul var, izin verir
seniz ben kısaca açıklayayım. Hastaneye gelen has
talar cümle kapısının, hastaların girdiği yerlerin he
men sağ veya sol tarafında ilk uygun yerde fiş ve nu
mara alıyorlar. Sicil kartı vardır, onunla beraber, fi
şi alırken parayı ödemiş olacaktır. Bu haftanın bir 
başka yere şevki, laboratuvarda tetkiki veya sonuçta 
hastaneye yatması gerekiyorsa, bu işlemin başlangı
cında bu ödemeyi yapar. 

ıBAIŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum): Kabul edenler.. 
Etmeyenler., Kaibul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
IMAIDDE 16. — 506 sayılı Kanuna 2098 sayılı 

Kanunla eklenen Ek Madde 3 aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ek Madde 3. — Ağır, yıpratıcı ve zehirleyici iş
yerlerinden sayılan ve bu Kanuna tabi işyerlerinde 
çalışan sigortalılardan alınacak Malullük, Yaşlılık ve 
Ölüm Sigortaları primi % 22*dir. Bunun % 9'u si
gortalı hissesi, % 131i işveren hissesMir. 

IBAŞKiAN — 16 nci madde üzerinde Komisyo
nun bir diyeceği var mı?. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN ıflSosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Hükümet tasarısında 15 nci madde 
olarak yer almıştır. Aynen katılıyoruz. 

/BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
16 nci madde üzerinde Söz almak isteyen var mı?. 

Yok. 
'Maddeyi oylarınızla sunuyorum1: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. 'Kaibul edilmiştir. 
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il 7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

maddeler eklenmiştir. 
IKatsayı ve Gösterge Tablosu : 
IEK M ADİDE 1. — Bu Kanuna göre gelir ve ay

lıkların hesaplanmiasınlda katsayı esasına dayalı gös
terge sistemli uygulanır. 

Her yıl Genel Bütlçe Kanunu ile tespit edilen ve 
651 sayılı Kanuna tabi Devlet Memurlarının aylık
larına uygulanan katsayı, 506 sayılı Kanuna gföre 
bağlanan gelir ve aylıklara da uygulanır. Katsayı de
yiminden yürürlükteki katsayı anlaşılır. 

• İBu Kanun 'gereğince alınacak prim ve verilecek 
ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesap
lanmasında bu IKanuna ekli gösterge tablosu uygu
lanır.. 

Gıösterlgeler, derece ve kademeler halinde, göster
ge tablosunda belirtilmiştir. 

Giöstenge 'tablöisunfda K2 noi derecenin 1 nci ka
demesi en düşük il noi derecenin 9 ncu kademesi en 
yüksek göstergeyi belirtir. 

Ek madde 1 üzerinde söz almak isteyen arkada
şımız var mı?. Yok. 

İBu maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul eden
ler., Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 2'yi okutuyorum': 
Gösterge Tespit Tabloları : 
EK MıADDE 2. — Gelir ve aylıkların hesabına 

esats alın'acak göstergelerin tespitinde kullanılmak üze
re, aşağıda belirtilen şekilde «Gösterge Tespit Tab
loları» düzenlenir. 

a) tşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası 
için düzenlenecek gösterge tesptft tablosunda, sigorta
lının gelire esas kazancının hesabıma giren son tak
vim ayında prim hesabına esas asgari günlük kazan
cın yıllık tutarı taban sayısını, aynı aydaki azami gün
lük kazancın yıllık tutan tavan sayısını oluşturur. 

Ib) (Malullük, Yaşlılık ve Ölüm, Sigortaları için 
düzenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalı
nın aylık talep veya ölüm tarilhinden önceki 5 taklvim 
yılında prim hesabına esas asgari günlük kazançların 
5 yıllık tutarının yıllık ortalaması taban sayısını aynı 
yıllara ait azami günlük kazançların yıllık ortalaması 
tavan sayısını oluşturur, 

c) 991 sayılı Kanunla kuruma devredilen sandık
lar mevzuatına göre bağlanacak aylıklar için düzen
lenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık 
bağlanmasında nazara alınan kazancının ait olduğu 
tarihteki prim hesabına esas asgari kazancın yıllık 

tutan taban sayısını, aynı tarihteki azami günlük ka
zancın yıllık tutan tavan sayısını oluşturur. 

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) faıkralarına göre 
tespit edilen taban sayısı, gösterge tablosundaki en 
düşük gölstergenin, tavan sayısı, en yüksek gösterge
nin karşılığı olarak alınır. Tavan sayısı ile taban 
sayısı arasındaki fark, en düşük göstergenin karşılı
ğı olan kademe hariç tutularak geri'ye kalan kademe 
sayısına bölünür. ıBlöIüm sonucunun kesir kısmı tama 
çıkarılarak elde edilen sayı, en düşük göstergeyi ta-
kibeden .göstergeden itibaren, her dilimi bir göster
geyi karşılamak üzere, taban sayısına ard arda ilave 
edilerek takip eden göstergelerin karşılığı sayılar tes
pit edilir. 

IBAIŞJKAN — Ek 'Madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız .var mı?.. Yok. 

Ek Madde 2'yi oylarınıza sunuyorumi: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3'ü okutuyorum : 
Göstergelerin Tespiti : 
EK MADDE 3. — Bağlanacak gelir ve aylıkla

rın hesabına esas alınacak göstergeler : 
a) tşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasın

da, sigortalının, 506 sayılı Kanunun 88 nci maddesi
ne göre hesaplanan yıllık kazancına, bu Kanunun 
ek 2 nci maddesinin (a) fıkrası., 

b) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarında, 
sigortalının 506 sayılı Kanunun 55, 61 veya 67 nci 
maddelerine göre hesaplanan ortalama yıllık kazan
cına, bu Kanunun ek 2 nci maddesinin l(b) fıkrası, 

c)' (99(1 sayıl* Kanunla kuruma devredilen san
dıklar mevzuatına göre, sigortalının aylığına esas 
alınan kazancının yıllık tutarına, bu Kanunun ek 2 
nci maddesinin l(c) fıkrası, 

Esas alınmak suretiyle aynı maddenin !(d) fıkra
sına göre düzenlenen gösterge tespit tablosunda eşit 
sayının karşılığı olarak tespit edilir. Eşit sayının bu
lunmaması halinde en yakın büyük sayı esas alı
nır. 

ÖAŞKIAN — Ek madde 3% Komisyonun bir 
açıklaması olacak mı?. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN ıflSosyal Güvenlik, tş ve İşçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — (Biçim yönünden daha anlaşılır ve 
uygulamada tereddütleri giderici şekilde düzelitme ya
pılmıştır, esasta bir fark yoktur efendim. 

Son fıkradaki, ölüm halinde karşılığının gösterge
de bulunmaması hali problem ortaya çıkartabilirdi; 
bunuda bir açıklığa kavuşturduk; bir üstünün uygu
lanması konusunu getirdik, 
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BAŞKAN — Hükümet buna iştirak ediyor mu 
©fendim? 

ıSOSYAL GÜVENLİK BAKANİ SADItK SİDE 
— Evet efendim. Bir madde sonra bir maruzatta bu
lunacağım Sayın Başkanım. 

IBAiŞKAN — Ek Madde 3 üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?» Ydk. 

Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmliştir. 

ıEk madde 4"ü okutuyorum : 
Gelir ve Aylıkların Hesaplanması: 
OK MIAlDDE 4. — Sigortalının gelir veya aylığı, 

bu Kanunun ek 3 ndü maddesine göre tespit edilen 
göîsterge sayısının katsayı ile çarpılması sonucu bu
lunan miktarın, gelir veya aylık bağlamaya esas 
oranlarla çarpılması suretiyle hesaplanır. 

(Katsayının değişmesi halinde, değişikliğin yürür
lüğe girdiği tarihten İtibaren, yeni katsayı esas alına
rak gelir ive aylıklar yeniden hesaplanır. 

ıBAlŞKAN — Ek madde 4 üzerinde üzeridde söz 
alma'k istiyordunuz, "buyurun efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK -HAKANI SADIK ŞjİDE 
— Sayın Başkanım, bu kanunun en çok hayırduaya 
sebep olacak, en çok sevinmeye sebep olacak madde
leri, şu şimdi okuduğumuz ma'ddeler manzumesidir. 
Aiz evivel arz ettiğim basit tablo ile şimdiki ek mad
delerle gelen tablo şöyle oluyor.. 

'BA'Ş/KIAIN — Yani ters çevrilecek galiba? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Ters oluyor, üsttekiler çoğalıyor ilavelerle. Yalnız 
bunun beraberleşmesinden ortaya çıkacak, ikisinin 
birleşiminden çıkacak bir ücret piramidi, rahat sa
vunacağımız, pek çok yaşlı insanın hayırduasını ala
cağımız bîr Sonuç doğurmaktadır. 

Sayın Başkanım, 2167 sayılı Kanun yapılırken 
çok yanlış bir yola gidildiğinden, adetleri 9 338 olan, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna Devlet Demiryolları İş
çileri Emekli Sandığından veya Askeri İşyerleri Te-ı 
kaüt ve Muavenet Sandığından aktarılarak gelmiş 
bulunanlara, kendilerinin ta bidayette sahip olduk
ları mevzuatı koruma gayretiyle, Sosyal Sigortalar 
Kurumu içerisinde ayrıca, hak verilmiş ve bunlar bir 
grup halinde öteki sigortalıların hepsinden fazla ma
aş alır hale gelmişler. 2167 sayılı Kanun bu hakkı 
koruma .gayretiyle çok ileri bir adım attığı için, si
gortalı emekliler arasında büyük bir a'daletsizlik doğ
muş; mesela 1980 yılının 11 nci ayında müracaat eden 
kişi 13 bin lira aylık maaş alırken, ondan 9 ay daha 
fazla çalışıp daha çok prim ödediği halde bir başka 
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sigortalı bir evvelkinden 700, 900 veya 1 200 lira daha 
daha az maaş alır. Bu, mantıkla izahı mümkün olma
yan bir tablo çıkarmıştı ortaya. Hükümetimiz bu 
hususu dikkatle de aldığından, az evvel çok sabit bir 
şekilde izaha çalıştığım, şu biri tersine biri düzüme 
olan tabloyu birleştirmek suretiyle hizmeti külfet -
nimet dengesiyle birleştirmiş ve adaleti sağlamış 
bulunmaktayız. Umuyorum ki, yaptığımız bu çalış
mayı çok güzel bir şekilde işçi kamuoyuna anlattı
ğımızda, yalnız emekliler değil Sayın Başkanım, bü
tün işçileri, (İlgisiz bir tek kişi göremeyiz; Bağ - Kur 
biraz sonra geliyor sıraya, onda, da bu ıslahat var) 
2 - 3 milyon insanı, aileleriyle beraber 19 milyon kişi
yi ferahlığa kavuşturacak bir ıslahatı arz etmiş ola
cağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ek madde 4 üzerinde söz almak İsteyen var mı?.. 

Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 5*i okutuyorum : 
Sosyal1 Yardım Zammı : 
EK MADDE 5. — a) 506 sayılı Kanun ile ek 

ve değişikliklerine göre iş kazaları ile meslek hasta
lıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaların'dan ge
lir veya aylık alanlar ile 991 sayılı ıKanunda Kuruma 
devredilen sandıklar mevzuatına göre aylık alanlara 
her ay için 2 500 lira sosyal yardım zammı ödenir. 
Bu ödemeler, Kurumdan gelir veya aylık ödenmesine 
İmkân veren dosyalar esas alınarak yapılır. 

b) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasın
dan sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, ge
lir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik dere
cesi oranında sosyal yaddım zammı Ödenir. 

c) Yabancı ülkelerle aktedilen sosyal güvenlik 
sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara 
ödenecek sosyal yardım zammı, Türk mevzuatına ta
bi olarak geçen prim ödeme süresinin, sosyal güven
lik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim öde
me süresine olan oranına göre hesaıbed'ilir. 

d) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasın
dan gelir alanlara Ödenen sosyal yardım zammı, 506 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre ödenecek ser
mayenin hesabında nazara alınmaz. Ancak, söz ko
nusu maddede belirtilen tarife uyarınca hesaplanacak 
peşin sermaye değeri, 506 sayılı Kanunun 26 nci 
maddesi hükümlerine göre tespit edilecek peşin ser
maye değerleri toplamına katılır. 
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e) Söz konusu sosyal yardım zammı, hak sahip
lerine her dosya için tamamı tevzi edilecek şekilde 
ve eşit oramda bölüştürülür. 

f) İki ayn sigorta kolundan veya iki ayrı dosya
dan gelir veya aylık alanlara, en fazla ödemeye im
kân veren bir dosya üzerinden sosyal yardım zammı1 

ödemesi yapılır. 
ıg) Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri nede

niyle ödenen evlenme yardımının hesabında sosyal 
yardım zammı nazara alınmaz. 

İh) 5 . lı . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile 
ek ve değişikliklerine göre Kurumca aylık bağlanan
lara ödenen sosyal yardım zammının hizmet sürele
riyle orantılı olarak tespit ödilen miktarı, aynı nitelik
teki zammı Ödeyen ilgili sandık veya kurumdan tah
sil edilir. 

i) Ödeme dönemlerine göre peşin Ödenen sosyal 
yardım zammı, ölüm halinde geri alınmaz. 

j) Sosyal yardım zammından icra ve diğer ke
sintiler yapılamayacağı gibi, her türlü vergi, resim Ve 
harçtan muaftır. 

k) Yersiz yapılan sosyal yardım zammı Ödeme
leri, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıktan1 

% 25 oranında kesilmek suretiyle yoksa genel hü
kümlere göre geri alınır. 

BAŞKAN — Ek madde 5 üzerimde Komisyonum 
bir açıklaması olacak mı, bir farîk var mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlülk, İş ve İşçi İlişiklileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Başkanıim, Hükümet tasarısı benlilm-
«emmiş'tir. Ancak burada ilavelerimiz var, bir fıkra 
ekledik. Bu fıkratda; yurt dışımda çalışması neldemiiıyte 
sosyal güvenlik sözleşmesinle göre kısmi geir veya 
aylak bağlanan sigortalılara ödenecek sosyal yardim 
zammının bir miktarını uygulamaya açıklık getirdik. 
iBu şekilde mevzuattaki boşluk döldü. 

Göne diğer bir fıkra eklediik, bu fıkra ile de «Do-
ğalbil'eoek hukuki ihtilafları önlemıek amacıyla sosyal 
yandım zammının sigortalıya ödenecek sermayemin 
'hesabında nazara alınmayacağı, falkat 506 sayılı Ka
nunun 26 ncı mialdddsıinıe göre sorumlu sayılan işve
renden tahsil ddileeeği» hükmü getirilmiştir, 

Ayrıca, 228 sayılı Kamuna göre hizmet birleştiril
mesi suretiyle aylık bağlananlara ödemen sosyal yar
dım zammının, herhangi bir ayrıcalık yapılmaksızın 
2 500 lira olarak ödenmesi ömgörtilmüş ve burnunla 
da ilgili bir fıkra düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu ilavelere iştirak' 
ediyor musunuz? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK Şjti>E — 
Sayın Başkanım, bir huisuisu bilgilerinize arz etmek 
töhttiyacını duymaıkltayımy 

Sayın Başkanım, almadan veriyoruz. Almadan 
vermenin yanında, brifingde arz ötmeye çalıştığım, 
paramızı değerlendiremiyoruz, çeşitli müdahaleler yü
zümden milyarlarımıza alalbüHdiğiımiız faizler maalesef 
Devlet Yatırım Bankasında % 6 seviyderindledir hâlâ, 
orada devamlı kayıplara uğramaktadır. 

Simidi bu, işçimizi memnun ötmleyecelktiir; halem 
gazetelere kadar intikal eden ve Bakanlığımıza yazıl
mış mektuplardan tespit ediyoruz, «Nöden Devlet me
muru 3 500, niçin işçi 2 500?» biraz sonra Bağ-Kur 
1 000. Bu fark tabiatımda var, bunu savunacağız ve 
'açıklarkian de sebeplerini anlatmaya çalışacağız ka
muoyuna. Ancak, Kuruma olan yükünü nasıl kar
şılarız? Bu yarın biraz daha büyürse, 5 000'e çıkarsa 
1982 yılında, karşılığını nereden buluruz diye büğlün
den sıkıınıtımız olduğunu arz ederimi. 

BAŞKAN — Pekli ne öneriyorsuinuz efendim? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Kuruluş Kanunumuzun, 4792 sayılı Kanunun 20 nci 
madde'slinde bir hülklüm var, 46 yıldan beri uygulan-
mamış Sayın Başkanım. 46 yıldan beri uygulanmamış 
bir hüküm: Kurum, Anayasadan aldığı bu görevleri 
yaparken sıkıntıya düşerse, Hazineden desteklenir. 
Ş/iimldiye kadar Hazine bize herhangi bir destekte bu
lunmamış. Ancak bütçe müzakereleri sırasında konu
yu açtım, bu hususu hatırilatıtıım, Sayın Başbakanıımaz 
ıbüyük bir anlayışla, devre .sonuna doğru 5 milyar ka
dar bir katkıda bulunabileceği yolumda bir ümit ver-ı 
diler, kösiin olmamakla birlikte. Eğer böyle bir desteği 
sağlayabilirsek, hem yatirımlarımızı daha çok hizme
te yöneltmek için - politik ve ekıanıomıilk olanlarını 
ayırdık zaten, kesinlikle tamamdır bütün çalışmaları
mız - 'hem o alanda daha çok 'vatandaşa hizmet ver
meye doğru, hem de açığımızı büyütmemek, kendi 
imkânlarımızla yürütmeye yönelmek gibi bir iddia
nın sahibi oluruz. 

Arz ederim. 

Yüksek malumlarınız, sosyal güvenlik, sosyal yardim 
ve sosyal hizmetler manzumesi bir bakanlıkta •toplan-
madığınıdan ve maalesef beş bakanlıkta ayrı ayrı bulun
duğundan, bu bir 'sıkıntı sayılabilir. Benzerlik olsun, Hü
kümetin aldığı devlet memurlarımız için kararı biz de 
uygulayalım gayreti ile yola çıktığımızda, mievculü 
açımıza 5,5 milyar daha açık ekliyoruz. Bunum karşu-
lıği! yok! efendim. 

— 450 — 



M. G. Konseyi B : 42 6 . 3 ; 1981 O : 1 

BAŞKAN — Peki, Komisyonun ilave ettiği kısım
lara mıufoali'fmisiniz? 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞİDE — 
Hayır. Sadece ilave bilgi olsun diye arz ettim, katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ne dıiyor bu ilave edilecek 
5 milyara? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sasıya1! Güvenlik, İş ve İşçi İlüşMeri Komisyonu 
Balkanı) — Bu sosyal yandım zammı, sosyal devlet 
anlayışı yönünden yabancı ülkelerde de vardır. Yal
nız, uygulayan yabancı ülkeleri incelediğimiz zaman, 
oradaki tüm vatandaşlar sosyal güvence şemsiyesinin 
altına alınmıştır. 

Bugün Mkemizde 4,5 milyon sosyal güvenceye ka
vuşmuş kişi vardır, bunlar sosyal güvenceye kavuş
muş olmanın mutluluğu içindedirler. 40-45 milyon
dan alınan vergilerle artık güvenliğe kavuşmuş bu ki j 

silere bir daha yardım yapmak elbatitdki adialet ölçüsü 
ile de bağdaşamıyor. 

Bu bakımdan, sosyal yardım zammının devletten 
yapılması görüşünü benimsemek mümkün değil. Sos
yaldim zammını hepten kaldırıp, bunun aylıklara 
yansıtılması uygun olan bir hal tarzı idi. Fakat bu, 
daha evvel yakacak yardımı zammı diye alelacele 
uygulanmış ve yürütülmüştü. 

Bu zammın bir yararı şöyledir: Seyyanen yapılan 
bir zam olduğu için tabanldakine ve tavamdalkine aynı 
miktarda bir ferahlık getirmekle,, tabandakiıne daha 
çok kalktndırabilecek, ferahlatabilecek bir zam şekli
dir, ama esas arzu edilen, böyle ek, menşei belirsiz 
yardımlardan çok, şurada önerdiğimiz göstergelere yan
sıyan ve dolayısıyla aylıklara yansıyan bir zam siste
midir. Bunu daha ilerideki çalışmalarda, emir verir
lerse geliştireceğiz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞİDE — 
İzin verirseniz üç cümle eklemek istiyorum Sayın Baş
kanım? 

BAŞKAN — Buyurun.; 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞİDE — 

Değerli ilgimizden cesaret alarak söylüyorum, özür 
dilerim bir kuisurum oluyorsa. 

Anayasamızın emretftiği hükümlere göre vergisini 
muntazam ödeyen her vatandaşımızın sağlık hizmetle
rinin- yerine getirilmesi devletin ödevidir. Sosyal Si
gortalar Kurumu mensubu kimseler, ayrıca vergisi 
dışında prim ödemek suretiyle bu hizmeti devletin üs
tünden almış, kendi içinde yapmaya çalışmaktadır. 
Şimdi de bu kanunla ihya etmeye çalışıyoruz. 

31.12.1980 itibariyle sağlıtk hizmetlerine sarf ettiği
miz para 22 milyar tutacaktır, devletin ödemesi icalbe-
den, yapması icabeden bir hizmeti kurum kendi ken
dine yaparken, bu kadareık bir desteğin çok görül
memesinin icap ettiği inancındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim teşekkür ederim,. 
Bu ek madde 5 üzerinde arkadaşlardan söz almak 

•isteyeri var mı? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Geçici ted-

ıbir olarak mı Hükümetimiz 5 milyar ödeyecek, yokısa 
ıbu hep böyle mi devam edecek? 

BAŞKAN — Bu seneye mi mahsustur diyorsunuz-
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, bu 

•seneye mi mahsustur? Sonra ne olacak? Geçici bir 
tedbir gilbi görünüyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞİDE — 
İzin verirseniz arz edeyim. 

Sayın Başkanım, ıslahat dönemine en uygun şe
kilde çok ciddi tedbirler alıyoruz Kurumda. Amacı
mız, bu tedbirler sonucumda almakta olidüğumuz prim
lerle kendi hizmetllerimlizi, bir başka desteğe ihtiyaç 
göstermeden yapmaktır. Ancak, bizi aşan hususlar 
thalkkınıda, paramızın değerlendirilmesi, tahvillere çok 
düşük faizlerle bağlanımasınııra normal hale getirilme
siyle bir başka desteğe ihtiyacıımız olmadan hizmet
lerimizi! götürebiliriz. 

Arz ederim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MUM Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Maliye Bakanı dü
zeltecek efendim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı düzeltecekse mesele 
kalmıyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu geçici efendim, 
Maliye Bakanı düzelttikten Sonra primler de ayarla
nacak, birbirine bağlı dengeli bir bütçe olacak. 

'BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Ek madde 5'i oylarınıza sunuyorum; Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 17'e bağlı olarak ek madde 1, ek madde 

2, ek madde 3, ek madde 4 ve ek madde 5 ile beraber 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyeınter... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okuyunuz., 
MADDE V8. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ge

çidi maddeler eklenmiştir. 
Göstergelerin Yenideni Tespiti : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu maddenin yürürlüğe 

giridiği tarihte gelir veya aylık almakta olanlar ille ge-
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lir veya ajylıik. bağlanmaisuna halk kazanmış olup, henüz 
'işlemleri tamamlanmamış olanların gıellir ve aıylık he-
salbıına esas gösltergeteri aşağıdaki şekilde yeniden teis-
pi't edilir. 

a) îş kazaları ile meslek hastalıkları sigörtasıin-
dan bağlanan gelirler için, 1967 yılından itibaren bu 
Kanunun ek 2 nci maddesinin (a) Ve (d) fıkraları 
uyarımca hazırlaman gösterge tesipilt talblolarıınldan, sıi-
'gortalının, 506 sayılı Kanunun 88 nci maddesine göre 
'hesaplanan yıllık kazancı esas alınarak göstergesi tes
pit olunur. 

Gelire esas kazançlımın heısalbına giren son takvim 
ayı 19 67'den önceki yıllara ait olan sigortalılar in gös
tergesi, 1186 sayılı Kanuna göre hesaplanan kazanç
ları esas ahnarak 1967 yılına aıiit gösterge tespit tablo
sundan belirlenir. 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
bağlanan aylıklar için gösterge tespit talbloıları, 1969 
'yılından itibaren aıylılk talep veya ölüm yılları göz-
önünde tutularak, bu tarihten önceki 3 takvim yılına 
ait prim hesabına esas asgari günlük kazançların 3 
yıllık tutarının yıllık ortalaması taiban sayısını, aynı yıl
lara ait azami günlük kazançların 3 yıllık tutarının yıl
lılk ortalaması tavan sayısını oluş'turlmalk üzere, bu 
Kanunun ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasına göre ha
zırlanır. 

Bu tabloların hazırlantoalsı sırasında asgarıi ve 
azami kazançların yıllılk oıiltalamiaisı hesıaip edilirken, 
heisalha 1969 ve daha önceki yıllar girdiği taıkldlirde, bu 
yıllar için asgari ve azami kazançların hfeisaibılnJa, 506 
sayılı Kanuna 118-6 sayılı Kanunla eklenen geçici 1 nci 
madde hükmü uygulanmak suretiyle tespit edilen mik
tarlar esas alınır. 

Sigortalaların aylık talep veya ölüm yıllarına ait 
gösterge tespit tablosundan, aylık bağlamaya esas alı
nan ortalama yıllık kazançlarının karşılıkları olan gös
tergeleri tespit edilir. Aylık bağlamaya esas ortalam'a 
yıllık kazancın hesabına 1969 ve daha önceki yıllar 
girdiği takdirde bu yıllar için, sigortalının, 1186 sayılı 
Kanuna göre hesaplanan kazançları nazara alınır. 

Aylık talelp veya ölüm yılları 19169 ve daha önceki 
yıllara ait olanların aylık hesabına esas göstergeleri, 
1969 yılına ait gösterge tespit t'albloşundan tespit edi
lir. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandık
lar mevzuatına göre çeşitli aylık alanlardan 1.7.1*978 
tarihinde ve daha evvel aylık bağlanmış olup, 2/167 
sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi uyarınca intibakı 
yapılmış olanların, 1&.5 .1979 tarih ve 7/17515 sayılı 

Kararnameye göre tespit edilen göstergelerine (60) sa
yısı eklenmek suretiyle yeni göstergeleri tespit edilir 
ve aylıklar bu yeni göstergeler üzerinden hesaplanarak 
ödenmeye devam olunur. 1.7. 1978 tarihinden sonra 
aylık bağlanıp halen aylık almakta olanlar ile aylık 
bağlanmasına hak kazananların aylıklarının hesabına 
esas göstergeleri, bu Kanunun ek 2 ci maddesinin (c) 
ve (d) fıkralarına göre hazırlanan gösterge tespit tab
lolarına göre tespit edilir. 

d) Gelir veya aylık almakta olanların yukarıdaki 
fıkralara göre yenliden tesipilt edilen göstergesi, bu mad
denin yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit edilmiş 
olan göstergesinle (60) sayısı eklenmek suretiyle bulu
nan gösterge sayısından küçük olamaz. 

e) 1 .3. 1981 - 311 . 3 . 1981 tarihleri arasında gelir 
veya aylık bağlanmasına hak kazananların gelir veya 
aylık hesabına esas göstergeleri, durumlarına uyan yu
karıdaki (a), (b) veya (c) fıkrası hükümlerimle göre 
düzenlenecek gösterge tespit tablosu esials alınarak 
tespit edilir. 

BAŞKAN — Geçci 1 nci madde hakkında Komis
yon Sözcüsünün bir açıklaması olacak mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

Hükümet tasarısını bu maddede de genel ilke ola
rak Komisyonumuz aynien beniimlsödi. Yalnız gelir 
ve aylıkların intibaklarında, 1967 ile 1969 araisMiıda iş 
kazası geçiren, meslek hastalığıma tutulan siig'oıritalılar 
vardı ki bunlar mağdur oluyorlardı, bu husus Komis
yonumuzca düzenlendi ve bir uyum da sağlandı. 

Ayrıca, biraz evvelki maddelerde arz ettiğimiz 420 
gösterge sayısını 39ö'a indirdik, buna paralel olarak 
(da 90 sayısını 60^ indlindıik. 

Hükümet tasarısı, Yüce Konisöyoe 1 Marttan önce 
kanuıniaşıtığı görüşünden hareketle hazırlanmış idi. 
'Bugün mart ayı içinldle olmakla birlikte bu (e) fılkra-
•sıinı ekledik; bu ayın başıyla bu ayın sonunda gelir 
veya aylık almaya hak kazananların durumunu dü
zenleyici bir fıkra daha ekiediik. 

Değişikliğimiz bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hükümet bu değişikliğe katılıyor mu? 
SOSYAL GÜVENLJ1K BAKANI SADIK SİDE — 

— Katıldığımızı arz eidıerim. 
BAŞKANİ — Teşekkür ederim. 
Geçici 1 nci maıdldle üzerinde söz üsifeyen var mı?.. 

Yok. 
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Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul I 
eidenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okuyunuz. 
Avans Ödenmesi : 
GEÇÎCt MADDE 2. — Öderraeikite olan gelir ve 

aylıklar, yukarıdaki geçici 1 nci midide hükümleri 
uyarınca göstergelerin yeıniıdien tespitli işiemleriniiın t'a/ 
mamlandığı tarihi talkip öden ödemle dönemi başıma 
kadar, avans mahiyetinde olmak ve sonradan mahisuhu 
yapılmak üzere, gelir ve aylılkiarıın hesaplanmıaismla 
esas alınan gösterge sayılarına (60) sayısı eklenmek 
suretiyle bulunacak yeni gösterge sayıları üzerinden 
hesaplanarak ödenir. 

'BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştik. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 5, 7 ve 9 

ncu maddelerinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar tah
sis talebinde bulunan veya ölen sigortalılar için 506 sa
yılı Kanunun H'8'6 sayılı Kanunla değişik 55, 61 ve 67 

' nci maddeleriinin uygulanmasında, aylik hesabına esas 
alınacak gösterge; sigortalının işten ayrıldığı veya öl
düğü tarihten önceki malullük, yaşlılık ve ölüm si-
gortalarıı primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim ne- I 
sabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek 
olan 4 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık I 
kazanç esas alınarak tespit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim öde
miş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç, prim 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesapla
nır. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 ile ilgili Hükümet 
teklifinde değişiklik yapılmış. Komisyon Sözcüsünün 
bu konu'da 'bir diyeceği var mı? 

Buyurun.. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ye İşçi İlişkileri [Komis
yonu 'Başkanı) — Sayın 'Başkanım, ek madde 51te ya
pılan değişiklik nedeniyle tasarının bu maddesine ge
rek kalmadı. Ancak, geçidi madde 3 olarak tasarının 
5 , 7 ve 9 ncu maddelerinin zaman içinde, kademeli I 
olarak uygulanması sureti'yle 'bir geçiş dönemi öngö
rülmüştür ve 'bu suretle 31 ., 12 . 1981 tarihine ka- I 
dar aylık bağlanacaklar .için !bu imkân sağlanmıştır. 
Bu 'biraz evvel arz 'ettiğimiz 5, 7 ve 9 ncu maddeler, I 
ki, bunlar yaşlılık aylığının 'bağlanması, % 70'in % I 
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60'a indirilmesi gibi hususlarda kişilere bir düşünme: 
payı verilmesi, uygulamada 10 aylık bir zaman tanın
mış olması içindir. Bu şekilde önerilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 değil, geçici madde 
4'te o. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal GüVenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı)' — Hayır, geçici madde 3'ü arz ettüm, 
geç'ici madde 4te değil. 

BAŞKAN — Daha geçici 4 ncü maddeyi okuma
dık. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Hayır, !bu arz ettiğim geçici mad
de 3*tedir. 

BAŞKAN — O bahsettiğiniz 31 . 12 . 1981 ta
rihine kadar ta'biri geçici 4 ncü maddededir. Buradaki 
tabir şöyle: 

.«Son 5 takvim yılının prim hesalbına esas tutulan 
kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 4 takvim yı
lına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alı
narak tespit edil'ir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim 
ödemiş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç, 
prim Ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle 
hesaplanır.» 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, burada bu esas
ları 'bdirittim. 'Biraz ısonra, yürürlük maddesinde de 
bunların ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmıştır. 
Bu esaslar itibariyle bunları belirttim. Tabii, yürür
lük maddesinde de vardır efendim. 

BAŞKAN — 'Bu ıgeçici madde üzerinde Hüküme
tin bir diyeceği var mı? 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞİDE 
— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu geçici madde üzerinde siöz al
mak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Madldeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici iMadde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun ek 2 nci 

maddesinin (b) fıkrasının uygulanmasında, 31.12.1981 
(dahil) tarihine kadar, aylıkların hesabına esas alına
cak göstergelerin tespitinde kullanılmak üzere, aşağı
da belirtilen şekilde «Gösterge Tespit Tabloları» 
düzenlenir. 
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'Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları için dü
zenlenecek gösteıige tespit tablosunda, sigortalının 
aylık talep veya ölüm tarihinden önceki 4 takvim yı
lında prim hesabına esas asgari günlük kazançların 
4 aylık 'tutarının yıllık ortalaması taban sayısını, aynı 
yıllara aüt azami günlük kazançların yıllık ortalaması 
tavan sayısını oluşturur. 

Taban sayısı, gösterge tablosundaki en düşük gös
tergenin, tayan sayısı en yüksek göstergenin karşılığı 
olarak alınır. Tavan sayısı ile taban sayısı arasındaki 
fark, en düşük göstergenin karşılığı olan kademe 
hariç tutularak geriye kalan kademe sayısına bölünür. 
Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak elde 
edilen sayı, en düşük göstergeyi takibeden gösterge
den itibaren, her d'ilim bir göstergeyi karşılamak 
üzere, taban sayısına ard arda ilave edilerek takip 
eden göstergelerin karşılığı sayılar tespit edilir. 

'BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde Komisyo
nun blir diyeceği var mı? 

'Buyurun. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi iliişkileri Komisyo
nu Başkanı)' — Hükümet 'tasarısının geçici 4 ncü 
maddesi, haksız aylık bağlandığı iddia olunanların 
haklarını tescil eyleyenler ile bu işlemi yapanlar hak
kında yasal işlem yapılmasını öngören hüküm, genel 
hukuk prensipleriyle bağdaşmadığından tasarıdan çı
kartılmasını önermekteyiz. 

Geçici madde 4 olarak da, geçici madde 3 te ön
görülen kademeli sistemin uygulanabilmesi için ge
rekli dan gösterge tespit tabloları düzenlenmektedir. 

BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Başkanım, bu konuda bazı İhbarlar almak
tayız. Özellikle bir süre evvel 'tedavilerden, çok pa
halı tedavilerden yararlanmak için bazı kimselerin 
siİgortaya aniden dahil edildiği, sigortalı gösterildiği, 
bu tedavi işlemi biütikten sonra 'da sigortayla ilişkile
rinin kesildiği; bazı kimselerin de çeşitli belgelerle, 
pek sahih olmayan belgelerle maaş almak için başvu
rularda 'bulunduğu tespit edilmiştir. 

Halen bugün de buna ait bazı vakalarla karşı 
karşı yayız. Bunu önler miyiz diye bir düşünce içeri
sindeydik; rahat değildik, böyle bir teklifi yaparken. 
Özellikle Rüştü Bey bu konu'da ciddi bir çalışma ha
zırladı; eğer izlin verirsenîz üç cümleyle, meselenin 
iyice anlaşılmasını sağlamak için, bir özet yapsınlar 
efendim. 

BAŞKAN — Gerekli açıklamayı yapmak için, 
buyurun. 

RÜŞTÜ ALTAY (Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İliş
kileri Komisyonu Üyesi - Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Temsilcisi) — 'Efendim, bu 506 sayılı Kanun ilk baş
ta düzenlenirken, yürürlüğe girerken, kanun koyucu 
ileri yaştakileri koruyan bazı hükümler getirmişti; 
kanunun yürürlüğe girdÜği tarihte ileri yaşta olanlara 
70'e doğru 10 yıllık çalıştıklarını belgelemeleri - hiç 
bir para ödememe kaydıyla - halinde bunu ileride ay
lık bağlanırken çalışılmış gibi değerleneceğini göz© 
almıştır. 

Daha sonraki kanunun değişikliklerinde de, çalı
şıp herhangi bir surette primi işvereni tarafından 
Ödenmemiş sigortalılar için de borçlanma hükmü ge
tirilmiştir. 'Bu borçlanmada da, yine, primi ödenme
yen sürenin en fazla 10 yılının borçlanılabileceği, pa
rası ödenerek hizmetin değerlendirebileceği öngörül
müştür. Bu borçlanma hükmünde, bir şahıs hem 
borçlanarak hizmet belgelemekte, hem ileri yaşta 
olup prim ödemeden hizmetlini belgelemesi halinde, 
ikisinin aynı şahısta birieşemeyeceğini; borçlanılan 
sürenin diğer süreyle birleşemeyeceğini açıkça öngö
ren bir hüküm de düzenlenmiş bilahara. Bu borç
lanma hükmü çıkarken, daha sonraki bir tarihte de 
sanatkârlar; saz, söz sanatkârları, yazarlar çizerler, 
gazetecileri kanun kapsamına alan başka bir hüküml 
gelmiş ve bu hükümde de sanatkârların borçlanabi
lecekleri öngörülmüştür. 

Yine iki hükmün birleşemeyeceği, ya ileri yaşta 
kapsama giren hizmetlerini belgelemeleri faatiflcte 
emekliliklerine saydırabilecekleri ya da fiilen hizmet
leri karşılığında borçlanmak suretiyle faydalanabile-' 
çekleri, yani bu sürelerden sadece birinin dikkate alı
nabileceği öngörülmüştür. Buna rağmen, bir yorumla 
bü sanatkârlar her iki haktan yararlandırılmış. Hem 
10 yıllık hizmetlerini borçlanmışlar, hem de çalıştık
larını belgeleyip bir 10 yıllık hizmetlerini daha birleş
tirerek 'buna göre aylık bağlatmışlardır. 

i«iBu yanlış yorum sebebiyle doğan hakkı acaba 
himaye edebilir miyiz, (Bunlar bugün daha tila ileri 
yaşa gelmişler, bu arz ettiğim konu 4 - 5 yıl önce ol
muş/tur) bunlar acaba aylıkları alabilir mi?> dîye bfc 
düşünceyle tasarı düzenlenmiş, ancak; kurumu zara
ra sokan yanlış işlem yapanlar hakkında da bir yan
dan cezai kovuşturma yapılacağı öngörülmüştür. Ya
sa öyle düzenlendi, Komisyon bunu kabul etmedi 
efendtim. 
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M. G. Konseyi B i 42 6 . 3 . 1981 O : 1 

BAŞKAN — Şimdi bu yapılmış. Bir yandan bun
ları hem tehdit ediyoruz, bu yapanları da, yani «Mah
kemeye verilmesine mani yoktur» diyoruz. Kanun 
gereği onlara böyle bir hak verilmiştir. Bu iş madem
ki böyle yapılmış, devam edier. İleride, kurum, 'bun
dan sonra böyle bir işlem yapar da; bunların, veri
lenlerin dışında olanlardan geriye alınır ve alınan 
verilmesin diye bir karar çıkarsa, o zaman onu dü
zeltici karar alınır. Şimdi bunlar devam ediyor. Şim
di bunlara, 'ortada hir şey yokken bu haksızlığı hu-
kükİJeştimıek doğru olmaz, böyle 'bir hüküm çıkar
mak dloğru olmaz. Komisyonun yaptığı doğrudur. 

RÜŞTÜ ALTAY (Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu Üyesi - Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Temsilcisi) — Bu ceza hukukuyla ilgili 'bir husus
tur, Sayın Başkanım. 

Şimdi, 'bu bir ihibar üzerine ve 'bir yazıdan doğanı 
'bir hadiseydi. Üç cephesi oluyor efendim. Bir yandan 
bağlanan aylıklar kesilmiyor. Bugüne kadar ödenen 
paranın istirdadı gerekiyor, bu işlemi yapmış olanlar 
hakkında yasal ceza kovuşturmasının yapılmasını ge
rektiriyor. 

Şimdi, bugün yaşları daha 'da ilerlemiş 'bir gruibu 
sadece mağdur etmemek için birinci kısmı düzenlen
di Talbii 'bu noktada kurumu böyle zorlayarak zara
ra sıokan ve işlendiği zaman yasal olmayan bir işlemi 
yapanların da cezalandırılması kadar tabii bir şey 
yok. Yalnız ceza hukukunda ibir anaprensip var efen
dim; 'bir fiil suç 'olmaktan çıkartılırsa kanunla, on
lar hakkında yürümekte olan kovuşturma da düşer 
ve yapılamaz. Bu bakımdan maddede hür tezat var; 
bir noktada yasallaştırıyoruz, bir noktada cezalandı
rıyoruz. 

Buna göre üç ayrı durum doğuyor. Aylıklar kesi
lecek, bugüne kadar ödenenden istirdat edilecek ve iş-> 
lemi yapanlar hakkında kovuşturma yapılacak veya 
yapılmakta olan kovuşturma sürdürülecek. 

BAŞKAN — Onların içinde (hakikaten aylık bağ
lanması gereken kişiler vardır, fakat özel villaları, 
köşkleri olanlar var. Binaenaleyh, ibir ayıklamadan 
geçirilsin, gerekirse onlar için, 'bu sanatkârlar için 
ayrı 'bir şey düşünülsün, ödesin demiyorum ama, 
hileli yollara kaçması doğru olmaz. 

SOSYAL GÜVENLİK ©AKANI SADIK SİDE 
— Sayın Başkanım, izlin verirseniz bir cümle de ben 
Söylemek istiyorum konuyu kapamadan evvel. 

Bunlar ses ve peride sanatçıları, Muazzez Arçay' 
lar, Müzeyyen Senar'lar, Hamiyet Yüceses'ler de da
hil olmak üzere. İçlerinde sadece bir tek kişi var; si
gorta primini ödemiş, aldığı maaşı hak etmiş; onun dı

şındakiler maalesef kurumla bîr uluslararası kaide 
olan 'bu «garant» ve staj ücretlerine riayet etmeden, 
Rüştü Beyin gayet güzel ortaya koyduğu şekilde biraz 
değişik bir yolla maaş almışlardır. 

Teftiş Kurulumuz her türlü işlemi yaptı, dosya
mız hazır, bu kanunun sonunu (bekliyoruz. Kanunda 
bu madde, Sayın Komisyonun çıkarttığı şekilde ke
sinleşirse burada ıbeş sayfada isimleri belirtilmiş, bu
gün hâlâ ileri yaşlarına rağmen sahnelerde hizmet 
vermeye çalışanlar dahil maaşlarını kesmek ve Rüştü 
Beyin söylediği üç işlemi Bakanlık olarak yapmak 
Zorundayız. Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu ihbarı da biz muameleye koy
madan kanuni kaçamak yol bulmuş olacağız, eğer 
Hükümetin teklifini kabul etmiş olursak. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Takdir sizin efendim. 

BAŞKAN — Geriye doğru gidiş var mı 'biliniliyo
rum?.. 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — İki sene efendim. 

BAŞKAN — İleride ibir şey çıkarsa ayrıca gerekli 
tedbirler alınır. Şimdi 'hakikaten Ibüyük sanat değeri 
olan, sahnelere hizmet vermiş kişilerin - korunması 
gerekiyorsa ayrı bir kanunla onu koruruz. 

Geçici 4 ncü madde üzerinde soz almak isteyen 
üye var mı efendim? Yok. Geçici 4 ncü maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Şimdi, 18 nci maddeye bağlı olarak ek geçici 1, 
2, 3 ve 4'ün tümünü 'birden oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okuyunuz efendim. 
Ödenmekte Olan Avanslar : 
MADDE 19. — .27 . 10 . 1977 tarih ve 7/13987 

sayılı, 7 . l'l - 1979 tarih ve 7/18320 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararlarına İstinaden Sosyal Sigortalar 
Kurumundan İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, 
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından gelir ve 
aylık alanlarla, 991 sayılı Kanunla Kuruma devrolu-
nan Sandıklar mevzuatına göre çeşitli aylık alanlara 
ödenmekte olan avanslar, 1 . 3 . 1981 tarihinden 
sonrası için ödenmez ve bu tarihe kadar ödenmiş ve 
ödenecek ojan avanslar (yersiz yapüan ödemeler ha
riç) geri alınmaz. 

'BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde Komisyo
nun bir diyeceği var mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Hükümet Tasarısının 1'8 nci mad-
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des'ini 19 ncu madde olarak Komisyonumuz aynen I 
kalbul etmlişltir. 

•BAŞKAN — Bir değişiklik yok. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR- | 

G1N (Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Hayır. Bu suretle ödenmiş avans
ların ıgeri alınması artık söz konusu olmuyor. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul I 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Yürürlükten Kaldır lan Maddeler : 
MADDE 20. — 506 sayılı Kanuna 2167 sayılı 

Kanunla eklenen ek madde 7 ve ek madde 8 yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

'21 nci maddeyi okuyunuz. | 
Yürürlük : 
MADDE 21. — Bu Kanunun 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 

11, 12, 13, 15 ve 16 nci maddeleri ile geçici 3 ve 4 ncü 
maddeleri 1 . 4 . 1981 tarihinde, 5, 7 ve 9 ncu mad
deleri 1 , 1 ' . 1982 tarihide, diğer maddeleri 1.3.1981 
tarihinde yürürlüğe girer. I 

'BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak 
'isteyen var mı? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, yürür
lüğü izah ederlerse iyi olur. I 

BAŞKAN — Bir açıklık getirirseniz iyi olur, 
buyurun Komisyon Sözcüsü. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Bu yürürlük maddesinin bu kadar 
değişik olmasının selbet»i şundan doğmaktadır : Bi- I 
rincisi; Hükümetin, tasarının Marttan evvel yasala
şacağı düşüncesiyle taslağı hazırlamasından dolayıdır. 
İkincisi; ihakkı müktesep teşkil eden hususlar vardı. 
Örneğin, bu yasa çıktığı zaman, beş yılın son üç yıl 
ortalamasından sağlanan ile ertesi yıl emekli olmak 
isteyenlerin arasında büyük çapta bir farklılık olacak- j 

• I < ^ > 
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ti; bunlar için 1 . 1 .; 1982'de yürürlüğe girmesi, ke
za geçmiş yıl % 70 yerine ı% 60'a indirilmiştir, (bun
lar için 10 ay sonra yürürlüğe girmesi hükme bağlan
mıştır. 

Sonra, bugün Mart içinde olduğumuz için aidatla
rın sigorta primlerinin kesilme güçlükleriyle karşı 
karşıyayız. Bu bakımdan Nisanda yürürlüğe girme
sini öneriyoruz. 

Bu maddeler genel ilke olarak kişilerin mükelle
fiyetlerini 1 Nisanda, sigortanın mükellefiyeti emek
liye maaş ödemesi 1 Martta, hakkı mükteseplerin bir 
kısmını 10 ay sonra... 

BAŞKAN — Peki, 5, 7 ve 9 ncu maddeler 1.1.1982 
tarihinde yürürlüğe gÜriyor. Bunlar hangileri oluyor? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — % 70'in, % 60'a indirilmesi, emekli! 
maaşı, yaşlılık, malullük maaşının bağlanması ve 5 
yılın 4 yılı ^ortalaması. Primlerin vesairenin ödenmesi 
1 Nisanda; ama emekli kanunları 1 Martta yürürlü
ğe girsin istiyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 22. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı uğurlu olsun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Önemli bir 
adaleti yerine getirmeye hizmet edecek olan bu tasa
rının memleketimize hayırlı olmasını dilerim efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, saat 18.05'te toplanılmak 
üzere oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.20 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devle* Başkam, GenteflkuOTiîiay ive Mili Güvenlik Konseyi! Bacanı) 
ÜYELER : Orgeneral NwreM3« ERSİN (K.K.K. ve MİM Giflvemfflk Konseyi Üyesi) 

Orgeırteraa Tahsin ŞAHİNKAYA <Hv. K.K. ve MM Güvem» Konseyi Üyesli) 
Orgeneral Seflaıt CEL.4SUN (J. Gn. K. ve Milli Güvemi Konseyli Üyesi) 

«, ,,,. 

IBAŞKAN — MilJli Güvenlik Konseyinin 42 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
4. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve 
Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkile
ri Komisyonu Raporu. (1/121) (S. Sayısı : 142) (1) 

iBAŞKAN — Gündemimizin 4 nci sırasındaki, 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Ek Mad
denin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve bu konudaki Sosyal Güvenlik, îş ve işçi İliş
kileri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyo
ruz. Bu rapor 142 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Bu konu ile ilgili Komisyon ve Sayın Bakan yer
lerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde, çok kısa olarak 
izahat vermek üzere sözü Komisyon Sözcüsüne bı
rakıyorum. 

Buyurun. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, esnaf, sanatkâr ve 
diğer bağımsız çalışanların malullük ve yaşlılık ay
lıklarına bir miktar zam yapabilmeyi amaçlayan bu 
tasarı üzerinde Komisyonumuz, üniversite öğretim 
üyeleri, Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlığı tem
silcileri, BAĞ - KUR temsilcileri; Merkez Bankası 
ve konunun içeriği bakımından yine Maliye Bakan
lığı temsilcileri; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon
federasyonu ve Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ti-

(1) 142 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

caret Borsaları Birliği temsilcilerinin de iştirakiyle ça
lışmaya başlamıştır. Bu çalışmalarımız sonucunda hü
kümet tasarısında bazı değişiklikler yaptık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bu Kanuna Ba
zı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Ek 
Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 45 nci maddesinin (d) bendini takip 
eden fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık 
tutarı, birinci basamağın % 60'ından az olamaz. Bu 
miktarın, hak sahibi bir kişi ise % 80'inden, iki kişi 
ise % 90'ıüdan, iki kişiden fazla ise % 100'ünden az 
aylık bağlanamaz. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyon 
Sözcüsünün izahatım dinleyelim efendim. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu tasarı ile gösterge 
sistemine geçilmiştir. Gösterge sistemine geçilmekle 
asgari aylık tutarı değişken olmaktadır. Hükümet ta
sarısında böyle bir hüküm yoktu. Komisyonumuzun 
yaptığı örnek ve incelemelere göre, asgari aylık tuta-
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rını belli bir rakam olarak tespit edemediğimiz tak
dirde elektronik bilgi işlem merkezince fiilen yürü-
tülemeyecek hale geldiğini görmekteyiz. Elimde bu
nun muhtelif hesaplama örneği mevcuttur. Önerdiği
miz bu madde ile, asgari aylık % 60 sabit tutulmak
la, hem bu oranın altına düşmemek suretiyle, hak sa
hiplerinin kısmen de olsa mağduriyetleri önlenmekte, 
hem de aylık bağlamalarda bilgi işleme teknik bakı
mından hesaplama kolaylığı getiriliyor. Bu alt, taban 
düzeyi veriliyor, onun altına kimsenin düşmemesi 
sağlanıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu konuda Hükümetimiz ne der 

efendim? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Komisyon yararlı bir hususu maddeleştirmiştir. 
Katıldığımızı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz et endim. 
•MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Ka

nunla değişik 49 ncu madesinin 1 ve 3 ncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigorta
lının beyan ettiği 50 nci maddede belirtilen gelir ba
samağının % 20'sidir. 

Bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içinde öden
mek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gös
terilebilir. 

BAŞKAN — Bu % 20 eskiden yüzde kaçtı? 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — % 1'5'ti. 

BAŞKAN — % 15'ti, % 20*ye çıkarıldı. Başka 
Ibir değişiklik var mı efendim? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Esas aynı olmakla birlikte Komisyo
numuz maddeyi daha anlaşılır biçimde düzenlemiştir. 

BAŞKAN — Hükümetimizin bir diyeceği var mı 
efendim madde üzerinde? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Katılıyoruz efendim. 

iBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

Kanunla değişik 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Olan Gelir Ba
samakları : 

Madde 50. — Bu Kanuna göre sigortalıların öde
yecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesabında, 
aşağı'da tespit edilen basamak göstergelerinin her yıl 
Genel Bütçe Kanunu ile kabul edilen katsayı ile çar
pılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır. 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
On birinci basamak 
On ikinci basamak 

190 
220 
250 
280 
320 
360 
400 
440 
480 
520 
560 
600 

Yukarıdaki basamaklar geçim endekslerinde, as
gari ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ül
kenin ekonomik durumunda meydana gelen değişik
liklerle kurumun mali durumu gözönünde bulundu
rularak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 
tespit edilen prime esas tavan ücreti aşmamak üzere, 
basamak sayısı sabit kalmak kaydıyla anılan kanuna 
paralel olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden 
düzenlenebilir. 

BAŞKAN — Hükümet tasarısındaki metnin aynı
sını almışsınız, bir değişiklik yapmamışsınız. Yalnız 
'hükümet tasarısında madde 2 idi, madde 3 oldu; o yö
nüyle sayfanın sağına yazılmış oldu. 

IBundan evvel yürürlükte olan kanunda yine Ba
kanlar Kurulu mu yetkili idi basamakları düzenle
mede? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKAM SADIK SİDE 
— Evet efendim. 

iBAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Hayır efendim. 

İBAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız var mı?.. Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü ma!ddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi : 
Madde 52. — Sigortalının altıncı basamağın al

tında seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği ilk 
îbeş basamaktan her bir basamakta bekleme süresi 
'bir yıl olup, basamak yükseltilmesi; bu basamaklarda 
prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın kendiliğinden 
kurumca yapılır. 

Sigortalı altıncı basamaktan itibaren bulunduğu 
basamakta iki tam yılını doldurmadıkça ve yazılı ta
lepte bulunmadıkça ve sırası dışında basamak yüksel-
temez. Altıncı basamaktan itibaren basamak yükselt
mek için altı ay öncesine kadar olan prim ve her türlü 
borçların ödenmiş olması şarttır. 

IBu yazılı talebi takip eden ay başından itibaren, 
sigortalı yükselttiği basamak üzerinden yükseltme far
kı ile primlerini öder. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Esasta bir değişiklik yapılmamış, re
daksiyon yapılmıştır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'5 nci ma'd'deyi okuyunuz. 
MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

Kanunla değişik 53 ncü maddesinin 1, 2, 5 ve 7 nci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen aylık prim 
'borcunu, ilgili ayın sonuna kadar kuruma ödemek zo
rundadır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlaya
rak ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay 
için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne 
ulaştığı sürenin sonun'dan itibaren geçen süre için; 
Devlet bankalarmca 1 yıl va'deli mevduata uygulanan 
cari faiz oranının en yükseği uygulanır. 

Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usul
leri bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kanununda olduğu 
gibi, ilk ay için % 10, müteakip aylar için % 3 ge
cikme zammı uygulanacak. 

5 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Ka

nunla eklenen ek madde 2'nin 3 ncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Yeni basamakların sigorta primine esas alınması
na Bakanlar Kurulu kararının alındığı tarihi takip 
eden ay başında, bağlanmış bulunan aylıkların aynı 
basamaklara intibakı ile bağlanacak aylıkların hesa
bında esas alınmasına ise 6 ay sonra başlanır. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği olacak mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Kurum alacaklarının zamanaşımına 
tabi olmaması hususu Hükümet tasarısında getiril
mektedir. Bu, gene genel prensiplerimize aykırı düş
mektedir. Bu zamanaşımı 10 yıllık bir süreyi de kap
samaktadır. Kurum bu süre içerisinde tahsile teves
sül etmezse genel prensiplerin bozulmaması gerektiği 
görüşünden hareketle bu «zamanaşımına tabi değil
dir» hususunun maddeden çıkarılmasını talep ediyo
ruz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Başkanım, izin verirseniz burada iki önemli 
husus var; bir zamanaşımı, bir de tahsilattan evvel 
tahakkuk edecek miktarın 6 ay sonra maaşlara inti
kal ettirilmesi. Önümüzdeki uygulama devresinde bu 
konu açıklığa kavuşacaktır. Sayın Genel Müdürümün 
bu konuda kısaca açıklama yapmasında fayda umu
yorum, izin verirseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, iş ve işçi 

ilişkileri Komisyonu Üyesi - BAĞ - KUR Genel Mü
dürü) — Sayın Başkanım, BAĞ - KUR'un 1 100 000 
sigortalısı, şu anda sayı olarak Ocak sonu itibariyle 
107 bin emeklisi var. Hak sahipleriyle birlikte BAĞ -
KUR'dan maaş alanların sayısı 145 bin kişi. 

BAĞ - KUR'un diğer Sosyal Sigortalar Kurum
larında bulunmayan belli özellikleri var. Bunlardan 
birisi, her sigortalıya teker teker muhatap olmak du
rumundadır BAĞ - KUR. 1 100 000 sigortalının 894 
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bini BAĞ - KUR'a az ya da çok borçlu durumdadır. 
Bunların 10 yıl içerisinde takip edilememesi halinde, 
BAĞ - KUR 10 yıldan geride kalan alacaklarını kay
bedecektir; kanun hükmü böyle. 

Sayın Başkanım, bunun'8 yıllık süresi doldu; BAĞ 
- KUR 8 nci yılını idrak etti uygulama olarak, 9 ncu 
yılın içerisinde. Bu endişeyle her dosyanın ayrı ayrı 
takip edilmek durumunda olması, şu anda 894 bin 
olan borçlu sigortalının ayrı ayrı takibinin güçlüğü 
ve belki 10 yıllık müddet dolduğu zaman takip edile
meyen sigortalı kalması endişesiyle getirilmişti 10 yıl
lık zamanaşımının geçerli olmaması. BAĞ - KUR 
1976'dan beri taşra teşkilatına sahip ve ancak o ta
rihten sonra ilk defa 1977 sonu itibariyle sigortalıla
rın borç durumu çıkarılmıştır, 1979 yılında tebligat 
yapılmıştır. Ancak o tarihten bu tarihe tekrar borçlu 
sigortalı sayısında önemli gelişme olmuştur. İki yıl
lık süre içerisinde büyük artış olmuştur. Kurumun 
(prim alacakları + gecikme zamları) faizleriyle birlikte 
5 milyar liraya yakın alacağı vardır. Bunun 2,5 mil
yar lirası anapara, geri kalanı gecikme zammı ve faiz
dir. 

Çok cüzi primler toplayarak kurumun fonları 
oluşturulabilmiştir. 1979 yılına kadar 1 nci basamak
tan aylık prim 52 lira, 1979'un Temmuz ayından son
ra 180 liraya yükselebilmiştir bu miktar. En yüksek 
prim miktarı da 1 449 liradır 12 nci basamakta. 

Bu güçlükler içerisinde fonlarını oluşturmak zo
runda olan Kurum 10 yıllık süre içerisinde sigortala
rını takip edemediği takdirde alacağını kaybedecek, 
ancak sigortalı haklarını kayıp etmeyecektir. 

Komisyonun endişelerine katılmamak mümkün de
ğil; genel hukuk prensiplerine genellikle ters düşen 
bir teklif idi; fakat şu söylediğim açıklamaya çalıştı
ğım zorluklar içerisinde bu maddeyi sevketmiştik. An
cak ileride kanunumuzun genel değişikliği yapıldığı 
zaman, uzlaştırıcı bir formülün getirilmesi, sigorta
lının aslında belki 10 yıldan önceki haklarını kaybet
mesi şeklinde bir uzlaştırıcı formül getirilmesi müm
kün olabilir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon bunu niye çıkardı, 
hukuk prensiplerine aykırı olduğu için mi? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu, Başkanı) — Evet. Genel hukuk prensiplerinde mü
ruru zaman 10 yıldır. 10 yıl hem oldukça geniş bir za
mandır, kurumu harekete getirici, tahsilatı artırma 
ve mükellefi takip etme yönünden, hem de bu genel 
ilkeyi devlet alacaklarının bile 10 yıla bağlı kaldığı 

bir durumda, kurum için istisnai bir hüküm getiril
mesi mahzurludur. 

BAŞKAN — Ama bir hakikat var. Bunun karşılı
ğında o şahıs bir de maaşa hak kazanacak. Primleri
ni ödemeden eğer unutulmuşsa bu maaşa da hak ka
zanmış olacak. Bu borçlar vardır ama, devletin bir 
alacağı vardır, unutmuştur, 10 sene sonra bu biter. 
Yalnız, borç biter, onun karşılığında bir de maaş 
almaz. Hukuk prensipleri derken, bu gibi haksızlığa 
da yol vermeyelim. 

Sonra, kurumun başındakilerinin cebinden de bir 
şey çıkmayacak, esas prim ödeyenlerin aleyhine ola
cak bu. Birtakım açıkgözler var, onu ne yapalım? 

Evet buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
hakikaten BAĞ - KUR'un çok dağınık olduğu ve pa
ra toplamakta güçlük çektiği hakikatini kabul etme
meye imkân yok. 

Ancak, BAĞ - KUR yeni kurulan bir müessese ve 
8 yıl içerisinde Türkiye'de kompitürü doğru olarak 
kullanabilen, hesaplarını zamanında kompitüre bağ
lamış, dikkatle takip ederse meseleleri sonuçlandıra
cak bir müessese. 

Bahis buyurduğunuz konunun hakikaten önemi 
var. Yani, eğer bir kişi borçlarını ödemediği halde, 
10 yılın sonunda müesseseden alacağım tahsile devam 
edebilecek bir statüyü taşıyabiliyorsa, bunun genel 
hukuk çerçevesinde çözümlenmesi lazım. 

Ancak, burada getirilen hüküm o değildi. Hükü
metin bize getirdiği teklif şudur : Bu kanuna dayana
rak kurumca açılacak tazminat ve rücu davalarıyla, 
prim alacak davaları zamanaşımına tabi değildir. 

Dava açarlarsa zaten zamanaşımına tabi olmaz. 
Zamanaşımına tabi 10 yıllık borçlar, dava açılama
dığı süre devam eder; dava açtığınız an, dava devam 
eder gider. İşin hukuki zorluğu, kabul edilmek zor
luğu oradaydı, bir. 

Diğer taraftan da, devlet borcunu 10 yıl içerisin
de almıyor, yahut alamıyor, hesabından vazgeçiyor. 
E, dava da açmamış kurum. Bu büsbütün işleri takip 
edilmez havasına getiriyor. 

Biraz evvel zatı âlilerinizin sorduğu gibi, kanunun 
bütününü zaten yeniden ele almak zorundayız ve mut
laka bu önümüzdeki aylar içerisinde bütünüyle bir 
kanun gelecek. Burada bize getirilen, sadece emeklilik 
statüsü nedeniyle memurlara tanınan hakları Sosyal 
Sigorta Kurumuna bağlı işçilerimizin emeklilerine de 
tanırken, BAĞ - KUR emeklilerine de belirli standart-
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lan getirebilmekti. Bu kanunun içerisine bu şekilde ge- I 
niş kapsamlı münakaşaları olabilecek ve üzerinde ça
lışılması gereken bir fıkranın konmasını uygun bulma
dık. 

Biraz evvel Sayın Genel Müdürün de değindiği gi
bi, yeni kanun hazırlanırken ikisini tev'em kılsınlar. 
Yani bir kişi borcunu ödememiş, davası da açılama
mış, hakkı da, alma hakkı kalmamış şekline düştü
ğünde, onun BAĞ - KUR'dan alacağını da ödemeye
cek bir hukuki düzenleme iyi bir incelemeyle getirile
bilir. O bakımdan acele bir hal yok şu anda. 

BAŞKAN — Bu kanun hazırlanıyor mu efendim? 
Buyurun. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Sayın Başkanım, bu kanun hazırlanıyor. 506 sayılı 
Kanunda olduğu gibi genel içtihada yöneldik. Kanu
nu evvela ikiye böldük. Bir de bir bütün halinde yü
rütüyoruz. Yasal Düzenleme Komisyonumuz, bu ça
lışmayı tamamladı. 

Ancak bizim zorluğumuz ve Hükümetimize bu ko
nuyu sunarken şöyle bir maddenin girmesine istekteki' 
temel sebep, halen BAĞ - KUR'a 894 bin borçlu var. 
Bunlar için dava açabilmek mümkün değil. Acaba 
böyle bir kanun maddesiyle koruyabilir miyiz demiş
tik. Sayın Saltık Paşamızın önerisini kabul ediyor, 
Komisyona uyuyoruz. Genel düzenlemeyi getirmek 
lazım. 

BAŞKAN — Getirmek lazım. Onunla getirirseniz 
iyi olur; ödemeyenler, bu bağlanacak aylıklarda da 
ona göre hesaba katılır. Peki, teşekkür ederim. 

6 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okuyun. 
MADDE 7. — 1479 sayüı Kanuna 2229 sayılı Ka

nunla eklenen ek madde 5, 1.3.1981 tarihinden iti
baren yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu neyi kaldırıyor Komisyon Söz
cüsü? Ek madde 5 nedir? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı)— Ek madde 5 kaldırılıyor. Asgari ücret 
çıkmadı Sayın Başkanım. Onun için gerekçe kalmı
yor. Efendim, tabii asgari ücrete bağlılıktan da bu 
gösterge sistemine gerek kalmıyor. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 8. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

maddeler ilave edilmiştir. 
BAĞ - KUR'a Zamanında İntikal Ettirilmeyen 

Alacaklar : 
Ek Madde 6. — BAĞ - KUR ile münasebeti olan 

bankalar; Kurum adına tahsil ettikleri sigorta prim
lerini ve her ne nam altında olursa olsun Kuruma 
olan diğer borçlarını BAĞ - KUR hesaplarına zama
nında ve tam olarak intikal ettirmedikleri takdirde, 
Kurum ile olan anlaşmalarda ve diğer kanunlarda 
kayıtlı haklar saklı kalmak şartıyla ayrıca, gecikilen 
süreyle orantılı olarak, Devlet bankalarının asgari bir 
yıllık vadeli mevduata ödedikleri faizi de Kuruma 
öderler. 

Uygulanacak faiz haddinin tespitinde anlaşmaz
lık halinde Merkez Bankasının bildireceği oran esas 
alınır. 

BAŞKAN — Ek madde 6 üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Hayır efendim, aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Ek madde 6'yı oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 7'yi okutuyorum : 
Sosyal Yardım Zammı : 
EK MADDE 7. — 1479 sayüı BAĞ - KUR Kanu

nu ile ek ve değişikliklerine göre malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından ayhfc alanlara 1.3.1981 tarihin
den itibaren her ay için 1 000 lira sosyal yardım 
zammı verilir. Bu zamlar, aylıklar ile birlikte ve pe
şin olarak ödenir. 

Ölen sigortalının hak sahibinin birden fazla ol
ması halinde bu zammın tamamı hak sahiplerine eşit 
oranda bölüştürülür. 

1479 sayılı BAĞ - KUR Kanununa göre, ayrı ayrı 
bağlanan iki aylığı birlikte alanlara veya iki sigortalı
dan da ayrı ayrı ölüm aylığı alan hak sahiplerine, bun
lardan yalnız birisi için sosyal yardım zammı ödenir. 

Bu zamlar haciz edilemeyeceği gibi» her türlü ver
gi, resim ve harçtan muaftır. 

BAĞ - KUR tarafından; 
a) 5434 sayüı TC Emekli Sandığı Kanunu ile 506 

sayüı Sosyal Sigortalar Kanunu veya aynı Kanunun 
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geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan sandık statü
lerine göre aylık alanlara, 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından ay
lık almakta iken TC Emekli Sandığı ile Sosyal Sigor
talar Kanununa tabi işlerde kadrolu, ücretli, geçici 
kadrolu, yevmiyeli, sözleşmeli veya yapılan işe göre 
ücret veya yevmiye ödenmek suretiyle görev alanlara, 

Sosyal yardım zammı ödenmez. 
BAĞ - KUR'dan malullük, yaşlılık ve ölüm sigor

talarından aylık alanlara 2.4.1980 gün ve 16948 sa
yılı Resmi Gazetede yayınlanan 27.3.1980 gün ve 
8/615 sayılı Balkanlar Kurulu kararına göre yapılan 
ödemeler 1.3.1981 tarihinden sonrası için ödenmez ve 
yersiz ödemeler hariç, bu tarihe kadar ödenmiş ve öde
necek olan avanslar geri alınmaz. 

5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve deği
şiklik hükümleri gereğince aylık bağlananlara ödenen 
sosyal yardım zammı, hizmet süreleriyle orantılı ola
rak tespit edilir ve aynı nitelikteki zammı ödeyen 
ilgili sandık veya kurumdan tahsil edilir. 

Emeklilikleri iptal edilenler ile yersiz ödeme yapıl
mış olanlara ödenen sosyal yardım zammının tama
mı ilgililerden tahsil edilir. 

Ölüm halinde peşin ödenen zamlar hakkında, pe
şin ödenen aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Ek madde 7 üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi ilişkileri Komis
yonu Başkanı) — Hükümet tasarısındaki bazı ifadele
re açıklıklar getirilmiş, aynı zamanda bir fıkra ekle
mek suretiyle; örneğin babası BAĞ - KUR emeklisi, 
annesi BAĞ - KUR emeklisi olan bir çocuğun hem 
anneden, hem babadan sosyal yardım zammını alması 
gibi bir haksızlık Komisyonumuzca önlenmeye çalışıl
mıştır. 

İzahatımız bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hükümet 'katılıyor mu? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Eık madde 7 üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 6 ve ek madde 7'ye bağlı olarak mad

de 8'i oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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9 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

geçici maddeler eklenmiştir. 

Aylıkların Hesabına Esas Alınacak Basamaklar : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanuna göre 
bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortası aylıklarının hesabında 1.3.il 981 'den 31.12.1982 
tarihine kadar aşağıdaki basamaklar esas tutulur. 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci 'basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbirinci basamak 
Onikinci basamak 
BAŞKAN — Ek geçici 9 

3 750 
3 800 
3 850 
4 000 
4 600 
5 400 
6 500 
7 350 
8 350 
9 650 

11 000 
12 650 

ncu maddede bir deği-
siklik var mı efendim? 

ıPERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, ilk üç basamak Hü
kümetin teklifinde aynı; halbuki primleri değişik. 
Bunlarda küçük yaklaşımlarla bir ayrıcalık, bir fark
lılık getirildi. 

BAŞKAN — Niye acaba o ilk üç basamağı aynı 
koymuştu Hükümet^ 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu Üyesi - BAĞ - KUR Genel Mü
dürü) — Sayın Başkanım, BAĞ - KUR'un biraz ön
ce iptal edilen ek geçici maddesi var. Bu maddeye 
göre, asgari ücretin aylık tutarının 1/3'ünden aşağı 
BAĞ - KUR aylık bağlayamaz. BAĞ - KUR'un ha
lihazır basamaklarında birinci basamak I 200, ikin
cisi 1 603, üçüncüsü 2 200'dür. »Bu bağlanan aylıklar 
1 '8010, bir alıt asgari ücretin 1/3 rakamının altında fcaıl-
dığı İçin otomatik olarak üçü birden 1 800 liraya yük
seltilmişti Bu sebeple yalpılan zam bu basamakların 
tümünde '% 45 oranında alt basamaklarda1 daflııa yük* 
sek zam yapılmak, dlalha yukarı basamaklarda 'dialha 
düşük zam yapılmak suretiyle ortalama % 40 îiılk bir 
rakamın bulunması yoluna gidilmiştir. Bu üç basamak
ta % 45 oranında zata yapıldığı zaman, her üç ba
samakta rakam 3 750 lira olarak dde edülimişjüir. Bu 
sebeple 3 750 lira olarak gelmiştir, fiili durulma inti-
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Ibalk ettirilebilmek için, Ancak Klooıisyondiaki, «'hiç 
olmazsa 50'şer lirdik bir farklılık olsun» şeklindeki 
arzuiya biz de katıldık Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Peki, teşekkür ederimi 
Ek geçidi 9 ncu madde üzerinde söz almak iste

yen var mı?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum : Kalbul edenler,. 

Etmeyenler... Rabul edilmiştir. 
Ek geçici madde 10'u okutuyorum : 
Yeni Basamakların Sigorta Primine ve Aylıklara 

Esas Alınacağı Tarih : 
ER GEÇİCİ MADDE 10. — Sigortalıların bu

lundukları gelir basamaklarının 50 ndi maddede bu 
Kanunla tespit edilen gelir 'basamaklarına intibakı ü& 
bu 'basamakların sigorta primline esas alınmasına 
1.3.1981, bağlanmış Ibulunan aylıkların aynı basa,-
maklara intibakı ile 'bağlanacak aylıkların hesabında 
esas alınmasına 1.1.1983 tarihinde 'başlanır. 

BAŞKAN — Ek geçidi 110 ncu madde üzerinde 
Komisyonun !bir izahatı olacak mı? 

"PERSONEL' KIDEMLİ! ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komıisyo-
nu Başkanı) — Sayın Başkanım; Hükümet tasarısı bu 
yasanın daha önce Yüce Konseyce kanunlaşacağını ön
görerek hazırlanmış. Biz 'burada 1.3.1'98rin sigorta 
primine esas alınmasını önermekteyiz. 

BAŞKAN — Zannediyorum, geçici 10 ncu madde 
ie ilgili olarak, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyo
nu bir şikayette bulunmuştu. İki sene ödeyecek, ondan 
iki serte sonra faydalanacak bu ibölümden. Bu bü
yük bir haksızlık olacak. 3 000 lira ödenecek de
mişlerdi zannediyorum. Bu madde midir onların şi
kayeti? 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ SADIK SjDE 

— Efendim izin verirseniz arz edeyim; evet, şikayet
çi oldukları madde 'budur. 

Sayın Başkanım, 1971 yılında Meclislerde kabul 
edilmiş ve yürürlüğe konulmuş bulunan 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanunu; ancak 10 ncu ayın İdinden iti
baren 1'972 yılında uygulanmaya başlanmış. Bu (ilik. 
uygulama, kuruluş kanundaki bazı arızalara rağmen 
iyi götürülmüş. Falkalt 14.4.1977 tarihine gelindiğinde 
parlamenterlere hiç beklerum'edik bir anda birtakım 
halklar sağlanmasına mütedair 201*2 sayılı Kanunla 
yenli bir yük getirilmiştir. BAĞ - RÜR'da bir yayılma, 
bir tazyik altında kalma gözüküyor o tarihte. Takiben 
10 Eylül 1977 tarihinde 2108 sayılı Kanunla muhtar

lara bir hak getirilmiş, beklenmeyen bir şey ve 'bu yük 
altında BAĞ - KUR bocalamaya başlamış ve nihayet 
2229 sayılı Kanunla 4.5.1979 tarihinde yeni bazı mad
deleri tadil etmek suretiyle; yeni haklar vermek, bazı 
mevcut hakları katlamak gibi hesaba meydan okuyan; 
matematiğe meydan okuyan maddeler getirilmiştir. 

Sayın Başkanım, bu değişikliklerden sonra Kurum 
kendi yükünü taşıyamaz hale gelmiştir. 'Emaneti devir 
.aldığımızda yaptığımız envanterde 1 145 000 000 li
ralık açıkla 19811 yılına gireceğimizi gördük. Şimdi şu 
tedbir, bu yapılmakta olan değişikliğin belkemiğini 
teşkil etmektedir. Bu tedbiri almazsak, BAĞ - KUR 
hem kendi kendini götüremeyecek, hem de beklenen 
hizmetleri vermekte acze 'düşecektir. 

Şikayete sebep olabilecek bir sıkıntı var; fakat bu 
sıkıntı, hastaya verilen bir acı ilaç kabul edilmeli, BAĞ 
— KUR'un kurtarılması için katlanılmazdır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Yani, vaktiyle yapılan hataların ce
zasını çekiyorlar, ama kabalha|tı olmayanlar çekiyor; 
değil mi? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Maalesef. 

BAŞKAN — 'Bunların kabahati yok. Bu prim öde
yenlerin ne kabahatli var? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE 
— Yok. 

BAŞ/KAN — Bunu yaygınlaştıranlarda kabahat. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIR SİDE 

— Faturasını biz ödüyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonda onlarla görüştünüz mü 

bu maddeyi? İzah ettiniz mi onlara? 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

Bu maddeyi açıklarken, Kurumun 5 yıllık teknik 
bilançosuyla beraber ikna etmeye çalıştık. Meri mev
zuat uygulandığı takdirde Kurum 19'81'de 1 milyar, 
1982'de 5 milyar, 5 yıllık perspektifte 33 milyar artı
rarak gidiyor. Bu şekliyle düzenlendiğinde, 1981'dle 3 
milyar, 1982'de 3 milyar (stoklar da var), 1983'dta 
894 bin menfi, öbürleri zait, sonra tekrar müspete ge
çerek 5 yıllık perspektifte 7 milyar bir zait duruma 
girebiliyor. Akisi takdirde Kurum maddi müzayaka 
içinde devam ediyor, Tabii aktüaryal hususu daha tek
nik durumda. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Başkanım, uygulamaya aıit birkaç cümleyle 
bir'teknik hususu Genel Müdürümüzün açıklamasına 
izin verir misiniz? 
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BA$KAN — Hay hay, 'buyurun. 
ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik iş ve İşçi 

'MşMleri Komisyonu Üyesi — BAĞ - KUR Genel 
Müdürü) — Sayın 'Başkanım; 'bu arada, 1 Mart 1981' 
ile 1982 sonuna kadar olan devrede, 22 aylık devre
de şu anda uygulanan 'basamaklara göre önemli saiyıla-
ibilecök zamlar yapılmaktadır. Konifedlerasyon kısmen 
artırdı. Şu anda getirilen' ek geçici madde 9'da (be
lirtilen '22 aylık dönemde uygulanacak sadece bu 21 
aya münhasır yeni bir talblo var. Hükümet teklifinde 
Ibugün ödenen aylıklara nazaran % 30 ile % 45 'ara
sındaydı yapılan zam, Komisyonda, ibu ilk 3 basamak
ta yalpıları ufak değişiklikle % 30 ile % 50 arasında 
zam yapılmaktadır bugüne göre. Bu 22 aylık dönemde 
ödenecek primlerde gösterge rakamlarına göre bir 
artış olmaktadır. Ancak, ödenen aylıklarda da bir ar* 
tış olmak'ta'dır. 1 Ocalk 1'983'ten itibaren gösterge ra
kamları 'hem pıtını talhsiilatına, hem aylıkların 'bağlan
masına esas olacaktır. Kanun o anıdan itibaren fonk
siyonunu tam olarak yerine getirecektir ve 1980 yılı
nın sonu ile 1981 yılının Ocak ve Şulbait aylarında yap
tığımız ödemelere nazaran 1.1.1983 *te katsayı 29 bile 
olsa -ikişer artsa, 1982 yılında 27, 1983 yılında 29, 
hesaplanmız bu esasa göre yapıldı- şu ana göre % 
11'4'lülk 'bir artist ifade edecektir, 1983'de alınacak ay
ılıklar. İki saifhalı 'bir artış getirilmektedir. Şu anda uy
gulanacak talblo % 301 i'le '%50 arasında, 1.1.1983 'ten 
ütilbaren uygulanacak sistem ise, şu ana göre % 114'lük 
artışı ifade edecek İbir .seviyeye getinnektedir. Arz ede
rini. 

'BAŞKAN — 'Peki, izahatınıza teşekkür öderiz. 
Geçici 10 ncu madde üzerinde söz alıraak listeyen 

var mı?... Yoktur. 
Maddeci oylarınıza sunuyorum ': Kalbuİ edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bk geçici madde 11 'i okutuyorum : 
İlk Beş 'Basamakta 'Bulunan Sigortalıların İntibakı: 
İEK GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihte ilk beş 'basamakta bulunan si-
gortaılılar bulundukları basamaklarda 'bir tam yıllı: 
ıdolidurmuşlarsa haklarında değişlik 52 nci madde hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — Ek geçici 11 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?... 

Komisyon Sözcüsünün bir diyeceği var mı?... Bu
yurun. 

'PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN '(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Başkanım; bu ilk basamaklarda ev
velden 'en az 2 yıl Ibek'leme vardı ve ilerleme talebe 

münhasır idi, Talbiji 'halen bu kurumun yapısal hatası 
var. Bu yapısal hatayı düzeltici 'bir öneriyle huzurunu1-
za gelmedik. 'Biraz mehilden sonra Ibunu tekrar huzu* 
runuza getireceğiz. Yapısal hata o kadar belirgin ki, 
bir kişii düşünelim; bu 2 yıl, 2 yıl, 2 yıl 2 yıl bekliyor, 
12 nci basamakta 20 yıl 'bekliyor veya 3 yıl bekliyor, 
emekli oluyor, ©irisi de 11 nci basamaktan giriyor, 
en yüksek primi 25 yıl 'ödüyor, o da aynı parayı alıyor. 
'Bu kadar yapısal hatası var. Şimdi burada bir yakla
şım var. En azından 1 nclidem 5 nclye kadar otoma
tik yürütme. Bu, 'bir geçiş dönemi tasarısı mahiyetin
de. Bu 'birer yıl beklemeyi getirince tabii, doldurmuş 
olanları da 53 ncü madde esaslarına göre üst kademele
re yükseltmeyi öngörüyor. Fakat arz ettiğim gibi, bu 
tasarıyla kurumun... 

İBAıŞKAN — Yani ödediği parayla orantılı olarak 
bağlanmıyor da, derece neyse, o derecen'inkin'i alıyor. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GİN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişikleri Komisyonu 
©aşkanı) — Arz ettiğim gibi, 11 nci dereceyi seçen 10 
yıl 11 nci derecede, 15 yıl da 12 nci derecede olsa, en 
yüksek primi ödeyenin aldığı maaşla, 1 nci basamak
tan... 

BAŞKAN — l'den başlayarak 'gelenle aynı, 
PERSONEL KIDEMİ! ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — 2'şer, 2'şer yıl bekliyor, aynı maaşı 
alıyor; ama, bunları izniniz olursa... 

BAŞKAN — Değiştirmek gerek, düzeltmek ge
rek. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — İstisnasız şekilde değiştiririz; ama, bu 
arz ettiğim gibi, emeklilere de bir zam getiren tasarı 
olduğu için bu kadar oluyor. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 11 üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 9, ek geçici madde 10, ek geçici 
madde 11'e bağlı olan 9 ncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orgeneral Saltık'ın bir madde hakkında sorusu 

var. Buyurun efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milü Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu her iki kanunu da değişik zamanlarda inceleme
mize rağmen, BAĞ - KUR'un zamanında alamaya
cağı paralar nedeniyle 8 nci maddeye bağlı olarak ge
çen ek madde 6'da bir tereddüdüm oldu. Bu madde 
hakkında bazı hususların açıklanmasını isteyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika; ben onu önce 
oylayayım. 

Efendim, madde 8'e bağlı olarak ek madde 6'da 
tekriri müzakere talebinde bulunuluyor. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
yeni BAĞ - KUR üyeleri diğer Sosyal Sigortalarda 
olduğu gibi işverenle beraber yatıramıyor. O nedenle 
bankalardan parayı buluyor. Ancak maddede, «di
ğer kanunlarda kayıtlı haklar saklı kalmak şartı ile ay
rıca, gecikilen süre ile orantılı olarak» deniyor; ama, 
süresi nedir, ona dair bir bilgimiz yok. Bunu açıklar
larsa yanlış anlama düzeltilmiş olur. Yani ne kadar 
zaman sonra banka bu parayı BAĞ - KUR'a yatır
malı? 

BAŞKAN — Bir daha okur musunuz efendim o 
maddeyi? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «BAĞ - KUR ile 
münasebeti olan bankalar; Kurum adına tahsil ettik
leri sigorta primlerini ve her ne nam altında olursa 
olsun Kuruma olan diğer borçlarını BAĞ - KUR he
saplarına zamanında ve tam olarak intikal ettirme
dikleri takdirde...» Zaman nedir? Diğerinde bir za
man koymuşlar; «ertesi ayın sonunda yatırmadığı 
takdirde» diyor. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim, Genel Mü
dür. 
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ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu Üyesi ve BAĞ - KUR Genel 
Müdürü) — Sayın Başkanım, BAĞ - KUR primleri 
4 devlet bankası aracılığı ve posta çekleri vasıtasıy
la toplanmaktadır. Bu bankalarla BAĞ - KUR'un 
sözleşmeleri var, protokolleri var. Protokollerde de kaç 
gün içerisinde bu toplanan paraların BAĞ - KUR he
saplarına intikal ettirileceği kayıtlıdır. Üç gün ile 
bir hafta arasında değişen sürelerdir. 

Ancak, maalesef yıllardır bankalar bu sürelere 
birkaç şekilde riayet etmemektedirler. 

Birincisi, BAĞ - KUR adına topladıkları para
lan zamanında BAĞ - KUR hesaplarına kaydetme-
mektedirler. 

Sayın Başkanım, bir yılı aşkın bir süreden sonra 
intikal eden paralar vardır hesaplarımıza. Bir yıl sü
re ile o miktarda paramız olduğunu BAĞ - KUR ola
rak biz bilemiyoruz. Zaten çok büyük güçlüklerle 
paramızı toplayabiliyoruz, topladıktan sonra da, hepsi 
devlet bankası olan bankalarımızın zamanında hesap
lara intikal ettirmemesi sebebiyle ikinci bir güçlüğe 
düşüyoruz. 

BAŞKAN — Peki, bu karşılıklı anlaşmanızda, za
manında yatırmadığı takdirde şunu öder diye bir ka
yıt yok mu? 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu Üyesi - BAĞ - KUR Genel Mü
dürü) — Sayın Başkanım, sadece temerrüt faizi ka
yıtlı, o da şu anda % 10'dan ibaret. Faizin % 50 ol
duğu bir dönemde % 10'luk, üstelik mahkemeye ver
mek suretiyle alacağımız bir paraya devlet bankaları 
nın hepsi razı olmaktadırlar. 

BAŞKAN — O halde başka bir müeyyide getirmek 
lazım. 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu Üyesi - BAĞ - KUR Genel Mü
dürü) — Bu müeyyideyi bu hususlar içerisinde ge
tirdik Sayın Başkanım. 

Bunun dışında ayrıca BAĞ - KUR, üçer aylık dö
nemler halinde sigortalılarına aylıklarını ödemektedir; 
ancak üçer aylık dönemlerin sonunda tahsilat yapa
bilmektedir. Bu üç aylık maaşların ödenmesi şu anda, 
Ocak - Şubat - Mart dönemi için 1,5 milyar liraya 
yükselmiştir, üç aylık dönemde. 

Dört bankada bulunan paraların, vadesizlerinin ve 
gelecek olan prim tahsilatının toplanması suretiyle 
Halk Bankasına aktarılması gerekmektedir. Zama
nında, ayın birinde üç aylık dönemin ilk günü sigorta
lılarımıza yapılacak ödemenin sağlanabilmesi için ve 
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paramız bulunan bankalara verilen aktarma talimat
ları çok geç ve bazen de aylarca yerine getirilmemek
tedir. Bu yüzden de Halk Bankasında BAĞ - KUR 
kırmızı bakiye vermek durumuna düşmektedir, diğer 
bankalarda parası olduğu ve aktarma emrini verdiği 
halde. Bu güçlükler içerisinde maddeyi getirmek zo
runda kaldık Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O halde, mademki böyle bir durum 
oluyor; «BAĞ - KUR hesaplarını zamanında ve tam 
olarak intikal ettirmedikleri takdirde» diyeceğimize, 
«BAĞ - KUR hesaplarına yapılan anlaşmalar süresi 
içerisinde intikal ettirmedikleri takdirde» demek la
zım. Karşılıklı bir anlaşma yapıyorsunuz ya, bunun
la ilgili olarak «Kurum ile olan anlaşmalarda ve di
ğer kanunlarda kayıtlı haklar saklı kalmak şartıyla ay
rıca, gecikilen süre ile orantılı olarak, devlet bankala
rının asgari bir yıllık vadeli mevduata ödedikleri fai
zi de Kuruma öderler» diye bir müeyyide koymuşsu
nuz buraya. Bir yıllık faiz oranından ödeyecek; ama 
süre kayıtlı olmadığı için zamanında onu karşılar mı, 
karşılamaz mı? 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu Üyesi - BAĞ - KUR Genel Mü-" 
dürü) — Sayın Başkanım, sözleşmelerimizde süreler 
kayıtlı. Onun için süre belirtmedik ve süreler çeşitli 
Sayın Başkanım, hepsinde aynı süre yok ve o proto
koller geçerli şu anda. O yüzden şu kadar süre şeklin
de belli bir kayıt koyamadık. 

BAŞKAN — Bu tabir sizi kurtaracak, koruya
cak mı? 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu Üyesi - BAĞ - KUR Genel Mü
dürü) — Evet, korur, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
benim endişem, «zamanında» deyimi fazla esnek bir 
deyim, öbür tarafta bir aylık bir süre tanımışız. Eğer 
bankalarla bundan sonra protokollarında «her ay so
nunda biriken hesaplarını» diye bir sarih hüküm ge
tirirsek, zannediyorum BAĞ - KUR daha rahat bir 
duruma gelir ve protökollarla da ayrı ayrı uygulama 
yapmak zorunluluğundan kurtulmuş olur. Hepsi dev
let bankasıdır. Ayrı ayrı uygulama yapmaya da lü
zum yok Ziraat Bankası, Halk Bankası... O nedenle, 
bu «zamanında» deyimi BAĞ - KUR'u da bankalar
la anlaşmada zorlukta bırakabilir, buna ait hükmün 
uygulanmasında hâkimi de zorlukta bırakabilir. «Za

manında» biraz fazla elastiki, o nedenle tekrar geriye 
dönmeyi öneririm. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu kadar da katı bir şey koyarsak, 

bir ay falan diye... 
Siz ne kadar zaman verirdiniz, üç gün, bir hafta 

mı, dediniz? 
ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 

İlişkileri Komisyonu Üyesi - BAĞ - KUR Genel Mü
dürü) — Sayın Başkanım, işin iki ayrı cephesi var. 

Birincisi, topladıkları primleri protokollarda belir
tilen süreler içerisinde hesaplarımıza aksettirmeleri; 
ikinci cephesi ise, bizim bankalar arası hesaplarımıza 
aktarmamızda belirttiğimiz süre içerisinde, diğer ban
kadaki, ödemeyi yapacağımız bankadaki hesabımıza 
primlerini toplayan bankanın hesabı aktarması. İkisi 
de birbirinden farklı. 

Zamanında hesaplarımıza aksettirdiği takdirde, bi
zim kendisine belirttiğimiz süre içerisinde diğer ban
kada paramızı bulundurmak zorunda. Çünkü vadesiz 
hesaptan aktarmasını istiyoruz, vadeli hesaplarımızla 
bu aktarmanın bir ilgisi yok. 

Birincisini, «sözleşmelerdeki süreler içinde» deme
miz halinde maddeye sarahat getirebiliriz. Ancak ikin
cisi için belli bir süre belirtmek mümkün olmuyor. 
Mümkün olduğu kadar - hepsi devlet bankası olduğu 
için - güçlüğe düşmeyecek bir süreyi vermeye çalışı
yoruz. Filanca bankadan öbür bankaya aktarma ya
parken belli bir süreyi tanımaya çalışıyoruz, vadesiz 
hesaplarda olsa bile. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Ben de tatmin olmadım ya: Buyu

run. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tekrar Yüksek 
Heyetinizden özür dileyerek mevzua dönüyorum. Bu
nu Komisyonda münakaşa etmemizde büyük fayda
lar vardır, 

Heı iki yaklaşımda da BAĞ - KUR vadeli ola
rak yatırmadığı hesapların Halk Bankasında toplan
masını istiyor ve üç ayda bir de Halk Bankasından 
bunların ödenecek kısmını ödüyor, biriken bir kısmını 
da - tahmin ediyorum - yine vadeli olarak yatırıyor 
bankalara, o bir ayrı konu. 

Eğer süre koymazsak, banka yahut değişik ban
kalarla BAĞ - KUR arasında ayrı ayrı protokoller 
uygulanabiliyor ve bu ayrı ayrı protokollara göre de 
daima BAĞ - KUR zor durumda kalıyor. Bunu ka-
nunlaştırıyoruz madem, bunun en uygun zamanı ne 
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olmalıdır onu zikredelim. Hepsi aynı şekilde olsun ve 
o zamanın sonunda BAĞ - KUR'un hesaplarını yine 
kendi protokolü ile Halk Bankasına yatırırlar. 

BAŞKAN — Orgeneral Saltık size kolaylık öneri
yor. 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş
kileri Komisyonu Üyesi - BAĞ - KUR Genel Müdü
rü) — Sayın Başkanım, bizim için çok daha uygun 
olur belli bir sürenin belirtilmesi. Bankalarla ileride 
doğabilecek sürtüşmeleri asgari seviyeye indirir. 

BAŞKAN — Ne kadar bir süreyi siz uygun gö
rüyorsunuz? 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş
kileri Komisyonu Üyesi - BAĞ - KUR Genel Müdü
rü) — Sayın Başkanım, ilk yapılan protokollarda ge
nellikle BAĞ - KUR adına yatırılan paraların üç gün 
içerisinde banka hesaplarına yazılması, banka hesap
larına intikal ettirilmesi hükmü getirilmiş. 

BAŞKAN — Üç gün içinde olmaz, üç günde hiç
bir banka bunu yapamaz. 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenıliık, İş ve İşçi İliş
kileri Komisyonu Üyesi - BAĞ-KUR Genel Müdürü) — 
Daha sonra bir hafta olan protokollar var. Bir hafta
lık sürenin uygun olabileceği hususu. 

Sayın Başkanım, faiz kaybımız olacaktır süre uza
dıkça, o kadar süreye ait faizin hesaplarumıza geçme
mesi gibi bir endişemiz var. 

BAŞKAN — Böyle bir sene uzayanlar var dediniz, 
yüzde kaçtır bu? Normaıli kaç günde geliyor? Yani 
üç ila yedi gün içerisinde geleli para miktarı nedir, 
gecikenler nıe kadardır, bir soneye initiJlklal edenler ne 
k'adar, sizde böyle bir hesap var mı? 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş
kileri Komisyonu Üyâsi - BAĞ-KUR Genel Müdürü) — 
Sayın Başkanım, tam hesabı maalesef elimizde yok 
efendim. Ne kadarının intikal etmediğünA, halen' intikal 
ettirildiğini bHemıiyoruz. Bize intikal ettikçe biliyoruz. 

FaJkalt bunun dışında bMeHlidlifclbrimdz var. Bir ban
ka Ü'e olaın mıünaSelbetimliZJdb 334 milyon liralık açtı
ğımız bir krediden geri dönmâsi gereken para tonlu
su, bir yılı aşkın süredir çeşıitlü defalar yazışmamııza, 
saiyıln Balkanımızın, sayın Müsıteşarımızın başkanlığın
da tüpl'aınmanııza rağmen ilgili banka yeltkillileriyle, 
hâlâ çözüme Kavuşturulamamıştır. 

BAŞKAN — Siz ne kaidar teklif ddiıyoirisunuz? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güvens 

lik Kionıseyi Genel Sekreteri) — Ben her ayın somunda 
diyorum en azımdan. Bir ayım sonunda devretsin. 

BAŞKAN — Bir ay çok, zaman faizden1 zara* 
edtetf diyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven* 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Türkiye'nin 67 ilinde BAĞ-KUR var, Ziraat Bankalsı 
Ve ilgili bankalar parayı alınlar; bir merkezde topla
nacak ve hesaba geçilecek. Ondanı daha evvel bu he
sabı çıkarmak iyimserlik olur. Öyle üç günde falanı 
gelmez bunlar. Fakat bir ayın sonuna kaldığı zaman 
da, orta yerde kıstas yok, «zamanında» dedlik. Arka-
sıından ne isteyecek? Faiz isteyecek. Benim paramı 
zamanında yatırmadımıız, bana cari faiz üzerinden şu 
kadar miılyon lira faiz verin diyecek. Neye dayanacak 
bu faizi isterken? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Başkainırn, bu konuda galiba bir orta yol bul
mamız gerekli. 

Ben şöyle bir usul izliyorum. Her hafta bana rapor 
gönderiliyor, bankalardaki durumu her hafta izlemek 
imkânını buluyorum. 

Eğer uygun bulunsanız, Sayın Saltık Paşanın bü
yük hakkı Var; belirsiz bir durum; hakikatten' ihtilaf 
halimde de çok zor olacak. O sebeple, «BAĞ-KUR 
'Hesaplarının sözleşmelerde belirtilen süre içerisinde...» 
diye hüküm getirelim. 

BAŞKAN — Tamam, ben de öyle dedim, «Sözleş
melerde belirtilen süre içerisinde» diye. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Güçflü bankla üç gün içinde diyor, bir başkası beş 
gün içinde diyor. Bir yarış başlıyor, banla yatırsınlar 
dliye. Böyle bir istikaimet var. Kendilerinin gönülle
riyle koydukları süreye tabi olmalarını isteyen bir 
hüküm olmalı. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Ben de onu söyledimı: . 
«Sözleşmelerde belirtilen süre içerisinde...» 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Güven, 

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım>, bu^ 
nun bir zorluğu var, talbii BAĞ-fKUR'a güçlük yara
tır. Bunun sonunda dedikoduları olur. 

BAŞKAN — Dedikodu içerikli. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven-

lik Konseyi Genel Sekreteri) — O banka ile bir haf
talık sözleşme yapıldı, bu banka ile 24 saatlik sözleş
me yapıldı. 

BAŞKAN — Yapmaması lazım, öyle şey olur mu? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven

lik Genel Sekreteri) — Ben bu konuya değinmek işiti
yorum da, emin olduğum için arz ediyorum, ofaıuş-
ıtur efendim bugün dedikodular. 
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'BAŞKAN — O zaman onu mahkemeye vermidk la
zımıdır. 

ORGEİSPERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreterli) — Yüce Divana verdiği-
ıri'iz eski Balkan, bu konuda saraıhaıta rağmıen, deivlet 
baınkaılari'nın dışına para yaltımmışitrr. 

BAŞKAN — Cezasını çekiyor ama, Çümikü, Hak-
kâri'dien gönidereodk bıir adıamınn süresiyle buralsı bir 
olmaz. 

ORGENRAL NURETTİN ERSİN — Eşit zaman 
koınısuinl efenldim. 

BAŞKAN — Hakkâri'den buraya 3 gün içerisinde 
gelmez. Yani, bankaların bugün Türkiye'nin uzak me
safeleri var, oralarda anılaşma yapıyor. Şimdi, Erzu
rum'daki bir bankadan gelen bir para bir gün içerisin
de gelecıdkse o zaman tel havalesiyle göndermesi la
zım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miffi Güven
lik Konseyi Genel Sdkreteri) — Haftalık mı allıyorlar 
bankalar? 

A. NURİ ERNAM (Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Temısilc'isi) — Efendim biz, bankalardan her hafta 
baışı itibariyle, pazaritesi Mbariyle duruimuımuizu alı
yoruz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven
lik Konisıeyi Genel Sekreterli) — Bu uisul işliyorsa her 
hafta sonunda, sıözlleşmelieııe bağlamadan, «her haıfta 
sonunda hesabı devir etmeyen» diyelim, bir bağlantı 
olur. 

BAŞKAN — Simidi efenldim, bu, beli bir para 
değil ki; o şehirde 100 tane BAĞ-KUR üyesi şahıs 
var; birisi aıyın 1,'imde yatırır, biri ayın 5'inlde yatırır, 
'biri de ayıin 7'slndb yatırır, 7'sıinde yatıranı da hemen 
gönderemez ki aynı gün. Nasıl olacak o?.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven. 
•ilk Komiseyi Genel Sdkreteri) — Bankanın hesabına 
girmiş parayı haftanın şanomda BAĞ-KUR hesabına1 

devir edecdk, buraya Merkeze mi?. 

(BAŞKAN — Alma, BAĞ-KUR'un hesabına nereye 
devir decek, buraya Merkeze mi?, 

ORGENERAL HAYDAR SALTÜC (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — BAĞ-KUR'un bir he
sabı var, aynı bankanın içinde. 

BAŞKAN — Var mı? Her bankada var mı? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Hayır. 
Müsaade ederseniz Sayın Müsteşar bir M konuyu 

açıklasınlar, konuya açıklık getirmek bakıimınıdan fay
dalı olur. 

BAŞKAN — Evdt, buyurun. 
NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayiin Başkanım; aislrnda BAĞ-KUR hesa
bına geçiyor. BAĞ-KUR hesabına geçmiyor değil, 
vadesiz hesaba geçiyor. Çünklü, vatandaş parayı 
BAĞ-KUR adına yatırıyor. Bankadaki hesabım başka 
türlü düşünülmesi mümkün değil Bizim buradaki! 
Ikaybımıız BAĞ-KUR olarak, faizden kayıp ediyoruz. 

Ben şahsen Sayın Generalimin teklifine katılıyo
rum. Hakikaten bankacılık işlemlerindeki zorluğu da 
ıgözönüne alacak olursak; 3 günlük, 1 haftalık süreler 
de eğer sıhhatli olsa idi, BAĞ-KUR "la ilişki kuran 
bankalar arasında ihtilaf doğmazdı. Demek ki, mese
lenin esası bu 3 günlük, 1 haftalık sürelerden ileri ge
liyor. 20 günlük, 1 aylık süre zannediyorum, daha ra
hat, daha isabetli bir sıüre olur. 

Kanaatimi arz etmeye çalıştım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — O zaman, «15 günlük» diyelim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani faiz 

kaybı da kabul edilebilir bir riisbette kalır, diyorsunuz. 
NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem-

isiilcisi) — Tabii kabul edildbilir. 

BAŞKAN — O zaman, «BAĞ-KUR hesaplarına 
15 gün içerisinde tam olarak intikal ettirmedikleri 
takdirde» diyeceğiz. Yani ne 20 gün ne 1 ay, tam 15 
gün. 

Bunu takip edecek teşkilatınız var mı, bunu kontrol 
edecek teşkilatınız var mı?.. Yok. İstediğiniz kadar 
koyun, eğer göndermem işse bunu tahsil edecek bir 
teşkilatınız yok. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Oraya yatırdığı za
man BAĞ-KUR üyesi, yatırdım demesi, kompitüre 
geçtiği zaman onun hesabına... Hem oraya yaitması, 
hem oraya yatması BAĞ-KUR yönünden mahzurlu
dur. 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, evet efendim, kamıpitür sis
temini bunu kontrol edebilir hale getirmeye çalışıyo
ruz. 
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'BAŞKAN — Komıpitür sisteminiz var mı?.. 
NACÎ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi) — Var, iyi işleyen bir kompitür siısitemimiz var. 
BAŞKAN — O zaman mesele yok. O halde şöyle 

yazıyoruz: 
«BAĞ-KUR hesaplarına 15 gün içerisinde tam 

olarak intikal ettirmedikleri takdirde...» 
NACÎ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi) — Evet efendim. 
BAŞKAN — O halde, 8 nci maddeye bağlı ola

rak ek madde 6'yı bu değişiklik şekliyle okutup 
oylayacağım. 

Ek madde 6'yı okutuyorum : 
«EK MADDE 6. — BAĞ - KUR ile münase

beti olan bankalar; Kurum adına tahsil ettikleri si
gorta primleri ve her ne nam altında olursa olsun 
Kuruma olan diğer borçlarını BAĞ-KUR hesapla
rına 15 gün içinde tam olarak intikal ettirmedikleri 
takdirde, Kurum ile olan anlaşmalarda ve diğer ka
nunlarda kayıtlı haklar saklı kalmak şartıyla ayrıca, 
gecikilen süre ile orantılı olarak, devlet bankalarının 
asgari 1 yıllık vadeli mevduata ödedikleri faizi de 
Kuruma öderler. 

Uygulanacak faiz haddinin tespitinde anlaşmaz
lık halinde Merkez Bankasının bildireceği oran esas 
alınır.» 

- „ . • . . . 

6 . 3 . 1981 O : 2 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «ve» 
kelimesini okumadık. 

BAŞKAN — Evet «15 gün içerisinde ve tam ola
rak» şeklinde olacak. 

Ek madde 6'yı bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum: KKabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının yürürlük maddesi olan 11 nci maddeyi 
kabul etmiştik. 

Şimdi tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Gerçi bu tam olarak her şeyi karşılamıyor ama, 

yalnız artışları karşılıyor. Demin de konuştuğumuz 
gibi, bu kanunun yeniden ele alınıp hazırlanması la
zım. 

Efendim, gündemimizde görüşülecek başka mad
de olmadığından, birleşimi, bundan sonra kararlaş
tırılacak bir günde tekrar toplanmak üzere kapatı
yorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 

Kapanma Saatli : 19.20 

— 469 — 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

42 NCİ BİRLEŞİM 

6 Mart 1981 Cuma 

Saat : 14.30 

1. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Memur Meskenleri İnşaası Hakkında 4626 

Sayılı Kanuna ek 6126 Sayılı Kanunun Birinci Mad
desine iki Fıkra ile Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Ko
misyonu Raporu, (2/39) (S. Sayısı : 160) 

2. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Mad
desinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/137) (S. Sayısı: 154) 

3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine, iki Maddesinin 
Kaldırılmasına. ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sos
yal Güvenlik tş ve işçi ilişkileri Komisyonu Raporu. 
(1/122) (S. Sayısı: 161) 

4. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve 
Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sosyal Güvenlik tş ve işçi ilişki
leri Komisyonu Raporu. (1/121) (S. Sayısı : 142) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 142 

1479 Saydı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine 
ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. 

(1 /121) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Karanlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 29 Aralık 1980 

Sayı : 101-738/08077 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

-Sosyali Güvenlik Bakanlığınca naznflanan ve ifiaşfkıamlığıinıza arz» Balkanlar Kurulunca 29.12J1980 talihinde 
kaaifjrlaşıtnılan «1479 sayılı Esnaf *ve Sanatkârlar v& Diğer Dağıntsız Çalışanlar Sosyal Sügortaiar Kurumu KaV 
nununun Baızı Madidleleriralıı Değ£$t2r£Irneisme, (Bu Kalnuııa 'Baızı Ek re Geçici Madldleler Eklenmesine ive Bir Ek 
Maddemin YürUfîiükten Kaldırılmasına Delk Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderfhriiştir. 

Gereğini emirlerine arz eklentim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bağ - Kur'dan malullük ve yaşlılık aylığı ibağlanam sigortalılarla, halk sahiplerinin aylıkları genel ücret 'dü
zeyinde ve ülkenin 'ekonomik durumunda meydana gelen değişjiklklere nazaran çolk geride kallmışitır. Bağ -- Kur 
Kanununda Kurumun ak'tüaryal dengesini koruyacak değişükliikler yapılması, bu meyanda prim© ve aylık
lara esas gelir basacaklarının günün şartlarına uydkmiması zaruret halimi aflknışitır.. 

Getirilen tasarı ile 1.3.1981 tarihinden (itibaren, bağlanmış vle bağlanacak malullük, yaşMık' ve ölüm sigor
tası aylıklarının hesabında uygıulainımıafk üzere ayrı bir emeklilik taiblosu düzenlenerek aylıklarda ortalatma 
% 40 civarında bir artış sağlanmıştır. Ayrıca, 'hailen aylık alanlara ödenlmlek'te ofon 750,— TL. yakacak aivansı 
yerine her ay için 1 000,— lira «İSösiyaİ Yardım Zamjmr* ödenmıesıi öngörülmüştür. 

, Diğer taraftan, aylık gelire ve prime esas 'gelir 'basamakları da yükseltilerde, 'bu basamaklardan '1.1.1981 
tarihinden itibaren prim alınması, ancak 1.1.1983 t-aâ i hinden itibaren aylıkların da bu basamaklara göre ye
niden yükseltilmesi esası getirilllmiiştlir. 

Ancak, aylıkların yükisdtiflmlesi' karşısında Kurumun lalktüaryal dengesiin'in bir dereceye kadar mu'hafazası 
için prim oranlarının da '% 15 ten '% 20rye çıkarılması zaruri görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ödenecek sigorta primleri, sigortalı nın bsyan ettiği gelir basamağının % 20*$in'e çıkarıJlmış, 
ayrıca yılı içinde ödenmeyen primlerin vergi uygulamasında gider olarak gösterilemeyeceği esası getirilmıiştiir. 

Madde 2. — Sigorta primine ve aylığa esas olan gelir basamakları günün şartlarına göre yeniden düzen-
'lenimıiş ve basamalk göstergeleri Genel Bütçe ile (tespit 'edilen katsayı ite 'irtibatlı halle getirilmiş ayrıca basa
makların Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebileceği hükmüne yer verillmıiştir, 
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Madide 3. — Sigortalıların büyük bk çogudliuığiu birinci basamağı seçmekte vie gienelikîe uzun süne bu 
Ibasamaktan yükseltene yapmamaktadır. Bu duran, gerek prim gdıiri'eranin azalması, gerekse biri'ncli basamajk-
tan düşük aylık bağlanım'aisı sonucumu dbğurmıakitadur. Bu madidls ile Kanunun 52 neî miaddesi değiştirilerek, 
lilk baJsiamalkilardanı daha az aylık bağlaniaın sigortalıların sayısını azaltimalk diğer föaıraftan Kurum geliderini müm
kün olduğu kadar artırmak liçin ilk beş basamakta, Ibefc temle süresi birer yıla indirilmekte ve basamak yükselt-
tmeleri mecburi halle getirilmiefctledir. 

Madde 4. — Sigortalıların prim borçlarının ödenmesinde, kolaylık sağlanabilmesi için, üç'er aylık dönem 
esası yerine aylık ödeme esası getirilmiş, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 sayılı Kanunda 
yapılan değişikliğe paralel olarak gecikme zammı % 2'den % 3'e çıkarılmış ve primlerin hesaplanması, öden
mesi ve tahsili usullerinin tüzük yerine yönetmelikle düzenlenmesi, ayrıca gecikme zamlarının % 100'ü 
bulmasından sonra en yüksek vadeli mevduat faiz oranının uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 5. — Bağ - Kur, ödenmeyen sigorta primlerinin tahsili için, sigortalıların her biri ile tek tek 
muhatap olduğundan, adres değişiklikleri v. s. sebeplerle primlerini ödemeyenleri takip etmek çok uzun 
süreler alabilmektedir. Prim ödemekten mütevellit sigortalının sigortalılık hizmetleri bakımından bir süre 
kaybı olmamasına rağmen, 1479 sayılı Kanuna göre Kurumun prim alacağı 10 yıllık zaman aşımına tabidir. 
Bu itibarla zaman aşımı süresi yüzünden Kurumun uğrayacağı kayıpları önlemek bakımından, Kurumun 
alacaklarının zaman aşımına tabi olmaması hükmü getirilmiştir, 

Madde 6. — Bu madde ile; basamakların Bakanlar Kurulunca yeniden düzenlenmesi halinde, primlerin 
artması nedeniyle sigortalıların ödemelerinde vuku bulacak gecikmelere rağmen aylıkların hemen ödenmeye 
başlanılması dolayısıyla Kurum kaynaklarının kısa sürede eriyeceği gözönüne alınarak aylıkların, basamak
ların düzenlenmesinden 6 ay sonra yeni basamaklara göre ödenmesi esası getirilmektedir. 

Madde 7- — Aylığa esas basamaklar, Genel Bütçe ile tespit edilecek kat sayıya bağlandığından ve basa
makların günün şartlarına göre Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilmesi imkânı getirildiğinden 
ek madde 5 yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 8, — Bağ - Kur adına prim tahsil ve Kurumun vermekte olduğu kredilere aracılık eden ve mev
duatı bulunan bankalar, Kurumun alacaklarını anlaşmalarda öngörülen süreler içinde ve zamanında Kuru
mun hesaplarına intikal ettirmeden aylarca beklemektedir. Bu durumda Kurum primlerini zamanında va
deli hesaplara aktaramamakta, fonlarını değerlendirememekte ve hatta likidite durumunu dahi ı takip ede
memektedir. Dolayısıyla Kurum büyük maddi kayıplara uğramakta, ayrıca bankalarla devamlı ihtilaf içinde 
bulunmaktadır. 

Bu madde ile getirilen ek madde 6 ile Bağ - Kur hesaplarına zamanında intikal ettirilmeyen alacaklar 
nedeniyle Kurumun uğrayacağı kayıpların telâfisi sağlanmaya çalışılmaktadır., 

Bk Madde 7 ile de aylık alanlara her ay için î 000 lira sosyal yardım zammı ödenmesi öngörülmüş ve 
bu ödemenin uygulama şekli belirtilmiştir. 

Madde 9. — Bu maddede yer alan ek geçici madde 9 ile 1 . 3 . 1981 tarihinden 31 . 12 . 1982 tari
hine kadar uygulanmak üzere aylıkların hesabına esas tutulacak basamaklar belirlenmiştir. 

Ek Geçici Madde 10 ile de 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde tespit edilen basamakların prim ve 
aylıkların hesabında esas alınacak tarihler tayin edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 11. — Getirilen madde ile, ilk beş basamakta bir yıllık bekleme süresini dolduran 
sigortalıların bir üst basamağa intikal etmeleri sağlanmaktadır. 

Madde 10 ve 11. — Kanunun yürürlük tarihi ve yürütme tarihi gösterilmiştir. 

Mi'll'i Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 142) 
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Sosyal Güvenlik tş ve İşçi lEşkilerf Kotmisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 
Sosyai Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri 5 Mart 1981 

Komisyonu 
Esas No. : 1/121 

Karar No. : 1 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesinle ve Bir Bk Mad
denin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı» ünliversilte öğretim üyeleri, SösyaU Güvenlik Bakan
lığı, Maliye Bakanlığı, Bağ - Kur Geneli Müdürlüğü, Merkez Banlkası Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları 
Konfederasyonu ve Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği rtemslciterinin iştira-
kiyle Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 'Sosyal Sigortalar Kurumundan (Bağ - Kur'dan) ma
lûllük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılarla, hak sa Mpîerönin aylılkîarı genel ücret •düzeyinde ve ülkenlin 
ekonomik durumumda meydana gelen değişiklklıere nazaran çok geride katmıştır. Aylıkların düşüklüğü ya-
nınida s%ortatolardian tahsil edilen primlerin de l'ŞO,— lira ile 1 449,— İra arasında 'değişen yetersiiiz rakamı-
lar olması; Kurumun aktüaryal dengesi ve geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu Hübarla, Bağ -
Kur Kanunun/da, Kurumun aıktüaryaî dengesini koruyacak değişiklikler yapılması, bu meyanda prime ve aylık
lara esas gelir basamaklarının günün şartlarına intibak ettiriilımesi zaruret hallini almıştır. 

Bu bakımdan, bazı değişiklikler yapılarak Hükümetçe hazırlanan tasarı benimsenmiştir, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Tasarı ile; katsayı esasına geçilmesi 'dolayısıyla \A19 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla 
eklenen ı« Asgari Aylık Tutarı» ite Itfgili Ek Madde 5 yürü rlükten Ikalldırılıdığıddan, ölüm sigortasından aylık bağla
nan hak sahiplerine, aylık oranlarına göre değişmeyen, asgari aylığa esas alınacak btiır tutarını tespit edilmesi ge
rekli görülmüştür. Bu sebeple, 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değüşülk 45 nci -maddesinin (d) bendin
den sonra gelen «Hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklar, halk sahibi bir kifşi ise birinci basamağa göre bağ
lanacak aylığın % 8Öiinden, hak sahibi iki İkisi 'ise % 90*ınıdan az olamaz.» şeklindeki fıkrası; hak sahiplerine 
bağlanacak aylıklara esas aylık tutarının, birinci basamağın % 60'ınldan az olamayacağı ve ayrıCa hak sahiple-
rJınıin ikiden fazla olması halinde bu miktarın % 100*ünden az aylık bağlanamayacağı şeklinde değiştirilerek Ko
misyonumuzca tasarıya birinci maldde olarak dahil edilmiş'tir.! 

Madde 2. — Hükümet Tasarlısının 1 nci maddesi, 2 nci madde olarak aynen beniımseınımiiştiir. 
Madde 3. — Hüklümet Tasarısının 2 nci »nadidesi, 3 ncü madde olarak aynen beniimsenimiştir. 

• Madde 4. — Hükümet Tasarısının 3 ncü maddesi, 4 ncü madde olarak düzenlenmiş, madde başlığı 
eklenmiş ve «ilk beş basamaktan» ifadesine daha açıklık getirilmesi bakımından «altıncı basamağın altında 
seçtiği, intibak ettirildiği vaya yükseltildiği ilk beş basamaktan» şeklinde değiştirilmek suretiyle benimsen
miştir. 

Madde 5. — Hükümet Tasarısının 4 ncü maddesi, 5 nci madde olarak düzenlenmiş ve maddenin birin
ci fıkrasındaki «prim borcunu» ifadesi «aylık prim borcunu» olarak açıklığa kavuşturulmuştur. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, özel bankaların faiz uygulamalarınım farklı olabileceği düşünülerek Devlet 
.bankalarınca verilecek bir yılık faizin esas alınması Komisyonumuzca 'benimsendiğinden fıkra buna göre 
yeniden düzenlenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 142) 
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Madde 6. — a) Bağ - Kur'un ödenmeyen sigorta primlerinin tahsili 'için, sigortalıların her birini ayrı 
ayrı takip etmek zorunda kalması, priım borçlarını ödemeyen sigortalı sayısının fazlalığı, personel kifayet
sizliği, ısigortalıların bildirdikleri adreslerde bulunmamaları gibi sebeplerle primlerini ödemeyenleri takip etmek 
çok uzun süreler almaktadır. Ancak, primlerini ödemeyen sigortalıların» sigortalılılk hizmetleri 'bakımımdan, 
bir süre kayıpları olmamasına rağmen, 1479 sayılı Kanuna göre Kurumun prim alacakları 10 yıllık zaman 
aşımına tabidir. Bu durum nazara alınarak Hükümet Tasarısının 5 nci maddesiyle zaman aşımı süresi yü
zünden Kurumun uğrayacağı kayıpları önlemek gayesiyle, «Kurum alacaklarının zaman aşımına tabi olma
ması;»1, hükmü getirilmiştir. 

Ancak, Komisyonumuzda yapılan müzakereler sonunda, zaman' aşımı süresinin kaldırılmasının genel 
hukuk prensipilerine aykırı olabileceği endişesi uyandığı için bu madde Tasarıdan çıkarılmıştır. Bununla be
raber sigortalıların karşılıksız kazanç sağlamalarının önlenmesi ve Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararla
rın telafisi için; ileride Kanunda yapılacak genel değişiklik sırasında, konunun tekrar etraflıca incelenerek 
Kurum ve sigortalı haklarını karşılıklı olarak koruyacak şekilde maddenin yeniden ele alınmasının uygun 
olacağı sonucuna varılmıştır. 

b) Hükümet Tasarısının 6 ncı maddesi Komisyonca da 6 ncı madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Madde 7. — Tasarının 7 noi maddesinin Bakanlar Kurulunda görüşülmesi -sırasında, asgari ücretin 
1.3.1981 tarihine-kadar değişmesi hainde 1981 yılının Ocak ve Şubat aylıklarının hesaplanmasında karşıla-
şılabiilecek güçlüklerin ortadan kaldırılması gayesi ile maddeye ikinci fıkra eklenmiş ise de asgari ücrette 
yapılabilecek değişikliklerin 1.3.1981 tarihline kadar uygulanımasının mümkün olamayacağı gözönüne alınarak 
ikinci fıkra, Tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Madde 8. — 
Bk Madde 6. — Özel bankaların yıllık vadeli mevduata uygulayacakları faiz oranının değişik ollimiası ha

linde, uygulamada karşılaşılabilecek güçlükleri önlemek üzere Devlet bankalarının asgari bir yıllık vadeli 
mevduata ödedikleri faiz oranının uygulanması ve bu hususta anlaşmazlık halinde Merkez Bankasının bil
direceği oranın esas alınması, şeklinde yapılan değişiklMe madde Komisyonumuzca benimsenmiştir, 

Ek Madde 7. — Birinci fıkranın başına, .«1479 sayılıp ibaresi eklenmiş, ikinci fıkra «Ölen sigortalının 
hak sahibinin birden fazla olması halinde bu zammın tamamı hak sahiplerine eşit oranda bölüştürülür.» 
şeklinde değiştirilmiştir. Diğer taraftan Bağ - Kur Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlanan bir sigortalıya ay
rıca eşinin ölümünden dolayı ölüm aylığı da bağlanması veya Bağ - Kur sigortalısı olan babasından ve an
nesinden ayrı ayrı ölüm aylığı alan çocuklarla, çocuklarının ölümünden ayrı ayrı aylık bağlanan anne ve 
babalara her iki aylıklarından dolayı ilki defa sosyal yardım zammı ödenmesini önlemek üzere Hükümet 
Tasarısındaki maddeye bir fıkra eklenmiş, diğer fıkralarda bazı düzeltmeler yapılmak suretiyle aynen be* 
nıimsenımiştir. 

Madde 9. — 
Elk Geçici Madde 9. — Tasarı ile yürürlükten kaldırılması teklif edilen ımeri Kanunun Bk 5 nci mad

desinin «Bağlanan aylıkların asgari ücretin 1/3'ünden az olamayacağı» hükmü uygulamada ilk üç basamak
tan bağlanan aylıkların aynı miktarda olması neticesini doğurmuştur. Buna paralel olarak, Hükümet Tasa
rısında da bu ilik üç basamaktaki artış oranı diğer basamaklardan daha yüksek tutulmak suretiyle •% 45 
olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple aylığa esas ralkamların. ilk üç basamakta, zamdan sonra da eşit olması 
önlenememiştir. 

Komisyonumuzca basamaklara göre bağlanacak aylıklar arasında az da olsa bir farklılık bulunması ge
rekli görülerek ikinci ve üçüncü basamaklardaki aylığa esas rakamlar yenliden düzenlenmiştir. 

Bk Geçici Madde 10. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geriye dönük bir uygulama yapılmaması 
için; yeni basamak rakamlarının primlerin hesaplanmasında esas alınması ile ilgili 1.1,1981 tarihi, 1.3M981-7 

olarak değiştirilmek suretiyle nıadde benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 142) 
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Ek Geçici Maıdde 11. — Hükümet Tasanısı aynen bewims«öiıh^ir. 
Madde 10. — Hükümet Tasarısı aynen benıimsennuişıtir. 
Madde-İT. — HûUöttinet' T&sara» ay»wn< bMMknsanmfofcav 

Başkan 
Talât SARGIN 
Prs. Kd. Alb. 

Üye 
Rüştü ALT AY 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Başmüşaviri 

Üy* 
Erberk İNAM 
Dz. Öğ. Yb. 

Üye 
Altan TUFAN 
Kur Genel Müdürü 

Üye 
Fazıl KAYNAKDEMİR 

Hv. Prs. Bnb. 

Üye 
Ziya ÇAĞLAR 

Bağ • Kur Genel Müdür 
Yardımcısı 

Üye 
Hasan KARAOĞLU 

Bağ - Kur Tahsisler Dairesi 
Başkanı 

Üye 
İsmail H. TUNCA 

Bağ - Kur Sigortalılar Dairesi 
Başkanı 

Üye 
Ertan ERGUN 

Bağ - Kur Genel Müdürlüğü 
Uzmanı 

Mffii GüvenEk. Konseyi* (S.SayiM : 142); 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmeğine, Bu Kanuna Baza Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Ek Maddenin 

Yürürlükten KMdınlmasma Dair Kanun Tasarısı 

MAÜDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişlik 49 ncu maddesinin 1 ve 3 ncii fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalı nın beyan ettiği 50 nci maddede IbelirCiılen gelir baısaıma 
ğının % 20'sidir. 

Bu kesenek ve primlerin ıtürnü, yılı içinde Ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Olan Gelir Basamakları : 

Madde 50. — Bu Kanuna giöre 'sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesabında, 
aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin her yıl Genel Bütçe Kanunu ile kabul edilen katsayı ile çar
pılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır. 

Birinci basamak 
İkinci 'basamak 
Üçüncü basamalk 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basaimalk 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu başlamak 
Onbirinci basamak 
Onıikinci basamıaik 

190 
220 
250 
280 
320 
360 
400 
440 
480 
520 
560 
600 

Yukarıdaki basamaklar geçim endekslerinde, asgari ücretlerde genel ücret düzeylerinde ve 'ülkenin ekonomik 
durumıunıda meydana gelen değişikliklerle Kurumun mali durumu gözönünde bulundurularak, 5Ö6 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre tespit edilen prime esas tavan ücreti 'aşmamak üzıere, basamaik sayısı ısalbit kalmak 
kaydıyla anilan Kanuna paralel olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir. 

MADDE 3. — 1479 ısayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Sigortalının ilk beş basamaktan her bir basamakta bekleme süresi bîr yıl olup, basamak yükseltilmesi, bu 
basamaklarda prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın kendiliğinden Kurumca yapılır. 

Sigortalı altıncı basamaktan itibaren bulunduğu basamakta iki tam yılını doldurmadıkça ve yazılı talep
te bulunmadıkça ve sırası dışında basamak yükseltemez. Altıncı basamaktan itibaren basamak yükseltmek 
için 6 ay öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların ödenmiş olması şarttır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 142) 
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SOSYAL GÜVENLİK İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ KOMİSYONU METNİ 

1479 Sayıh Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Ban 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ban Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Ek Maddenin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 45 nci maddesinin (d) bendini takip eden 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı, birinci basamağın % 60'ınden az olamaz. Bu mik
tarın, hak sahibi bir kişi ise ,% 80'inden, iki kişi ise % 90'ındlan, iki kişiden fazla ise ı% 100'ünden az ay
lık bağlanamaz. 

MADDE 2. — 1479 saydı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesinin 1 ve 3 ncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci maddede belirtilen gelir basa
mağının ı%, 20'sidir. 

Bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterile
bilir, 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunum 2229 sayılı Kanunla değişik 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Sigorta Pirimine ve Aylıklara Esas Olan Gelir Basamakları v 

Madde 50. — Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesabında, 
aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin her yıl Genel Bütçe Kanunu ile kabul edilen katsayı ile çar
pılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır. 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
On birinci basamak 
On ikinci basamak 

190 
220 
250 
280 
320 
360 
400 
440 
480 
520 
560 
600 

Yukarıdaki basamaklar geçim endekslerinde, asgari ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin eko
nomik durumunda meydana gelen değişikliklerle kurumun mali durumu göz önünde bulundurularak, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tespit edilen prime esas tavan ücreti aşmamak üzere, basamak sayısı 
sabit kalmak kaydıyla anılan kanuna paralel olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir. 

MADDE 4. — 1479 sayıh Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi : 

Madde 52. — Sigortalının altıncı basamağın alünda seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği ilk beş 
basamaktan her bir basamakta bekleme süresi bir yıl olup, basamak yükseltilmesi; bu basamaklarda prim 
ödemeye ve talebe bakılmaksızın kendiliğinden kurumca yapılır. 

MUİ Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 142) 
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(Hükümetin 'Etoklifi) 

. Bu yazılı talebi takip eden aybaşından itibaren, sig ortalı yükselttiği basamak üzerinden yükseltme farkı ile 
^primlerini öder 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 53 ncü maddesinin 1, 2, 5 ve 7 nci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen prim borcunu, ilgili ayın sonuna kadar Kuruma ödemek zorundadır. 
Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak ilk 

ay için Vb 10, bundan sonra geçecek her ay için % 3 -gecikme zammı uygulanır. 
Gecikme zammı prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren bankalarca vadeli mevdu

a t a uygulanan cari faiz oranının en yükseği uygulanır. 
Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değiştirilen 70 nci maddesinin ikinci fıkrasraşa-
-ğıdaki; şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak, tazminat ve rücu davaları ile prim alacak davaları zaman
aşımına tabi değildir. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla eklenen ek madde 2'nin 3 ncü fıkrası aşağıdaki 
, şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yeni basamakların sigorta primine esas alınmasına ^Bakanlar Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden ay
başında, bağlanmış bulunan aylıkların aynı basamaklara intibakı ile bağlanacak aylıkların hesabında esas alın
masına ise 6 ay sonra başlanır. -

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla eklenen ek madde 5, 1.3.1981 tarihinden itibaren 
yürürlükten kaldırılmıştır-

1.3.1981 tarihine kadar, cari günlük en az ücretin aylık tutarında meydana gelecek değişiklikler, 1479 sa
yılı Kanun ile değişikliklerine göre bağlanacak aylıkların asgari aylık tutarlarının hesabında dikkate alınmaz. 

'MADDE 8. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 

Bağ - Kur'a Zamanında İntikal Ettirilmeyen Alacaklar : 

EK MADDE 6. — Bağ - Kur'la münasebeti olan bankalar; Kurum adına tahsil ettikleri sigorta primleri 
ile her ne nam altında olursa olsun Kuruma olan diğer borçlarını Bağ - Kur hesaplarına zamanında ve tam 
olarak intikal ettirmedikleri takdirde, Kurumla olan anlaşmalarda ve diğer kanunlarda kayıtlı haklar saklı kal
mak şartı ile ayrıca, gecikilen süre ile orantılı olarak asgari bir yıllık vadeli mevduata ödenen faizi de Ku
ruma öderler. 

Sosyal Yardım Zammı : 

EK MADDE 7. — Bağ - Kur Kanunu ile ek ve tadillerine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaların
dan aylık alanlara 1.3:1981 tarihinden itibaren her ay için 1 000 lira sosyal yardım zammı verilir. *Bu zam
lar, aylıklar ile birlikte ve peşin olarak ödenir. 

Halk saıMpllertine yapılacak sosyal yandım zamları, eşit nlispette ve tamamı tevzi edilecek şekilde ödenir. 
:©u zamlar ıhaciz edilemeyeceği gibi, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
a) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya aynı Kanunun 

Geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan sandık statülerine göre aylık alanlara, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 142) 
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(Sosyal Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Metni) 

Sigortalı altıncı basamaktan itibaren bulunduğu basamakta iki tam yılını doldurmadıkça ve yazılı talepte 
bulunmadıkça ve sırası dışında basamak yükseltemez. Altıncı basamaktan itibaren basamak yükseltmek için 
altı ay öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların ödenmiş olması şarttır. 

Bu yazılı talebi takip eden ay başından itibaren, sigortalı yükselttiği basamak üzerinden yükseltme farkı 
ile primlerini öder. 

MADDE 5, — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 53 ncü maddesinin 1, 2, 5 ve 7 nci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen aylık prim borcunu, ilgili ayın sonuna kadar kuruma ödemek zorun
dadır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 
ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için |% 3 gecikme zammı uygulanır. 

Gecikme zammının prim miktarının •% 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için; Dev
let bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranının en yükseği uygulanır. 

Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri bir yönetmelikle düzenlenir., 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla eklenen ek madde 2'nin 3 ncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yeni basamakların sigorta primine esas alınmasına Bakanlar Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden 
ay başında, bağlanmış bulunan aylıkların aynı basamaklara intibakı ile bağlanacak aylıkların hesabında esas 
alınmasına ise 6 ay sonra başlanır. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla eklenen ek madde 5, 1.3.1981 tarihinden itibaren 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 

BAĞ - KUR Zamanında İntikal Ettirilmeyen Alacaklar : 

Ek Madde 6. — BAĞ - KUR ile münasebeti olan bankalar; Kurum adına tahsil ettülkleri sigorta primle
rini ve her ne naim altında olursa olsun Kuruma olan diğer borçlarını BAĞ - KUR hesaplarına zamanında 
ve tam olarak intikal ettirmedikleri takdirde, Kurum ile olan anlaşmalarda ve 'diğer kanunlarda kayıtlı hak
lar saklı kalmak şartıyla ayrıca, gecikilen süreyle orantılı olarak, Devlet bankalarının asgari bir yıllık vadeli 
mevduata ödedikleri falizi de Kuruma öderler. 

Uygulanacak faiiz haddkıin tespitinde anlaşmazlık halinde Merkez Bankasının ibiidireceği oran esas alınır. 

Sosyal Yardım Zammı : 

Ek Madde. 7. — 1470 sayılı BAĞ, - KUR Kanunu ile ..ek, ve değişîkliMarine göre malullük,, yaşlılık ve ölüm; 
sigortalarından aylık alanlara 1.3.1981 tarihinden itibaron her ay için 1 000 lira sosyal s yardımı zammı verilin 
Bu zamlar, aylıklar ile 'birlikte ve peşin olarak ödenir. 

Ölen sigortalının hak sahibinin birden fazla olması halinde bu zammın tamamı hak sahiplerine eşit oranda 
bölüştürülür. 

1479 sayılı BAĞ - KUR Kanununa göre, ayrı ayrı bağlanan iki aylığı birlikte alanlara veya iki sigortalı
dan da ayrı ayrı ölüm aylığı alan halk sahiplerine, bunlardan yalnız birisi için sosyal yardım zammı ödenir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 142) 
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(Hükümetin Teklifi) 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık almakta iken; TC Emekli Sandığı ile Sosyal Sigor
talar Kanununa tabi işlerde kadrolu, ücretli, geçici kadrolu yevmiyeli, sözleşmeli veya yapılan işe göre 
ücret veya yevmiye ödenmek suretiyle görev alanlara, 

Bağ - Kur tarafından sosyal yardım zammı ödenmez. 

Bağ - Kur'dan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara 2.4.1980 gün ve 16948 sayılı Res
mi Gazetede yayınlanan 24.3.1980 gün ve 8/615 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre yapılan ödemeler 
1.3.1981 tarihinden sonrası için ödenmez ve yersiz ödemeler hariç, bu tarihe kadar ödenmiş ve ödenecek 
olan avanslar geri alınmaz. 

5.1.1961 günlü ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişiklik hükümleri gereğince aylık bağlananlara ödenen 
sosyal yardım zammı, hizmet sürelerine göre orantılı olarak tespit edilerek aynı nitelikteki zammı ödeyen 
ilgili sandık veya kurumdan tahsil edilir. 

Emeklilikleri iptal edilenler ile yersiz ödeme yapılmış olanlara ödenen sosyal yardım zammının tamamı, 
ilgililerden tahsil edilir. 

Ölüm halinde peşin ödenen zamlar hakkında, peşin ödenen aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

Aylıkların Hesabına Esas Alınacak Basamaklar : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanuna göre bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
tası aylıklarının hesabında 1.3.1981'den 31.12.1982 tarihine kadar aşağıdaki basamaklar esas tutulur. 

Birinci basamak 3 750 
İkinci basamak 3 750 
Üçüncü basamak 3 750 
Dördüncü basamak 4 000 
Beşinci basamak 4 600 
Altıncı basamak 5 400 
Yedinci basamak 6 500 
Sekiziinci basamak 7 350 
Dokuzuncu basamak 8 350 
Onuncu basamak 9 650 
Onbirinci basamak 11 000 
Onikincü basamak 12 650 

Yeni Basamakların Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Alınacağı Tarih : 

EK GEÇİCİ MADDE 10. — Sigortalılarım bulundukları gelir basamaklılarınım 50 nci maddede bu Kamum
la tespit edilen gelir basamaklarıma intibakı lile bu basamaklarım sigorta primime esas alınmasına 1.1.1981, 
'bağlanmış bulunan aylıklarla aynı basamaklara intiba'u ile bağlanacak aylıkların hesabımda esas alınmasına 
ise 1.1.1983 tarihinde başlanır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 142) 
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(Sosyal1 Güvenlik İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Metni) 

Bu zamlar haciz edilemeyeceği gibi, her türlü vergi, resürn ve harçtan ımıaftır. 
BAĞ - KUR tarafından; 
a) 5434 sayılı TC Emek! Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya aynı Kanunun 

geçid 20 nci maddesi uyarınca kurulan sandık statülerine göre aylık alanlara, 
b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından, aylık almakta ilken TC Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar 

Kanununa tabı işlerde kadrolu, ücretli, geçid kadrolu, yevmiyeli, sözleşmeli veya yapılan işte göre ücret veya 
yevmiye ödenmek suretiyle görev alanlara, 

Sosyal yardım zammı ödenmez. 

BAĞ - KUR'dan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara 2.4.1980 gün ve 16948 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 27.3.1980 gün ve 8/615 sayılı 'Bakanlar Kurulu kararına göre yapılan ödemeler 
1.3.1981 tarihinden sonrası için ödenmez ve yersiz ödemeler 'hariç, bu tarihe Ikaıdar ödenmiş ve ödenecek olan 
avanslar geri alınmaz. 

5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişiklik hükümleri gereğince aylık bağlananlara ödenen sos
yal yardım zammı, hizmet süreleriyle orantılı olarak tespit edilir ve aynı nitelikteki zammı ödeyen 'ilgili san
dık veya kuıruımidan tahsil edilir. 

Emeklilikleri iptal edilenler ile yersiz ödeme yapılmış olanlara ödenen sosyal yardım zammının tamamı ilgili
lerden tahsil edilir. 

Ölüm halinde peşin ödenen zamlar hakkında, peşin ödenen aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

Aylıkların Hesabına Esas Alınacak Basamaklar : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanuna göre bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ay
lıklarının hesabında 1.3.1981'den 31.12.1982 tarihine kadar aşağıdaki basamaklar esas tutulur. 

Birind Basamak 
îkinoi Basamak 
Üçüncü Basamak 
Dördüncü Basamak 
Beşinci Basamak 
Altıncı Basamak 
Yedinci Basamak 
Sekizind Basamak 
Dokuzuncu Basamak 
Onuncu Basamak 
Onbirinci Basamak 
Onikinci Basamak 

3 750 
3 800 
3 850 
4 000 
4 600 
5 400 
6 500 
7 350 
8 350 
9 650 

11 000 
12 650 

Yeni Basamakların Sigorta Primine ve Aylıklara E<sas Alınacağı Tarih : 

EK GEÇÎCİ MADDE 10. — Sigortalılar(n bulundukları gelir basamaklarının 50 nd maddede bu Kanunla tes
pit edilen gelir basamaklarına intibakı ile bu basamakların sigorta primine esas alınmasına 1.3.1981, bağlanmış 
bulunan aylıkların aynı basamaklara intibakı ile bağlanacak aylıkların hesabında esas alınmasına 1.1.1983 tari
hinde başlanır. 

Milli Güvenlik Konseyi '(S. Sayısı : 142) 
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tik Beş Basamakta Bulunan Sigortalıların intibakı : 

EıK GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği taırSUte ilk beş basamalk*a bulunan sigorta-
Mar 'bulundukları basamaklarda bir tam yılı doldurmuşllaırsa (halklarında değişik 52 ncd mıaidde (hükmü uy
gulanır. , 

Yürürlük : 

MADDE 1Q. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kanunu. Bakanlar Kurulu yürütün 

29 . 12 . 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof: D>. M N; Özdas 

Dışişleri Bakam 
t. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd.. 

T. özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

-

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrükve TekdBfckanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakam 
M. özgüney 

İçişleri Bakam 
£ Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T, önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tamtma Bakam 
î. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

tmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop: Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
Dr. S- Tüten Nt. R Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Millî Güvenlik Konfceyi ((S. Sayısı : V42) 
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(Sosyal Güvenlik İş ve işçi İlişkileri Komisyonu Metni) 

İlk Beş Basamakta Bulunan Sigortalıların İntibakı : 

EK GEÇtCt MADDE 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilk beş basamakta bulunan sigortalılar bu
lundukları basamaklarda bir tam yılı doldurmuşlarsa haklarında değişik 52 nci madde hükmü uygulanır. 

Yürürlük : 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 142) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 154 

2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 ncı Maddesinin Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Ko

misyonu Raporu. (1 /137) 

T. C, 
Başbakanlık 12 Şubat 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı rlOJ - 532/01281 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11 . 2 ; 1981 tarihinde kararlaştırılan «2644 sayılı İtaptı Kanununun 
Değişlik 26 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine saygıyla arz ederim.; ( 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GEREKÇE 

2644 sayılı, Tapu Yasasının 6217 sayılı Kanunla değiştik 26 ncı maddesi tapu sicil ımuhafızlannın gö
rev sahasını göstermektedir. Maddemin 3 ncü Fıkrası 'ile de tapu sicil muhafızlıklarında düzenlenen, mül
kiyeti nalkfeden akitler ile (mülkiyetten gayri aynı hakların tesis ve devrine ilişiklin resmi senetlere (katılacak 
kişiler 'belli edilmiştir. 

Taraflar ve tapu sicil muhafızı dışında akte gerekli olsun olmasın iki tanığında katılması gereği yasa 
hükmü içinde yer almııştır. ©ununla hiç şüphe yokki çok önemli olan mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı 
haklara ilişkin akitlerin ağırlığının ıbelli edilmesi, taraflar arasında ileride çıkabilecek anlaşmazlıklar da resmi 
senedi imzalayarak akte iştirak eden tanııkiların bilgisine başvumlması hedef alınmıştır. 

Ne var İki uygulamada, gerek taraflar arasında sonradan meydana gelen uyuşmazlıklarda ve gerekse ak-
din yapılışında vukua gelen her hangi toir şekil veya esastaki nc&ısaniıktan ötürü 'bilgisine başvurulan tanık
lar resmi senedi 'bir formalite icabı imzaladıklarını içeriği hakkında 'bilgi sahibi 'bulunmadıklarını genellik
le 'belirtmektedirler. 

Kaldı İki, 18 . 1 . 1972 tarih 1512 sayılı Noterlik Kanunu daha önce düzenlenen tutanaklardan tanık kul
lanımını zorunlu olmadan çıkararak, noterlerin ilgilinin sağır veya Ikör yahut dilsiz olduğunu anlamaları 
hallerine 'bağlı tutmuştur. 

Büyük şehirlerde tapu işlemi yaptıran kişilerin tanık bulmakta güçlük çektliıkleri gözlenmektedir. Zo^ 
runluluk karşısında ya o sırada işlemi olanlar tanışmadıkları halde 'birbirlerine tamik olmakta, veya tanıklığı 
Ikazanç kaynağı haline getiren kişilere başvurmak zorunda kalmaktadır. Her iki durumda da kanunun 
aradığı yarar ıbulunmaımıakta ve bir formalitenin yerine getirilmesine çalışılmaktadır.; 

Tapu sicil muhafızlığında düzenlenen resmi senetlerde tasarıya göre taraflar yanı sıra alkti hazırlayan 
memur ile tapu sicil muhafızı da imza koyacaklardır. Böylece Medeni Kanunun 917 nci maddesinde yerini 
Ibulan tapu sicilinin düzenlenmesinden doğan Devletin mali sorumluluğu, Devlet Memuru olan tapu sicil 
muhafızı ve1 memurunca akte iştirak edilerek peki estirilmektedir. 



1 

_ 2 — 

Resmli senede dımza atmak suretiyle sorumluluğu yüklenen memurlar yanı sıra genelitkle tarafları tanı
mayan, sadece todr formıallitenlin yerin© getirilmesi için resimli senede imzasıinı ıkoyan tilki tanığın bilgi 
ve sorumluluğunun daha hafif ve daha az güvenilir olduğu açılktır. 

öylece ilgililer file tapu sticIhKi tuıtmakla görevli ikü Devlet memurunun katılmasıyla düzenlenen resmi 
senetlere (Kanuni zoruhluluiklar dışında) ayrıca ilki tanığın Ikaüılımasına gerek bulunmamaktadır. 

Resmi senetlerde ikanuni zorunılululklaır dışında tamik ıkullanıımının te'rk edilmesiyle, tapu sicil muhafızlık
larında iş akımının süratleneceği, ilgililerin zaman ve masraf israflarının önleneceği ve bu nedenlere bağlı 
sızlanmaların azalacağı da bir gerçektir. 

Adalet Komüsyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 24 Şubat 1981, 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/137 
Karar No. : 13 

Milli Güvenlik KofcBseyi Başkanlığına 

«264'4 'sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı» Adalet ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilaiierinin katıldıikları toplantıda görüşüldü. 

Yapılan görüşme sonunda, tasarının tümü (kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Tasarının 
1 noi maddesi ile değiştirilen 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, ilke olarak aynen 
kabul edilmiş, ancak fıkra (metninde yer alan zorunlu ve takdiri şahit istenebilecek halterin tefrikine gidilerek 
ve son cümlesinde ifade edilen kanunun tarihime Üşaret edilerek metin daha anlaşılır bir duruma getirilmiştir.. 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Zeki GÜNGÖR Yasar ÇİFTÇİOĞLU Mete GÜN EL 
Hv. Hâkim Albay Hâkim Albay Adalet Bakanlığı Kan, Arş. ve 

Pl. Gn. Md. Başmüşaviri( 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 154) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFf 

2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 ncı Madde
sinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
6 . 1 . 1954 tarihli ve 6217 sayılı Kanunla değişik 26 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve 
Tapu Sicil Muhafızı imzalar. Medeni Kanun ve Borç
lar Kanunu ile diğer kanunlar uyarınca tanık kulla
nılması zorunlu olan akitler ile tarafların kimliklerin
de şüpheli bir hal görüldüğünde akdi yapan memur 
tanık isteyebilir. 711 sayılı Kanun gereğince yapıla
cak akitlerde de aynı hüküm uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd< 

Z.ı Bay kar a 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. C ant ürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı -
(Başbakan Yrd. V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Prof. Dr. N, Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

îmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

ADALET KOMİSYONU METNİ 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesinin 
Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
6 , 1 . 1954 tarihli ve 6217 sayılı Kanunla değişik 
26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

•«Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve 
tapu sicil muhafızı imzalar. Tarafların kimliklerinde 
şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. 
Kanunların tanık bulundurulmasını zorunlu kıldığı 
hükümler saklıdır, 11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayılı 
Kanun gereğince yapılacak akitlerde de aynı usul uy
gulanır.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarıntn 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

11 Şubat 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ener. ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

\->m<t 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 154) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 160 

Memur Meskenleri İnşası Hakkında 4626 Sayılı Kanuna Ek 6126 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesine İki Fıkra ile Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 

Komisyonu Raporu. (2 /39) 

4 Mart 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Memur Meskenleri İnşası Hakkında 4626 Sayılı Kanıma Ek 6126 Sayılı Kanunum BMnoi Maddesine 
İki Fıkra İte Kanunla Bir Ek Gefçtoi Madde EktoMBesij Hakkında Kanun teklifi gerekçesiyle birlikte iliştikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jn. Gnw K. ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

GEREKÇE 

4626 sayılı Kanuna göre yönetilen memur konutlarından ihtiyaç derecesi veya görevimin önem ve sorum
luluğu nedeniyle yararlanan memurların oturma süresi yasada belirlenmemiştir. 

Yasada azama yararlanma süresi bel'iıtilrnedıiği içim konut ıtahsis edilenler çok uzun süreden beri oturmak
ladırlar, 

Örneğin; şu anda Namık. Kemal Mahallesiindelki 434 adet (konuttan 1Q tanesinde 20 yıldan fazla, 8 ta
nesinde 15 ilâ 20 yıl arası, 27 tanesinde 10 ilâ 15 yıl Ması Oturulduğu saptanmıştır. 

Bu hususun yönetmelikle düzenlenmesü yoluna gidilmiş ise de Danıştayrn 1979/404 esas, 1980/221 sayılı 
Kararı ile yönetmelik değişikliği iptal edilmiştir. Mevcut bu haksız kullanımın önlenmesi, oturma süresine 
yasal dayanak ajağlanalbilmesıi iç'in 6126 sayılı Kanuna iki fıkra ile bir geçici madde eklenmesi uygun görül
müştür., 

Bu yasa değişikliğiyle; 
a) İhtiyacı • nedeniyle puan sırasına göre konut tahsis edilenlerin 5 yıl oturması, 
b) Görevinin önem ve sorumluluğu nedeniyle öncelikle konut tahsis edilenlerin tahsise esas görevleri 

süresince oturmaları görevi nedeniyle kendilerine konut tahsis edilenlerden tahsise esas görevi değişenler ile 
çıkarılacak yönetmelikte görevlerinin önemi ve sorumluluğu nedeniyle tahsis yapılmayanların da, bu Kanunun 
yayımından itibaren 3 ay içinde konutu boşaltmaları düzenlenmiştir. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İçişleri Komisyonu 5 Mart 1981 
Esas No : 2/39 
Karar No : 7 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ' BAŞKANLIĞINA 

Memur Meskenleri İnşası Hakkında 6126 sayılı Kanuna Ek 6126 sayılı Kanunun Birinci Maddesine 
İlki Fıkra ila Kununa lök Ek Geçici Madde Eklenmesi Halklkında Kanun teklif inkı 'Komisyonumuzca görüşül -
meisii sonucunda teklifin tümü benimsenerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifim, gerekçesi de dikkate alltnarak 6126 sayılı Kanunda talhsis süresin© -ait boşluğun doldurulması 
ve memur konutlarından dafoa tfaızla miemurum yararlandırılmasını öngören 1 nci maddesi ile (halen oturan
ların durumunu düztanıleyen 'teklifin 2 mci maddesi ve yürürlük ve yürütme ile ilgili 3 >ve 4 IÎÜÜ maddeleri 
aynen kabul edilmiışitir. 

Kanun teUcllüfi ve gerekçesi raporumuza ilişik olarak Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Zeki GÜNGÖR Yaşar ÇİFTÇİOĞLU Şafak KAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral Hv. Hâkim Albay Hâkim Albay Maliye Bakanlığı 
Milli Emlâk 

Gn. Md. Yrd. 

TEKLİF 

Memur Meskenleri İnşası Hakkın dit 4626 Sayılı KÎÎ nuna Ek 6126 Sayılı Kanunun Birinci Maddetsine tki 
Fıkra ile Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Memur Meskenleri İnşası Hakkında 4626 sayılı Kanuna ek 9 . 7 . 1953 tarihli ve 6126 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

«Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi beş yıldır. Görevlerinin önemi ve sorumluluğu nedeniyle sıra ha
rici konut tahsis edilenler, tahsise esas görevlerinin devamı süresince oturabilirler, 

Sıra tahsisinin esasları, görev tahsisli konutların han gi makam sahiplerine verilebileceği, konutlardan çıkma 
ve çıkarılma şartları Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.» 

MADDE 2. — Memur Meskenleri İnşası Hakkında 4626 sayılı Kanuna ek 9 . 7 . 1953 tarMi ve 6126 sa-
yılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde 1 eklenMiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğünden önce memur konutlarına girmiş olanlardan; sı
ra tahsisli konutlarda beş yıllık oturma süresini dolduranlar, görevleri nedeniyle kendilerine konut tahsis edi
lenlerden ta'hsise esas görevi değişenler ile çıkarılacak yönetmelikte görevlerinin önemi ve sorumluluğu nedeniyle 
tahsis yapılmayanlar bu Kanunun yayımından itibaren üç ay içinde konutu boşaltırlar. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe, girer; 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

...,• « > e < e > <->• 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 160) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ (S. Sayısı : 161) 

900 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine» İki Maddesinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sosyal Güvenlik, 

İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1 122) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 29 Ardık 1980 
Başkanlığı 

Sayı : 1&1 -261 [08055 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Üüvieınllijk Bakanlığınca Ihazırteman ve iBla^kanliğunıza amzı BakanOair Kurulunca 29.V2A980 tarihiırtde 
(kaı̂ r̂ aŞtııriiSaıa «SOtf sayılı ISosıyai ISîgKtftaüar Kanununun) Basçı Maddelerinin Değiştirilmesinle, İki Maddieısliııünı 
Kaldırıîmaisınıa iye Bu Kanmna IBazı ŜÛc ve Geçici Maddeler EklUenınıĉ ııiJe Dair İKaınun Taranışı» (ile ge'rek'çesi 
eücli otaaik glöntfertfbnıiştir. 

Oereğirii emirlerinle aîra edlerim. 
Bülend Ulusu 

(Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Son yıllarda bütün ülkelerde sosyal refah ve sosyal güvenl'iık alanında kaydedilen gelişmeler ve alman 
prertsiıp 'kararlan, ülkemlizde de sosyal refah ve sosyal güvenliğe öncelik vermeyi ve herkesin bu alanda gü
venceye kavuşlturulîmaisını $e&fö&mcâ$k. Mitefciım bu husus Anayasamızda da ifadesini bu'Imaiklta ve sosyal gü
venlik başlığını 'taşıyan 48 nci maldfcfald© «Heri&es sosyal güvenlilk hakkına sahiptir. Bu hakiki sağlamak için: sos
yali sjgontalar ve sosyal yarthm teşkilatı fcurmalk ve kurdurmak devtetin Öddvterinıdenldir.», hüikmü yer almakta
dır. 

Anayasamız dışınlda beş yıMık 'kalkınana plan ve prog ramlarında da sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve 
toplumun bütün bireylerinin güvenliğe kavuşturulması bir ıtemel prertsip olarak benimsenmiş bulurtmakitadır. 

, 'Bir yandan Anayasamız ve kalkınma planlarıyla vazedilen bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla çeşitli 
nddenlerl'e sosyal güvenliğe kavuşturulmamış grupların son çıkan kanunlarla sosyal güvenlik şemsiyesi altına 
ahn'mafeM!,ı»ıi8 88ğ!lan*Ralsıı yofewm gidtiHmıig; öte yanidan 'sosyal güvenceye kavuşturulmuş gruplara sağlanan halk
ların iyileştirilmesine ve günün icaplarına uygun yeni uygulamalara gidilmiş bulunülmalktadkr, 

11.7.1078 tarihinde yürürlüğe giren 2167 sayılı Kanunla bu alanlda çok önemli ve yararlı adımlar atılmış, 
özellikte işçi emeklilerinin ayMküarınını, Devlet Memurları emeklileri gibi bir gösterge tablosuna bağlanması 
ve 'katsayı ile çarpılması esası getirilmiştir, iki yıla yaklaşan bir süre içer'isinlde, bu Kanunun uygulamasında 
özeüikîe, ««kıi v« yeni eratökl'i ayl*k$arı aracında ortaya çıkan haksızlık ve fatfklıhklann şikayet 'konusu olması 
v* bunsift yanftnda 506 sayılı Kanunun uygulaması sırasında ortaya çıkan ve acilen düzeltilmeıs'i gereken sorun
ların halli amacıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Ayrıca, bu Kainun ile 1981 yıh Bütçe Kanunuyla Devlet Memurları aylıklarına uygulanan 'katsayının 25 ola
rak sabit kalması nedeniyle 'Sosyali Sigortalar Kurumundan gdir ve aylık almaiklta olanların magduriyeltini ön
lemek amacıyla ayrıca göslterge sayılarına (90) sayısı ilave edilmiş ve bu sureitle en düşük gösterge 4'20'ye, en 
yüksek gösiterge de 8Wa çıkarılmaktır, 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 506 sayılı 'Kasnımın 33 ncü ımadldeslinde yapılan değişiklikle, önemi bir tamı yurt: dışından 
teinin edilen ilaç hammaddelerinin itihalimdeki güçlükler Ve 'ilaç fiyatlarının devamilı yükselmesi karşısında, si
gortalıların gereksiz yere viziteye çıkmalarını ve dolayı sıyla gereksiz yere ilaç almalarını 'önlemde amacı ile, si
gortalıların, ayakta yapılan tedavilerimde verilen ilaç be döllerine belirli oramda (% 20 oranunda) katkıda bulun
maları Mülkime bağlanmıştır. 

Madde 2. — Sigortalılarım veya Kurumdan sürekli işgöremezik gelirli!, malûllük yaıhuit yaşlılık aylığı al
makta olanların vefat etmeleri neticesinde, Kurumca kendilerine haksabibi olarak gelir veya aıylıik bağlanmış 
olan ve genellikle ileri yaşta olmaları itibariyle, bülyük Ölçüde sağlık yardımına muhtaç durumda bulunan ana 
ve babaların da, hastalıkları halinde, sağlık yardımlarından yararlanabilmelerimi temin 'için, 506 sayıHa Kanunun 
36 ncı maddesi yeniden düzenlenlmliıştir. 

Aiyrıca, ilgililerin lüzumsuz yere viziteye çıkarak ilaç sarfiyatını artırmalarını önlemek amacıyla, maddede 
sözkönusu edilen ve esasen ilaç bedellerine katılmakta olan gelir ve aylık alanların aile bireyleriine ilaveten, Ku
rumdan sürekli işgöremezlk geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların da, ayalkta yapılan tedavi
lerimde verilen iflaç bedellerine '% 20 oranında katılmaları öngörülmüştür. 

Madde 3. — 506 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, sigortalılık niteliğini yitirmiş olmak
la beraber belirli bir süre sağlık yardımlarımdan istifadeye müstahak olanların da, ayakta yapılan tedavilerin
de verilen ilaç bedellerine katılmaları sağlanmaktadır. 

Maldde 4. — Askerlikte geçen sürelerin borçlanılması veya 228 sayılı Kanun uygulamasında TC Emekli San
dığıma tabi geçen hizmetlere eklenen fiili hizmet zammı gibi nedenlerle; 1800 günlük prim ödeme süresline sa
hip olduğu halde, 5 yıllık sigortalılık süresi şartını yerime getirmediğimden malûllük aylığına halk kazanama
yan sigortalıların mağduriyetlerini önlemek gayesiyle, bıı ıdunumda olanlara, 1800 gün prim ödeme şartın', ye
rime getirtmeleri halinde, 5 yıllık sigortalıhk süresli aranı maksızın malûllük aylığımdan yararlanma olanağı sağ
lanmıştır. 

Ayrıca, 1 800 gün prim ödeme şartını yerine getirmeyen sigortalılarda, sigortalılık süresinin her yılı içini. 
araman ortalama 120 günlük prim Ödeme gün sayısı da yeni düzenlemeye uygun olarak 180 güne çıkarılmıştır. 

Madde 5. — Malûllük aylığının hesabımda, 2167 sayılı Kanunla yeni bir sistem olan gösterge ve katsayı 
konusunda Kanuna mülküm eklenımiş, fakat 55 mdi mad de hülklmü aynen muhafaza edilmiştir. Bu durumda, mev
cut madde metni ile 2167 sayılı Kanunla getirilen hüküm arasmda bir tutarsızlık doğmuştur. 

Bu nedenle, madde metninde gerekli düzeltme yapılarak sözkoniusu tutarsızlık giderilmişti". 
Sigorta sisteminde daha gerçekçi ve adil aylık bağlama sistemime ulaşılması ve aylık hesaplammasımd)ı .gös

terge tespit tablosunun esas alınması yönümden son 5 yılın en yüksek ,3 yılı yerine, sön beş yıla ait kazançlar 
toplamının ortalamasının esas alınması benimsenmiştir. 

Yine, 2167 sayılı Kanunla getirilen ve fakat 60 ncı maddeye eklenen ve maden işyerlerinde münavebe! 
olarak çalışan sigortalıların kazançlarının İki katının nazara alınacağıma dair hükümde mevcut 55 nci madde 
ile ilgili husus 'buraya aktarılmış ve 'bu şekilde malûllük aylığımın hesaplanması ile ilgili hüküm Malûllük Sigor
tası kısmında yer almıştır. 

Diğer 'taraftan, aylığın yıllık tutarı şeklinde mevcut ifade, gösterge ve katsayı sisteminim neticesinde aylık 
olarak İfade edlmıişliir. 

Ayrıca, 506 sayılı Kanunda «Aylığın hesaplanması» başlığıyla başka maddeler bulunduğundan, karışıklığa 
ve yanlış anlamaya meydan verilmemesi içim maddenin başlığı «Malûllük aylığının hesaplanması» şeklSnde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 6. — Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak çalışanlarım çok küçük yaşlarda sigortalı 
oldukları ve hizmet borçlanma sisteminden de yararlanarak çok geç yaşlarda emekliliğe hak kazandıkları gö
rülmekte ve özellikle son yıllarda genç emeklilerin sayışımda büyük artışlar gözlenmektedir. 

Genç emeM'ilerin sayısındaki artışlar neticesinde Kurumun mali dengesi süratle bozulmuş ve gedecek kuşak
ların sosyal güvenliğimin nasıl sağlanabileceği tartışılabilir olmuştur^ 
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Diğer taraftan, Dünya sosyal güvenlik sistemlerinden hiçbirilsinide ülkemizde olduğu gibi prim ödemeden ge
çen sürelerin değerlerüdirilmesi ve hakkın doğumuna etkili ofonası mümkün bulunmamaktadır. 

Bu görüşlerin ışığında 60 ncı maddede yapılan değişiklikler sonunda; 
Kaldın için 20 yılda 5 000 gün, erkek liçin 25 yılda 5 000 gün fiili (Primli) hizmet aynen- muhafaza edilmiş

tir. Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurması şartı ile 15 yılda 3 600 gün prim ödeme esasına dayalı yeni bir 
sistem getirimliştir, 

B) Fıkrası ile maden işyerlerinin yeraltı 'işlerinde çalışan sigortalılara, 506 sayılı Kanunda verilmiş bulu
nan haklar bu kesimin özelliği dikikalte alınarak aynen koranlrnuştur. 

C) Fıkrası ile tş Kanununun 25 ncj maddesine dayanarak veya başka nedenlerle hasta veya arızalı olarak 
çalışmaya başlayan ve işe girdiği tarihten öncıeıki bu hastalık ve arızaları nedeniyle Malûllük Sigortası yardımla-
rınldan yararlanmasına imkân bulunmayan sigortalılara da yaşları ne olursa olsun 3 600 gün prim ödemiş ol
mak 'koşulu ile yaşlılık aylığı bağlanmasına imkân verilerek, toplumun korunmaya muhtaç bu kesimi de sos
yal güvenliğe kavuşturulmuştur. 

Madde 7.—Yürürlükte olan maddede «Aylığın hesaplartması» şeklindeki başlık, 506 sayılı Kanunda aynı 
başlığı taşıyan başka maddeler bulunıması nedeniyle yanlış anlamayı ve karışıklığı önlemek için «Yaşlılık aylığı
nın hesaplanması» şeklinde değiştirilmiştir. 

Daha önce 21'67 sayılı Kanunla 60 ncı maddeye eklenen ve Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde münave
beli çalışanların aylığa esas alınacak kazançlarını belirleyen hüküm, maden işyerlerinde çalışanların Itfümlünü 
kapsayacak şekilde değiştirilerek daha uygun olan bu maddeye dahil edilmiştir. 

Mevcut hükümlere göre, 60 ncı maddede yer alan aylık bağlama şartlarını yerine getiren slgortıalılarıın ön
görülen sürelerden daha fazla prim ödemeleri halinde aylık bağlama oranında herhangi bir değişiklik yapıl
mamaktadır. ıBu nedenle, daha çok prim ödeyen sigortalılara daha yüksek aylık bağlanmasını sağlamak gayesiy
le kadınlarda ve erkeklerde 5 000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için % 1 artırım* geMrn^ir. 
Erken emekliliği önlemek amacıyla da 5 000 günden eksik her 240 gün için % 1 indirim yapılması esası be
nimsenmiştir, 

Diğer taralftan, normal yaşlılık aylığı için öngörülen yaştan daha erken emekli olmak islteyenîerde, eksik ka
lan her yaş için aylık bağlama oranlarından % 1 indir im yapılmak suretiyle esas olarak emeklilik yaşının ka
dınlarda 50, erkeklerde 55 olduğu vurgulanmak istenmiştir. 
- Yeraltı maden işyerlerinde sürekli veya münavebeli çalışan sigortalılar için daha erken yaşlarda ve tiafha az 
çalışma süreleri ile bağlanan aylık oranları, bunların ağır ve yıpratıcı çalışma koşulları dikkate alınarak ay
nen korunmuş; bunlarda ve ilk defa sigortalı olduğu tarihte malûl veya sakat durumda bulunan sigortalıların 
aylıklarında yaş veya prim Ödeme süreleri nedenliyle herhangi bir indirim getirilmemiştir. 

Bu şekilde 60 ncı maddede yapılan değişiklikler de gözönünlde tultularak madde günün koşularına uygun 
ve sigortalılar arasında hakkaniyeti daha çok sağlayan bir şekilde yenliden düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Askerlikte geçen sürelerin borçlanılması veya 228 sayılı Kanun uygulamasında TC Emekli San
dığına tabi geçen hizmetlere eklenen fiili hizmet zammı gibi nedenlerle; 1 800 günlük prim ödeme süresine sa
hip olduğu halde, 5 yıllık sigortalılık süresi şartım yerine getirmeden ölen s'igorltalılann aylik bağlanamayan 
hak sahiplerinin mağduriyetlerini önlemek gayesi ile, bu durumda ölenlerin, 1 800 gün prim ödeme şartını yeri
ne getirmeleri halinde 5 yıllık sigortalılık sünesi aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanması olanağı sağlan-
mıştır. 

Ayrıca, 1 800 gün prim ödeme şartım yerine getirmeden ölen sigortalılar da, sigortalılık süreelMn her yılı/ 
için aranan ortalama 120 günlük prim ödeme gün sayısı da yeni düzenlemeye uygun olarak 180 güne çıkarıl
mıştır.. 

Madde 9. — Sigortalıların normal emeklilikleri için öngörülenden fazla ödedikleri her 240 günlük prim için 
aylık bağlama oranına % 1 artırım getirilerek hak sahiplerine daha fazla aylık bağlanması sağlanmıştır. 

Diğer taralftan, Ölüm Sigortasından bağlanacak aylıkların hdsaplanması ile ilgili hükümler, getirilen gös
terge ve katsayı sistemline uygun şekilde ifade edilerek madde yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 10. — ,506 sayılı 'Kanunun prim oranlarına İlişkin 73 nüü maddesinde yapılan değişilklMe, Kurum*-
ca sigortalı ve halksafaiipierfne bağlanan aylık ve gelirlerdeki büyük artışı karşılayabilmek ve mali dengeyi sağ
layabilmek amacı ile prim oranlarının artırılması öngörülmüştür. 

Mafddeye göre; 
a)- Malûllük, Yanlılık ve Ölüm Sigortası primi sigortalı hissesi % 7'den % 9'a, işveren hisse«i % 8'den 

% ll 'e çıkarıtoıalktaidır. Bu suretle ibu sigorta dalımda '% 2 + % 3 = % 5 prim artışı sağlanmış olmaktadır. 
Bu artışa paralel olarak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için de (Sigortalı hissesi % 8Men 

% 9'a, işveren hissesi % 10'dam % 13'e çıkarılmak suretiyle) toplam prim oranı % 18'den % 22'ye çikarıtaak-
ıtoJdıry 

h) îşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası primi % 1 oranımda artırılmak suretiyle asgari % 1,5, aza
mi % 7 olarak belirlenmıişltir. 

c) Kurumdan gelir ve aylılk almakta olanlarla, bunla rın eş ve çocukları ile ana ve babalarına yapimakta olan 
sağlık yardımlarımun maliyetinin çok yüksek olduğu göz önümde tutularak, Kurumca ödenmekte olan gelir ve ay
lıklardan % 4 oranında prim alınması ve bu suretle bu grulbun da sağlık giderlerine iştiraklerinin sağlanması 
uygun ve zorunlu görülmüştür. 

Madde İl. — 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde yapılan değişiklikle alınacak prim ve verilecek ödenek
lerin hesalbına esas tutulan günlük kazançların atamın nra asgari ücretle olan bağıntım yerine, gösterge tablo
sundaki en düşük göstergenin katsayıyla çarpımının 30'da biri olacağına dair hüküm getirilmiştir. 

Böylece değişik asgari ücretler yerine primler alınması ve ödeneklerin verilmesinde tek bir asgari ücret siste
mi götirilerak uygulamada kolaylıık sağlanmış, aynı zamanda prime esas kazançlar üzerinden aylık bağlanması 
imkân dahilime gelmiştir. 

Maddel2. — 506 sayılı Kanunun 80 nci maddesinde, zamanında ödenmeyen primler için ödeme şulesinin 
siöna erdiği tarihten başlayarak bir aylılk süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uy
gulanacağı; İbu zammın, uygulandığı prim miktarlını geçemeyeceği ve gecikme zammımn uygulandığı sürenin so
nundan itibaren de kanuni faiz tahsil olunacağı öngörülmüş bulumaktadır. 

Ancak, son zamanlarda banka faiz hadlerinin yükselmesi karşısında Sosyal Sigortalar Kurumunca alınmakta 
odam ve yukarıdaki maddede bahis konusu edilen % 10 ve % 2 gecikme zammı düşük kalmakta, dolay isiyle iş
verenleri sigorta primlerini zamanında ödememeye teşvik etmekte, bu hal Kurumun prim alacaklarının işveren
ler itirafından düşük faiz ile alınmış bir kredi gibi kullanılmasına meydan vermektedir. 

ıBu itibarla, sigorta primlerinin gecikmeden ve teraküm etmeden, zamanında tahsil edilmesini sağlamak 
maksadıyla süresi içinde ödenmeyen primlerin, sürenin ibittiği tarihten başlayarak bir aylık süre için % 10 ve 
bundan sonraki her ay için % 3 gecikme zammı tahakkuk ettirilmesinin ve gecikme zammı prim miktarının 
% rOO'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren bankalarca vadeli mevduata uygulanan faiz oranının en yükseği
nin tatbik edilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüş "ve bu nedenle maddede değişiklik yapılması zaruri gö-
rülıftüştur. 

Matfrde 13. — 80 nci maddedeki müteselsil sorumlu luk halinde faiz borçlarının da nazara alınacağına ilişkin 
hüküm bu madde ile ilgili olduğundan madde bu hükmü de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 14. — Kurumca bağlanan aylıkların altsınırı ile ilgili «hükümler 78 nci madde yapılan değişikliğe pa 
raıM olarak düzenlenmiştir. 

Madde 15. —- 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesin de yapılan değişikliğe paralel olarak 2098 sayılı Kanuna 
ek 3 ncü maddesinde % 18 olarak tespit edilmiş bulunan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, 
% 9'û sfgörtall hissesi, % 13'ü işveren hissesi olmak üz ere toplam % 22'ye çıkarılmaktadır. 

Madde 16. — Bu madde ile 506 sayılı Kanuna 5 ek madde eklenmektedir. Bu maddeler, gelir ve aylıklarım 
hesaplanmasında katsayı esasma dayalı gösterge sistemi uygulanacağını, göstergelerin tespitinde kullanılmak 
üzere gösterge /tespit taiblblan hazırlanacağını gösterge n4nne şökflde tespit edileceğini, gelir ve aylıkların he-
sa^arimasinı, gelir ve aylık alanlara her ay 2 500 TL. tutarında sosyal yardım zammı verilmesinii hükime bağ
lamaktadır. 

Madde 17. — Bu madde ile 506 sayılı Kanuna 4 geçici madde eklenmiştir. Bu geçici maddelerle, bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihte gelir veya aylık almakta olanlar ile gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanmış olup, 
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henüz işlemleri tamamlanmamış olanların gelir veya aylık hesabına eşaıs göst^gelerinin n« şekilde tespit edile-
ceği ve 228 say di Kamunla derişikliklerine göre ayluk almakta olanlara sosyal yardım zammwifn hangi «saç
lara göre ödeneceği ye 2167 sayılı 'Kanunun 14 ncü makide*! ile 506 şaıyıjı Kanuna elklen«n -ek 1 nci ma^dde|Le 
kanun kapsamına alınanlar arasında özeliiMe ileri yaşıta kilerin çalışma belgeleri ille tevsik eBÇikljeri esjki tmmfe
rinin bjorçlandıklan sürelerle birlikte değerlendirilmesi hüfkme bağla-nmıştır. Ayrıca, yeniden ünfcibak /iş^şn^eri 
tamamlanıncaya .kadar ilgililere avans verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 18. — Mulbtelif karara^melerle ödenmekte olan avansların yerine, bu Kanunca so&yaü yafdım 
zammı getirildiğinden, spz konusu alyansların ödenmeyeceği hükme bağlaiH âfetadM". 

Bu suretle, gelir veya aylılk alanlara 1 .3 .1981 tarihinden sonrası iç/in avans ödenmemesi ve bu tarihe ka
dar tahakkuk etmiş ve edecek avansların da geri alınmaması sağlanmıştır. 

Madde 19. — Bu madde ile 506 sayilı Kanuna 2167 sayılı Kanunla eklenen ek madde 7 ve ek madde 8'in 
tatbik ikabilliyetküin kalmaması nedeniyle yürürlükten 'kaldırılması öngörülmektedir. 

Madde 20. — Bu madde ile Kanunun yürürlüğü hükme bağlanmaktadır. 
Madde 21. — Bu madde ile Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmaktadır. 

Sasytd Güvenlik, iş re İşçi t3i§IMI^ KoaiTÎSjnonu Rapoiiu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi S Mart 1981 
Sosyal Güvenlik, İş ve 

İsçi İlişkileri Komisyonu 
Esas No. : 1/122 

Karar No. : 2 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı M addelerinin Değiştirilmesine, İki Maddesinin Kajdıç d-
masına ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Qeçiçi Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tanrısı» üniversite öğr,etim 
üyeleri, Sosyal Güvenlik 'Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, işçi ve işveren temsilcilerinin 

işticaJti ile Komisyonumuzda görüşülmüştür. 
Hükümet tasarısı genel esasları ile benimsenmiştir. Ancak; madde gerekçelinde belirtildiği üzere; tasa

rının derhal uygulanmasının yaratacağı sakıncaları gidermek amacı ile bir geçiş dönemi öngörülerek emeklilik 
hakkını 'kazananların eski hükümlerden yararlanmaları için bir süre tanınmış ve Hükümet tasarısındaki bazı 
hükümlere açıklık kazandırılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Hükümet tasarısının 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Madde 2. — Hükümet tasarısının ,2 nci maddesi .aynen benimsenıniş, ancak biçim değişikliği yapılmıştır. 
Madde 3. — Hükümet tasarısının 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
Madde 4. — 'Hükümet tasarısının 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştin 
Madde 5. — Hükümet tasarısının 5 nci maddesi benimsenmekle birlikte, tasarının <ç) tıkçasındaki ^ a d e n 

işyerlerinin yeraltı münavebeli işleri» olarak yapılan genelleştirme; münavebeli ça4$rn$ıvtn istisnai bir çah^ma 
şekH Qİması, tüm maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlara teşjniledjİİ^ ve 
zorlaaaaiajra yol açabileceği ve istismara müsait olduğu düşünülecek .eskiden olduğu gibi, bu hakken sadece 
Ereğli Kömür işletmesi Müessesesinde münavebeli işler de çabş^nlara tanu>masına devam edümesi uyg^n gö-

. Gülmüş ve tasarı buna göre değiş&rilmiştir. 
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Madde 6. — Hükümet tasarısının 6 ncı maddesi benimsenmekle birlikte; Kanunda yer alan ve vergiden 
nnüaf olan sakatlara daha kolay şartlarla yaşlılık aylığından yararlanma imkânı sağlayan hükmün, 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle vergi durumları yeniden düzenlenen ve çalışma gücünün önemlice 
bir kısmını kaybetmiş olan sakatlara daha uygun şartlarla aylık bağlanması limkânının verilmesi gayesiyle ve 
konunun sosyal yönü de gözönünde tutularak (C) fıkrası içinde ayrı bir bent olarak ilavesi uygun görülmüştür. 

Bu arada, Hükümet tasarısında bulunmayan, ancak, çok az vaka ile karşılaşılmasına rağmen, 50 yaşını dol
duran ve erken yaşlanmış duruma girerek çalışma gücüjıü yitiren sigortalılarımıza sağlanmış olan hakların de
vam ettirilmesinde sosyal yönden fayda mülahaza edildiğinden, erken yaşlanma ile ilgili hüküm 60 ncı mad
deye tekrar konulmuştur. 

Diğer taraftan, 18 yaşından önce sigortalı işe girenlerin sigortalılık 'süresinin 18 yaşından itibaren hesap
lanması konusunda yanlış anlamayı önlemek gayesiyle fıkra yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Hükümet tasarısının 7 nci maddesi benimsenmiş, ancak, maddenin kapsamında 5 inci madde
ye paralel olarak değişiklik yapılmıştır. 

Madde 8. — Hükümet tasarısının 8 nci maddesi, başlığı değiştirilerek benimsenmiştir. 
Madde 9. — Hükümet tasarısının 9 ncu maddesi, başlığı değiştirilerek benimsenmiş, maddenin kapsamın

da 5 nci maddeye paralel olarak değişiklik yapılmıştır. 
Madde 10. — Hükümet tasarısının 10 ncu maddesinde, Kurumdan gelir ve aylık almakta olanların Has

talık Sigortasına katkı oranları; böyle bir katkının ilk defa söz konusu olması ve gelir durumları dikkate alı
narak % 4'ten, % 2'ye İndirilmek suretiyle madde benimsenmiştir. 

Madde 11. — Hükümet tasarısının 11 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Madde 12. — Hükümet tasarısının 12 nci maddesi benimsenmekle birlikte; çeşitli bankalarca değişik va

deli mevduata farklı faiz oranlarının uygulanmakta olduğu gözönünde ıtutularak sadece Devlet bankalarının 1 yıl 
vadeli mevduata uyguladıkları cari faiz oranının en yükseğinin dikkate alınması öngörülmüştür. 

Madde 13. — Hükümet tasarısının 13 ncü maddesi aynen benimsenmiştir, 
Madde 14. — Bugün aylıklara uygulanmakta olan gösterge ve katsayı sisteminde aylıkların üst sınırı konu

sunda bir tahdide gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla, üst sınırla ilgili hüküm metinden çıkarılmış ve mad
denin başlığı da (Aylıkların alt sınırı) olarak 506 sayılı Kanundaki ilk şekline dönüştürülerek madde benimsen
miştir. 

Madde 15. — Hükümet tasarısında bulunmayan ve 1912 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci 
madde ile öngörülen muayene ücretine tabi olanların kapsamı genişletilmiş ve ayrıca alınacak muayene ücre
tinin de 20 liradan az olmamak kaydı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılması uygun görülmüş ve madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 16. — Hükümet tasarısının 15 nci maddesi, 16 ncı madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Madde 17. — Hükümet tasarısının 16 ncı maddesi içerisinde düzenlenen 5 ek madde, bu madde çerçeve
sinde aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle benimsenmiştir. 

Ek Madde 1. — Başlığı değiştirilerek aynen benimsenmiştir. Ancak gösterge rakamlarından 30'ar sayı dü-
(Şülmesi uygun görülmüştür. 

Ek Madde 2. — Hükümet tasarısı benimsenmekle birlikte, (a) fıkrasındaki «kazanın vukubulduğu veya mes
lek hastalığının anlaşıldığı tarih» yerine, «gelire esas kazancın hesabına giren son takvim ayı»na ait prim hesa
bına esas asgari ve azami kazançların dikkate alınmasını sağlayan değişiklik yapılarak; prime esas asgari ve aza
mi kazançların değiştiği aylarda iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıların mağduriyetleri
nin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Ek Madde 3. — Hükümet tasarısı benimsenmekle birlikte; gösterge tespit tablosunda sigortalının kazancına 
eşit bir sayı olmaması halinde, en yakın büyük sayının esas alınacağı belirtilerek uygulamada doğacak tered
dütler, sigortalının lehine olacak bir şekilde önlenmiştir. 

Bu arada, madde metni kanun tekniğine daha uygun ve daha iyi anlaşılır şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Ek Madde 4. — Hükümet tasarısının esasına bir değişiklik getirilmemiş, ifade değişikliği yapılmıştır. 
Ek Madde 5. — Hükümet tasarısı benimsenmiş, ancak, bir fıkra ile; yurt dışında da çalışması nedeniyle 

sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi gelir veya aylık bağlanan sigortalılara ödenecek sosyal yardım zam-

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 161) 
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minin miktarı konusunda uygulamaya açıklık getirilmiş, mevzuatta bulunan boşluk giderilmiş, ikinci bir fık
ra ile de; doğabilecek hukuki ihtilafları önlemek amacıyla sosyal yardım zammının, sigortalıya ödenecek ser
mayenin hesabında nazara alınmayacağı, fakat, 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre sorumlu sayılan 
işverenden tahsil edileceği hükmü getirilmiş, ayrıca; 228 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirilmesi suretiyle ay
lık bağlananlara ödenen sosyal yardım zammının, herhangi bir ayrıcalık yapılmaksızın 2 500 TL. olarak öden
mesi öngörülmüş ve ilgili fıkra buna göre düzenlenmiş jtir. 

'Madde 18. — Hükümet tasarısının 17 ncı maddesi içerisinde düzenlenen 4 geçici madde, bu madde çerçe
vesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle benimsenmiştir, 

Geçici Madde 1. — Hükümet tasarısı benimsenmekle birlikte, halen ödenmekte olan gelir ve aylıkların ye
niden tespitinde, 1967 ile 1969 yılları arasında iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalıların 
mağduriyetini önlemek, aynı zamanda ek 2 nci maddede yapılan değişiklik nedeniyle maddeler arasında uyum 
sağlamak için madde yeniden düzenlenmiş, bu arada, (c) fıkrasına bir ekleme yapılarak konuya açıklık kazan
dırılmış ve ayrıca gösterge tablosunda yapılan değişikliğe paralel olarak (c) ve <d) bentlerindeki, 90 sayısı 60'a 
indirilmiştir. 

1.3.1981 - 31.3.1981 tarihleri arasında gelir veya aylığa hak kazanan ve kazanacak olanlar hakkında halen 
meri bulunan mevzuatın uygulanması ve müteakiben bu aylık ve gelirlerin tasarıda mevcut hükümler uyarınca 
intibaklarının yapılması ve bu suretle de söz konusu ay içinde kazanılmış hakların korunması öngörülmüştür. 
Bu amaca uygun olarak (e) fıkrası eklenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Hükümet tasarısı benimsenmiş, ancak yukarıdaki nedenle 90 sayısı 60'a indirilmiştir. 
Geçici Madde 3. — Ek madde 5'te yapılan değişiklik nedeniyle, tasarının bu maddesine gerek kalmadığından 

kaldırılmıştır. 
Geçici madde 3 olarak; tasarının 5, 7 ve 9 ncu maddelerinin zaman içinde kademeli olarak uygulanması 

suretiyle; bir geçiş dönemi öngörülmüş ve bu suretle 31.12.1981 tarihine kadar aylık bağlanacaklar için bir 
imkân tanınması benimsenmiştir. 
Geçici Madde 4. — Hükümet tasarısının bu maddesinin; haksız aylık bağlandığı iddia olunanların hakların] 

tescil ile bu işlemi yapanlar hakkında yasal işlem yapılmasını öngören hüküm, genel hukuk prensipleri ile bağ
daşmadığından, tasarıdan çıkarılması uygun bulunmuştur. 

Geçici madde 4 olarak; geçici madde 3 ile öngörülen kademeli sistemin uygulanabilmesi için gerekli olan gös
terge tespit tablolarının düzenlenme şekli hükme bağlanmıştır, 

Madde 19. — Hükümet tasarısının 18 noi maddesi, 19 ncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 20. —Hükümet tasarısının 19 ncu maddesi, 20 noi madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Madde 21. — Hükümet tasarısının 1.3.1981 tarihinden evvel kanunlaşacağı düşünülerek düzenlenen yürür
lük hükümleri, bazı maddelerinin kanunun yayınlanaca ğı tarihten önceki bir tarihte yürüdüğe girmesi suretiyle 
doğacak sakıncaları önlemek ve uygulamada bazı kolaylıklar sağlamak amacıyla madde yeniden düzenlenmiş
tir. 

Madde 22. — Hükümet tasarısının 21 noi maddesi, 22 noi madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Başkan 
Talât SARGIN 
Prs. Kd. Alb. 

Üye 
1 Tali DÎNÇEL 

S. S. K. Gn. Müdürü 

Üye 
Erberk İNAM 
Dz. öğr. Yb. 

Üye 
Fazıl KAYNAKOEMÎR 

Hv. Prs. Bnb. 

Üye Üye 
Nuri ERNAM Celâl ŞARDAN 

S. S. K. Gn. Md. Başyrd. S. S. K. Gn. Md. Başyrd. 

Üye 
Rüştü ALTAY 

Sosyal Güvenlik Bak. 
Başmüşaviri 

Üye 
Kudret ORAL 

S. S. K. Gn. Md. lüğü 
Tahsis ve öd. Dai. 

Bşk. Yrd. 
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HÜKÜMETİN TBKLÜPI 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddeterinln De|l|tirüm«ine, fici Maddesinin KaHtrdmdsına ve 
1B)a Konuna "BMh T& ve ;Ge#fl Maddeler Eklenmesine Etek Kanun Tösansı 

MADDE 1. —.506 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
, C) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasi talarının sağlanması, (Ancak, ayakta yapılan tedaviler
de verilen ilaç 'bedellerinin % 20'sini sigortalı öder.) 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Gelir ve Aylık Atmakta Olanlar İle Aile Bireylerine Sağlık Yardımı Yapılması : 

Madde 36. — I. Bu Kânuna göre : 
A) Sürekli dş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, bu Kanunun 32 nd madde

sinin (A) ve. i(|B) fıkralarında belirtilen yardımlardan, 
B) a) Yukarıda sözü edilen kimselerin geçindirm ekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları, 
b) Gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalar, 
Bu Kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlardan, 
yararlanırlar. 
Q Yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarında sözü edilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç be

dellerinin % 20'si kendilerince ödenir. 
D) Sağlık yardımları, her hastalık olayı için, 34 ncü maddede yazılı sürelerle sınırlıdır. 
II. 991 ve 2167 sayılı kanunlarla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre : 
A) Malullük, vazife malullüğü veya emeldi aylığı alriafkta d&nfelr, 
B) Yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen kimselerin geçindirmekle yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve 

babalan, 
C) Aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalar, 
'Hakkında da I nci bölüm hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 40 nçı maddesinin 2 nci ftkrası •aşağftJafci 
şekilde değ$şfciriMş«$r. 

Yukarıdaki fifcratia sözü "edilen kimselerin ayakta yaprlart te^âVîle'rftlde"v^röen lUaç hedeflerinin % 20*siiJken
dilerince. ödenir. 

MADDE 4. - - $06 sayA 'Kanunun 1186 saydı Kanunla 'değişik 54 ııcü 1tta<ktesi ®şaği8ala şekilde değişti
rilmiştir : 

Malûllük Âyfrftfktan Yararîamhta Şartlan : 

Madde 54. — Malullük aylığından yararlanabilmek için, sigortalının : 
a) -53 ncü maddeye göre malul sayılması, 

b) Toplam olarak 1 800 gün veya-en az 5 yıldan beri sigortalı buîunup, sigortalılık sÇfctestînlh her yılı için 
ortalama ö*larak İ80 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması, 

şarttır. 

Mflli Guveıilik Konseyi (& SaySı : m) 
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S O S Y A L G Ü V E N L I K ' , i ş V E t şç t îL'tşKîLBkl K O M Î S Y O N U M E T N I 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, tki Maddesinin Kaldırılmaana ve 
Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçiici Maddeler Eklenmesine Dalir Kanun Tasana 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin ((C) fıkrası aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 
C) Tedavisi süresince gerekÜ ilaç ve iyileştirme va sıtalaırının sagtetrtmâsı, (Ancak, ayakta yaprian tedaviler

de Veriden ilaç bfedeHerinin % 2Ö'sini sigortalı öder.) 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi aşağıdaki .şekilde değişti
rilmiştir, • 

( Gelir ve Aylık Almakta Olanlar İle Aile Bireylerine Sağlık Yardımı Yapılma» : 

Madde 36. — Hastalık sigortası hükümlerinin uygulanmasında : 
A) a) Bu kanuna göre «ütfeMi iş göremezlük geliri, malullük veya yaşlılıkaylığı aürnajete oîsnter, bu Ka-

rürn'uh 32 'hci fn^döesînin <A) ve ^B) Mralafinda beMrtilen yardimfe 
fc) Yükarida -sözü editen kimseterln geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaiarı ®e gelir 

veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalar, bu Kanunun 33,ncünwedd«stade!be!!rtflw 
yararlanırlar. 
iB) Yukarıda sözü edilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç hedeflerinin % 20'tfi ktadile-

rince ödenir. 
C) Sağlık yardımları, her hastalık olayı için, 34 ncü maddede yazılı sürelerle sınırlıdır. 
D) 991. ve 2167 sayılı kanunlarla Kuruma devredilen sandıklarfnevauatt&a göre : 
a) Malullük, vazife malullüğü veya emekli aylığı almakta olanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü bu

lundukları eş, çocuk, ana ve babalan, 
b) Aylık almakta olan eş, Çboük, ana ve 'babalar, 
Ha&kihda da yukafıdaM fıkralar hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayıftı Kanunla d«ğişik 40 »eı maddesinin 2 nci fıkrası -aşamadaki 
şekilde değiştirilmiştir, 

Yufcafidato fıkrada sözü ©dilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen Maç bedellerinin % "20'si ken
dilerince ödenir. 

MADDE 4. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Ka nunla değişik 54 ncü maddesi aşağıdaki çekikle değişti
rilmiştir, 

MaluIMk Ayhğmdan Yarartajmıa Şartları : 

Madde 54. — Sigortaknın, malullük ayiığnadan yarariftaabümesi-için : 
a) 53 ncü maddeye göre malal sayriması, 

•b) Toplam olacak 1 900 gün veya en Jaz 5 yildam beri sigortalı buluttOp,;^ortaMik:«are&Mn h«r yth için 
fcrtataa öftarak'' r80gön m-aluİtök, yaşiıMc ve ÖKîm Bilgdrtîöairı primi Ödemiş- dfeftası, 

• farttir. • '• 

Mâli Güvenlik Konseyi (S. Ŝatyı&ı : Î6Î) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 5. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Malullük Aylığının Hesaplanması : 

Madde 55. — a) Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen gös
tergesinin katsayı i e çarpımının % 70'i oranında malullük aylığı bağlanır. Sigortalı, başka 'birinin sürekli ba
kımına muhtaç durumda ise, bu oran % 80'e çıkarılır. 

b) Malullük aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına 
göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir, 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç, prim öde
diği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

c) 'Maden işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan sigortalılar için, yıllık kazançlarının 'iki katı alın
dıktan sonra yukarıdaki <b) fıkrasına göre ortalama yıllık kazanç hesabedilir. Ancak, ortalama yılık kazancın 
hesabında esas alınan son 5 takvim yılından her takvim yılında 180 günden fazla olan münavebeli çalışmalara 
ait kazanç tutarları nazara alınmaz. 

MADDE 6. — 506 sayılı Kanunun 1196, 1992 ve 2167 sayılı kanunlarla değişik 60 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir r 

YaşMık Aylığından Yararlanma Şartlan t 

Madde 60. — I. A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, sigortalının : 
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve.en az 5 000 gün veya, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması. 15 yıldan beri sigortalı 'bulunması ve en az 3 600 

gün yahut, 
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri 

sigortalı bulunması ve en az 5 000 gün, 
, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır. 

B) a) En az 20 yıldan beri sigortalı olan ve bu sürede Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarınca tespit 
edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde en az 5 000 gün veya, 

b) En az 25 yıldan beri sigortalı olan ve bu sürede, (a) fıkrasında belirtilen işyerlerinin yer altı münavebeli 
işlerinde en az 4 000 gün, 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalılar da yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

C) Sigortalı işe ilk defa girdiği tarihten önce bu Kanunun 53 ncü maddesi hükmüne göre malul sayılmayı 
gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigor
talılar, yaşları ne olursa olsun, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3 600 gün malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla, yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

II. Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yer altı veya yer altı mü
navebeli işlerinde en az 1 800 gün çalışmış bulunan sigortalıların, bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları topla
mına dörtte biri eklenir ve toplamı, bunların malullük,, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı, ola
rak kabul edilir. 

1.4.1954 tarihinden beri yer altı veya yer altı münavebeli işlerde çalışmış olan sigortalılar hakkında da yu
karıdaki fıkra hükmü uygulanır, 

III, Bu Kanuna tabi olarak çalışan veya isteğe bağlı sigortaya yahut topluluk sigortasına prim ödemekte 
olan sigortalıların, er olarak silah altında geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamı, 
yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 nci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alıt sınırı-

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 161) 
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MADDE 5. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 55 noi maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

MahdHik Aylığının Hesaplanması : 

Madde 55. — Malullük aylığı, aşağıdaki esaslara göre hesaplanır : 
a) Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen,göstergesinin kat

sayı ile çarpımının % 70'i oranında malullük aylığı bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
durumda ise, bu oran % 80'e çıkarılır. 

b) Malullük aylığının hesabına esas alınacak gösterge, 'sigortalının dşten ayrıldığı tarihten önceki malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına 
göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir, 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç, prim öde
diği takvim yıları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

c) Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (Gruplu) sigortalılar için, yıllık kazançlarının 
iki katı atandıktan sonra yukarıdaki (b) fıkrasına göre ortalama yıllık kazanç hesabediür. Ancak, ortalama yıl
lık kazancın hesabında esas alınan son 5 takvim yılının her birinde 180 günden fazla olan münavebeli çalışma
lara ait kazanç tutarları nazara alınmaz. 

MADDE 6. — 506 sayılı Kanunun 1186, 1992 ve 2167 sayılı kanunlarla değişik 60 acı maddesi aşağıdaki 
sekide değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 60. — Yaşlılık aylığından yararlanma esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir : 
A) Sigortalının : 
a) »Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5 000 gün veya, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3 600 

gün yahut, 
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri 

sigortalı bulunması ve en az 5 000 gün, ^ 
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır. 
B) a) En az 20 yıldan beri sigortalı olan ve bu sürede Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarınca tes

pit edlen maden işyerlerinin yer altı işlerinde en az .5 000 gün veya, 

b) En az 25 yıldan beri sigortalı olan ve bu sürede, (B/a) fıkrasında belirtilen işyerlerinin yer altı münave
beli işlerinde en az 4 000 gün, 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalılar da yaşlılık aylığından yararlanırlar. 
C) a) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanunun 53 ncü maddesine göre ma

lul sayılmayı gerçeklieştiirece'k derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malûlük aylığından yarar-
lanıamayan veya, 

b) Sakatlığı nedeniyle vergi iddıiriminden yararlanmaya hale kazanmış durumda olan, 
Sigortalılar, yaşları ne olursan olsun, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmaik ve en az 3 600 gün Malûlük, 

Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. 
D) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edülen sûogrtalılar da yukarıdaki (A) fıkrasında be

lirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından yararianırlar. 
E) Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarınca te'ipit edilen maden 'işyerlerinin yeraltı veya yeraltı mü

navebeli işlerinde en az 1 800 ıgün çalışmış bulunan sigortalıların, bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları top
lamına dörtte biri eklenir ve «oplamı, bunların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödeme gün sayısı 
olarak kabul1 edilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 161) 
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nm taâep torihmdeki tutarı üzerinden feesajJbu*aoadc malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin tamamı
nı 2 yıl içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, sigortalının prim ödeme süresine katılır. Bu Kanuna göre 
tespit edilen sigortalılığın başlangıç 'tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç 
tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye.götürülür. 

(Borçlanma talebinde bulunduktan sonra ölen sigortalının borçlanmaya ilişkin prim borçları yukarıda belirti
len 2 yıllık süre içinde olmak şartı ile hak sahipleri tarafından ödenebilir. \ 

IV. 18 yaşından önce geçmiş bulunan süreler, bu maddenin uygulanmasında, sigortalılık süresinin hesa
bında nazara alınmaz. 

V. IBu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması 
ye yazılı istekte bulunması şarttır. 

MADDE 7. —-506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : . -

Yaşlılık Aylığıııım Hesaplanması : 

Madde 61. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen göster
gesinin katsayı ile çarpımının % 6Q'ı oranında ve aşağıdaki hükümler mazara alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. 
, A) Yaşlılık aylığı, yukarıdaki oran : 

a) Sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5 000 günden 
fazla;ödediği her 240 günlük malullük, yaşlılık ve.ölüm sigortaları primi için (1) artırılarak, 

b) Sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından eksik her tam yaşı için ve 5 000'günden eksik her 240 
günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için (I) eksflüiülerek, 

hesttpfena*, 
Ancak, aylık bağlama uranı, her halde % '85'i^geçemez. 
c) Yukarıdaki (b) fıkrası hükümleri, 60 nci maddenin I nci bölümünün <B) ve (C) fıkralarına göre ay

lığa halk kazananlar için uygulanmaz. 
B) Yaşlılık aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki malullük, 

yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş sön 5 takvim yılının prim heşabı<na .esas tutulan kazanç .tutarlarına gö
re bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit, edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödem iş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç, prim Ödedi-
p. takvim yılları esas ^alınmak suretiyle hesaplanır. 

'«3) . Maden işyerlerinin yer altı münavebeli işlerinde..çabşan .sigortaMar için, yıllık kazançlarının iki katı 
alındıktan sonra yukarıdaki <B) fıkrasına göre ortalama yıllık kazanç hesabedilir. Aneak, ortalama yıllık kazan-
^ hesabında esas lalıııan s«n 5 takvim yılından ber tak yiın' yılında 180 günden fazla olan münavebeli çalışma
lara ait kazanç tutarları nazara alınmaz. 
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IAA954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde. çalışmış odan sigortalılar hakkında da yuka
rıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

F) Bu Kanuna tabi olarak çaluşan veya isiteğe bağh sigortaya yalhut topluluk sigortasına prkn ödemekte 
olan sigortalıların, er olarak silah altında geçen süreleri ile Y«deik Subay, Oteuiunda geçen, süredermin tamamı, 
yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 n zi maddesi ile belirlenen prime esas 'kazancın alt «miri-
mm talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalan primlerinin tamamı
nı 2 yıl içimde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. 

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, sıi 3ortalıriın prim ödeme süresine katılır. İBu Kanuna göre 
tespit edilen sigortalüığm başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, siîgortaîılığın başlan
gıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. 

Borçlanma talebinde bulunduktan sionra ölen sigortalının borçlanmaya ilişkin prim ıborçları yukarıda be
lirtilen 2 yıllık süre içinde olmak şartı ile hafcsahipleri tarafından ödenebilir. 

G) (Bü maddenin uygulanmasında; 18 yaşıridaa önce Malûll'Uük, YaşMik. ve ölüm Sigortalarına tabi olan
ların sigortalılık süresi, 1'8 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Ancak, bu tarihten öncdüL Söre-
•ter için Ödenen Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalan primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil 
edilir. 

H) 'Bu maddede belirtilen yaşîılılk aylıklarından ya'"arlanabilmek için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması 
ve yazılı istekte bulunması şarttır., 

MAIDDE 7. — 506 sayılı Kanunun 114J6 sayılı Kanunla değişik 61 nci maiddesi aşağtâakd şekilde değişUi-
rilmiştir. 

Yatfıkk Aykgımn HfeMplanma* : 

Madde Öl. — Yaşlılık aylığı ıbağlanmasına halk kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen göster-
gesiiınin kaitsayı ile çarpımının % 60'ı oranında ve aşağı daki hükümler nazara alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. 

A) Yaşlılık Aylığı :. 
a) Sigortalının, kaldın ise 50, erkelk fee 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5 000 günden 

fazla ödediği her 240 günlük Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi için % 60 oranı (1) er artırılarak. 
b) Sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından eksik her tam yaşı için ve 5 000 günden eksik her 240 

günlük Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi içim % 60 oranı (1) er eksiltilerek, 
Hesaplanır. 
Ancak, aylık bağlama oranı, herhalde % 85*i geçenez. 
c) Yukarıdaki (b) fıkrası hükümleri, 60 ncı maddenin (B^OD) fıkralarına göre aylığa halk kazananlar için 

uygulanmaz. 
B) Yaşîılılk aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki Malûllük, 

Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödenmiş «on 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç atarlarına 
göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak teS'Vlt edilir. 

5 takvim yılından datea atz taflcvüm ygfenda prim öde TMIŞ olan 'sigortalı için ortalama yılık kazanç, prim öde
diği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

C) 'Ereğli Kömür İşSetmesü Miöassefsesinde çalsşaa münavebe! (Gruplu) sigortalılar içm, yıKık kazançları
nın iki katı alındıktan sonra yukarıdaki (B) fıkrasına göre ortalama yıllık kazanç hesaJbcMSlir. Ancak, ortalaıma 
yı'llılk kazancın hesabında esas alınan Son 5 takvam yüının herbirinlde U8Ü günden fazla, olan münavebeli çalışma
lara ait kazanç tutarları nazara alınmaz. 
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MADDE 8. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Hangi Sigortaların Hak Sahiplerine Aylık Bağlanacağı : 

Madde 66. — a) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut yazılı olarak istekte bulunup malullük 
veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra veya, 

b) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesil
miş durumda yahut, 

c) Ölüm tarihinde, toplam olarak 1 800 gün veya en az 5 yıldan !beri sigortalı bulunup, sigortalılık süre
sinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük,, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda, 

ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağla nır, 

MADDE 9. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir :' 

Aylığın Hesaplanması : 

Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitlinde aşağıdaki 
hükümler uygulanır : 

A) a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı ke

silen sigortalının ölüm tarihinde ve 58 veya 63 ncü maddelere göre tespit edilecek aylığı, 
c) Toplam olarak 1 800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için 

ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının, bu Kanuna 
göre tespit edilecek göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı üzerinden hesaplanacak aylığı, 

Hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında esas tutulur. 
d) Yukarıdaki (c) fıkrasında söz konusu aylık bağlama oranı; sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 55 ya

şından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5 000 gü-nden fazla ödediği her 2140 günlük malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi için (1) artırılır. 

B) Yukarıdaki (A/c-d) fıkralarına göre bulunacak aylık bağlama oranı % 70'fcen az, % 85*ten fazla ola
maz. 

C) Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmasına hak ka
zanmış ise, (A/a-b) fıkralarının uygulanmasında, bu durum nazara alınmadan bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

D) Yukrıdakıi (A/c) fıkrasına göre hak sahiplerinin aylığının hesabına esas alınacak aylığın göstergesi, si
gortalının öldüğü tarihten önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının 
prim lıesa/bına esas tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim öde mîş olan sigortalı için, ortalama yıllık kazanç prim öde
diği takvim yılları esaıs alınmak suretiyle hesaplanır. 

(E) Maden işyerîerinin yeraltı münaıvebeli işlerinde çalışan sigortalılar için, yıllık kazançlarınım iki katı alın
dıktan sonra yukarıdaki (D) fıkrasına göre ortalama yıllık kazanç hesalbedilir. Ancak, ortalama yıllık kazancın 
hesabında esas alman son 5 takvim yılından her takvim yılında 180 günden fazla olan münavebeli çalışmalara 
ait kazanç tutarları nazara alınmaz. 

MADDE 10. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmliştir : 

Prim Oranları : 

Madde 73. — A) Tarifesine göre tespit edilecek Aş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası primimin tama
mı işverenler tarafından verilir. Bu primin nispeti % 14'ten az, % 7'den fazla olamaz. 
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MADDE 8. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştö-
rümiştir. 

ÖMim Sigortasından Ayhk Bağüama Şartları : 

Madde 66, — a) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut malûllük veya yaşlılık aylığı bağlan^ 
masına halk kazanmış olup henüz Jşlemiiı tamamlanmamış dunumda veya, 

t») 'Bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı, «tigoütaiı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesil
miş durumda yahut, 

c) Toplam olarak 1 800 gün ve en az 5 yıldan bê ri sigortalı bulunup, sigortalılık «üresinin her yılı için or
talama olarak 180 gün Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödemiş durumda, 

ölen sigortalının haksaihibi kimselerine aylık bağlanır. 

MADDE 9. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 67 nci maddesi aıağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tıir.1 • 

ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığm Hesaplanması : 

Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, haksabibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde aşağıdaki 
hükümler uygulanır : 

A) a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanıma .ma hak kazandığı malûllük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malûllük veya yaşlılık ayhğı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle ayhğı 

'kesilen sigortalının ölüm tarihine ve 58 veya 63 noü maddelere göre tespit edilecek aylığı, 
c) Toplam olarak 1 800 gün veya en az 5 yiMan beri sigortalı buHunup, siigortalılık sünesinin her yılı için 

ortalama otarak 180 gün Malûllük, Yaşlıılılk ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş oltan sigortalının, bu Kanuna 
göre tespit edilecek göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı üzerinden hesaplanacak ayhğı, 

Hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında esas tutulur. 
d) Yukarıdaki (c) fıkrasında söz konusu aylık bağlama oranı; sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşın

dan so>nra doldurduğu her tam yaş için ve 5 000 günden fazla ödediği her 240 günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi için (l)'er artırılır. 

B) Yukarıdaki (A/c-d) fıkralarına göre bulunacak aylık bağlama oranı % 70ten az, % 85ten fazla ola
maz. 

C) Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmasına hak ka
zanmış ise, (A/a-b) fıkralarının uygulanmasında, bu durum nazara alınmadan bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

D) Yukarıdaki (A/c) fıkrasına ıgöre hak sahiplerinin aylığınım hesabına esas alınacak aylığın göstergesi, 
sigortalının öldüğü tarihten önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sıilgortalları primi ödenmiş son 5 takvim yılınım 
pdım hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas almarak tesipit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için, ortalama yıllık kazanç prim öde
diği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

E) Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (gruplu) sigortalılar için, yıllık kazançlarının 
M katı alındıktan sonra yuikarıdalki (D) fıkrasına göre ortalama yıllık kazanç hesabedlir. Ancak, ortalama 
yıllık kazancın hesabında esas alınan son 5 takvim yılının her birinde 180 günden fazla olan münavebeli çalış
malara ait kazanç tutarları nazara alınmaz. 

MADDE 10. — 506 sayılı Kanunun 19-112 sayılı Kanunla değişik 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Prim (kanları : 

Madde 73. — A) Tarifesine göre tespit edilecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası priminin 
tamamı işverenler tarafından verilir. Bu primin nispeti % 1,5ten az, % 7'den fazla olamaz. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Skyısı : 161) 
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•B) a) Hastaâık sigortası primd, sigortalının kazancının % iridir. Bunun % 5'i sigortalı hissesi, % 6'sı da 
işveren hissesidir. 

3 ncü maddenin II nci bölümünün (!B) fıkrasında belirtilen çıraklar için ise kazancının % 4'üdür. Bunun 
% 2'si Sigortalı hissesi, % 2'si de işveren hissesidir. 

b) iBu Kanunun 23, 24, 54, 60, 66 ve 69 ncu maddeleri ile 991 ve 2167 sayılı kanunlara göre Kuruma devre
dilen sandıklar mevzuattı uyarınca gelir ve ayılılk bağlanmış, olanların, almaıkta oldukları gelir ve aylıklarından 
% 4 oranında hastalık sigortası primi kesilir. 

C) Analık sigortası primi, silgortalıni'n kazancının % l'idir. 
Bu primin tamamı işveren 'tarafından verilir. 
D)' 'Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi, sigortalının kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı 

hissesi, % 11'i de işveren hissesidir. 
Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigor-

taüoHL kazancmın % 2'2'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 13'ü de. işveren 'hissesidir. 

MADDE 11. — 506 sayılı Kanunun 1912 ve 2167 sayılı kanunlarla değişik 78 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Günflük Kazanç Slavları : 

Madde 78. — Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 'tutulan günlük 
kazancın üst sının gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin, alt sınırı da en düşük göstergenin katsayı ile 
çarpımımri 30'da biridir. Bu suretle bulunan miktarların lira kesirleri tama çıkarılır. 

Günlük kazançlan allteınırm altımda olan sigortalılar İle ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt-
'smır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla ol:.a sigortalıların günlük kazançları da üstlsmır üzerinden 
hesaplanır. 

Sigortalının kazancı aftsınırm altında ise, bu kazanç ile altsınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tü
münü işveren öder, 

Aynı zamanda birden fazla işverenin 'işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu madde 
uyarınca tespit edilen üstsınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark, sigortalının müracaatı üzerine his-> 
sesi oranında 'kendisine geri verilir. 

MADDE 12. — 506 sayılı Kanunun 2167 sayılı Kanunla değişik 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
ribniftir: 

FıtâmSerlin ödenmesi : 

Madds 80. — işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tutulacak kazançlar 
toplamı üzerinden bu Kanun gereğince heısaplanacalk prim tutarlarını, ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait 
prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç erteni ayın Sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak 
primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir 
aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve ıtutarı bu 
zammın uygulandığı prim miktarını geçemez. 

Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile, primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zaımmı ve faiz tahsil 
olunur. 

Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren o ta
rifte bankalarca uygulanan en yüksek cari vadeli mevduat faizi tahsil olunur. 

MÜH Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 161) 
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B) *) Hastalık sigortası primi, sigorıtalıınan kazancının % İlidir. Bunun % 5'i sigortalı hissesi, % 6'sı 
da işveren hi*esidir. 

3 ncü maddenin (II/B) fıkrasında belirtilen çıraklar için (ise kazancının % 4'üdür. Bunun % 2'si sigortalı 
hissesi, % 2'si de işveren hisselidir. 

!b) Bu Kanunun 23, 24, 54, 60, 66 ve 69 ncu maddeleri ile 991 ve 2167 sayılı Kanunlara göre Kuruma 
devredilen Sandıklar mevzuatı uyarınca gelir ve aylık bağlanmış olanların, almakta oldukları gelir ve aylık
larından % 2 oranında Hastalık Sigortası primi kesilir. 

c) Analık Sigortası primi, sigortalının kazancının % l'idir. 
Bu primin tamamı işverenler tarafından verilir. 
d) Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primli, sigortalının kazancünın % 20'sidir. Bunun % 9'u sigor

talı hissesi, % ll ' i de işveren hisşesidir. 
Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalan primi, 

sigortalının kazancının % 22'sidir. Bunun ı% 9'u sigortalı hissesi, % 13'ü de işveren hisşesidir. 

MADDE 11. — 506 sayılı Kanuinun 1912 ve 2167 sayılı Kanunlarla değişik 78 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

GUnlUk Kazançların Sınırları : 

Madde 78. — Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 
kazancın üst sınırı gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin, alt sının da, en düşük göstergenin katsayı ile 
çarpımının 3 O'da biridir. Bu suretle bulunan miktarların lira kesirleri tama çıkarılır. 

Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışajn sigortalıların 'günlük kazançları 
alt sınırı üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançlan da üst sınır üze
rinden hesaplanır . 

Sigortalının kazancı alt sınırın altımda ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin 
tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu mad
de uyannca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark, sigortalının müracaatı üzerine 
hissesli oranında kendisine geri verilir. 

MADDE 12. — 506 sayılı Kanunun 2167 sayılı Kanunla değişik 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilımiştlir. 

Primlerin ödenmedi : 

Madde 80. — işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tutulacak kazançlar 
toplamı üzerinden bu Kamun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını, ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait 
prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası, gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplana
cak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır. 

Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir 
aylık süte için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutan bu 
zammın uygulandığı prim miktannı geçemez. 

Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren, primlerim ödenmeyen 
kısmı için, Devlet Bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranının en yükseği uygulanır. 

Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile, primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı ve faiz tah
sil olunur. 

Milli Güvenlik Konseyi (S/ Sayısı : 161) 
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6183 saydı Kamımın 9 ucu, 12 nci, 21 nci, 27 nci ilâ 36 ncı, 101 nci-ve 103 noü maddeleri Kuman alacak
ları hakkında da uygulanır. 

Yangın, su baskını ve deprem gibi bir âfette uğrayan ve buttu be%rie.yee işverenlerin istekleri halinde prim 
borçları, âfetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenir. 

Prim borcunun ertelendiği süre, zamanaşımından SEyıllmaẑ  

MADDE 13. — 506 sayılı Kanunun 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Prim Borçlarına Hal«f Oîma : 

Madde 8'2. — Sigortalıların çalıişfcıırJdığı işyeri devredilir veya 'intikal edeı&e, eski İşverenin Kurutna ökn si
gorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de ınüteseîsalensoıtBBtodur. 

Bu hükme aykırı södeşmeler muteber değildir. 

MADDE 14. — 506 sayılı Kanunun 1186, 2099 ve 2167 sayılı Kanunlarla değişik 96 nen maddesi aşağıdaki 
şdklMdfe- değiştktilmiftir : 

Aylıkların Sıran ." 

Madde 96. — Bu Kanuna göre Malûllük ve Yaşlılık Sigortalarından bağlanacak ayliklar ile ölüm Sigorta
sından haksaMbi kimselere bağlanacak âylıklarıın hesabına esas tutulan aylığın tavanı, gösterge tablosundaki 
en yülksek göstergeye göre hesap edilecek aylıktan fazla, alt sınırı ise, en düşük göstergenin katsayı ite çarpımının 
% 70'inden az olamaz, 

Sosyal Sigortalar Kurumuna devroliunan sandıklar dan 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci roaldtte®ine göre, bağ
lanmış emcikli, adi malûllük veya varffe malüHüğü aylıkları ile mezikûr Kanunun geçici 1 nci maddesinin 1 
nci fıkrasına göre Kurumca bağlanacak ayaklarla dul ve yetim aylıkları (aylık alan tek kişi de dtoa) toplamı, 
yukaridajM fıkraya göre bulunacak aft sınırdan aşağı olamaz. 

Haksalhibi kimselerin gelir ve aylıkları; foaksaihihi bir kişi ise bu maddenin 1 nci fıkrasına göre hesaplanan 
alt sınır aylığının % 80'inden, haksalhibi 'İlki kişi ise % 90'ından az olamaz. 

îşgöremezlJk derecesi % 25 ve daha yukarı olanlara 'bu Kanunun 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca 
bağlanacak sürekli kısmi işgöremezlik gelirinin aylık tutarı bu Kanunun 78 nci maddesi uyarınca tespit oluna
cak günlük kazanç ait sımmnın 30 katının % 70'inden az olamaz. 

MADDE 15. — 506 sayılı Kanuna 2098 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 3 aşağıdaki, sekide değiştirilmiş
tir : . 

Ek Madde 3. — Ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden saydlan ve bu Kamına tabi işyerlerinde çalışan 
sigo f̂cafekrdan alınacak Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları p r M % 22'dür. fitinsin % 9'u sigortalı hissesi, 
% 13'ü işveren hisaesildlir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sar»! : Hi) 
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Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki 4183 «ayık Kaaunua 9 mcu, 12 nci, 21 nci, 27 nci ilâ 36 nci, 
101 nci ve 103 ncü maddeleri Kurum alacakları hakkında da uygulanır. 

Yangın, su baskını ve deprem gibi bdr âfete uğrayan ve bunu beJge&eyea işverenlerin istekleri halinde prim 
borçları, âfetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenir. 

Pilim borcunun ertelendiği süre, zamanaşımından sayılmaz. 

MADDE 13. — 506 sayılı Kamman 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişitiriJrnaştir. 

Prim Borçlarına Halef Olma : 

Madde 82. — Sigortalıların çahştınidıği işyeri devredilir veya intikal ederse, eski işverenin kuruma olan 
sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müteselsilen sorumludur. 

Bu hükme aykırı sözleşmeler muteber değildir. 

MADDE 14. — 506 sayılı Kanunun 1186, 2099 ve 2167 sayılı kanunlarla değişik 96 nci. maddesi aşağV 
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Aylıkların Alt Sının : 

Madde 96. — Bu Kanuna göre Malûllük ve Yaşlılık Sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm Sigor
tasından hak canibi kimselere ballanacak aylıkların hesabına e&as tutulan aylığın alt sıntn, gösterge tablo
sundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının ı% 70 nden az olamaz. 

Sosyal Sigortalar Kurşununa, devr olunan sandıklardan 991 saydı Kanunun geçici 2 noi maddesine. göre 
bağlanmış emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylıkları ile mezkûr Kanunun geçici 1 nci maddesinin 
1 nci fıkrasına göre kurumca bağlanacak aylıklarla dul ve yetim aylıkları (aylak alan tek kişi de olsa) topla
mı, yukarıdaki fıkraya göre 'bulunacak alt sınırdan aşağı olamaz, 

Hak sahibi kimselerin gelir ve aylıkları; hak sahibi bir kişi ise bu maddenin 1 nci fıkrasına göre liesap-
laaan ak sınır aylığının t% 80'iaden, hak sahibi iki kişi ise'% 90'ından az olamaz. 

tşgöremezlik derecesi ı% 25 ve daha yukarı olanlara bu Kanunun 20 noi maddesinin 3 ncü fıkrası uyarın
ca bağlanacak sürekli kısmi işgöranezlik gelirinin aylık tutarı bu Kanunun 78 nci maddesi uyarınca tespit 
olunacak günlük kazanç alt sınırının 30 katmın ı% 70'nden az olamaz. 

MADDE 1.5. — 506 sayılı Kanuna 1912 saydı Kanunla eklenen Ek Madde 2 aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Muapeae Ücııeti : 

Ek Madde 2. — 506 sayılı Kanunun 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca sağhfc yardımlarından ya
rarlanacak olanlardan yapılacak her bir poliklinik muayenesi için Sosyal Güvenlik Bakanlığının--teklifi ve Bav 
kanlar Kurulunun kararı de 20 t'L. dan az olmamak üzere muayene ücreti alınır. 

Şu kadar,ki, hekimin gerekli görmesi üzerine yapılacak diğer poliklinik muayenelerinden ücret alınmaz. 

MADDE 16. — 50$ saydı Kanuna 2098 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 3 aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Ek Madde 3. — Ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden sayılan ve bu Kanuna talbi işyerlerinde çalışan 
sigortalılardan alınacak Malûllük, YtaşhUk ve ölüm Sigortaları primi % 221dıir. Bunun <% 9'u sigortalı hisse
si, % 13'ü işveren m^sesddir. 

MUli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 141) 
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MADDE 16. — 506 sayılı Kanura^ sağıdaki ek maddeler dklenımiştif : 

Katsayı, Gösterge Talbloisu re Göstergeler : 

EK MADDE 1. — Bu Kanuna göre gelir ve aylıkla on hesaplanmasında katlsayı esasına dayalı gösterge sis
temi uygulanır. 

Her yıl! Genel Bütiçe Kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memullarının aylıklarına 
uygulanan katsayı, 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve ayılıklara da uygulanır. Kalfisayı deyimıiınden yürür
lükteki kaitsayı anlaşılır., 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesapfaımajsın1-
da bu Kanuna ekli gösterge talblbsu uygulanır. 

Göstergeler, derece ve kademeler halinde, gösterge tablosunda belirtilmiştir. 
Gösterge tablosunda 1'2 nci derecemin 1 nei kademesi en düşük, 1 noi derecenin 9 ncu kademesi en yüksek 

göstergeyi belirtir. 

Gösterge Tespit Tabloları: 

EK MADDE 2. — Aylık ve gelirlerin hesabına esas alınacak göstergelerin tespitinde kulanıHmak üzere, 
aşağıda belirtilen şekilde «Gösterge Tespit Tabloları» düzfânfenikv 

a) Işkazaları ile Meslek Hastalıkları Silgortasından bağlanacak gelirlerin hesalbına esas göstergeleri tespit 
etmek için kullanılacak gösterge tespit tablosunda, kazanın vukubulduğu veya meslek hastalığının anlaşıldığı 
tarihteki prim hesalbına esas asgari günlük kazancın yıllık tutan taban sayısını, azami günlük kazancın yılık 
tutarı dâ tavan sayısını oluşturur. 

b) Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarından bağlanacak aylıkların hesabına esas göstergelerdi tespit et
mek için kullanılacak gösterge tespit tablosunda, sigortalıların aylık talep veya ölüm yılları gözönıünde tutularak, 
bu tarihten önceki 5 takvim yılına alt prim hesabına esas asgari günlük kazançların 5 yıllık tutarının yılık or
talaması taban sayısını, aym yıllara alit azami günlük kazançların 5 yıllık tutarının yılık ortalaması tavan sa
yısını oluşturur. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre bağlanacak aylakların hesabına ösas 
göstergeleri tespit etmek 'için kullanılacak gösterge tespit 'tablosunda, aylık bağlanmasına esals alınan kazancın 
ait olduğu tarihteki prim hesabına esas asgari günlük kazancın yıllık tutarı taban sayısını, azami günlük kazan^ 
cin yıllık tutarı tavan sayısını oluşturur. 

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) Akra'larında tespit edilen 'taban sayısı, gösterge tablosundaki en düşük gös
tergenin, tavan sayısı en yüksek göstergenin kanşılığı olarak alınır. Tavan sayısı ile taban sayısı arasındaki fark, 
en düşük göstergenin karşılığı olan kademe hariç tutularak geriye kalan kademe sayısına bölünür. Bölüm 
sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak elde edilen sayı, en düşük göstergeyi takilbeden göstergeden Mİbaıren, her 
dilim bir göstergeyi karşılamak üzere, talban sayısına ard anda ilave edilerek takip elden göstergelerim karşılığı 
sayaları tespit edilir.. 

Göstergelerin Tespiti : 

EK MADDE 3. —a) dJşfcazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasından bağlanacak gelirlerin hesabına esas 
göstergeler 506 sayılı Kanunun 88 nd maddesine göre hesaplanacak yıllık kazançların, bu Kanunun ek 2 nd 
maddesinin (a) fıkrası esas alınarak düzenlenen gösterge tespit tablosundaki karşılıkları bulunarak tespit edi
lir. 

b) Malûllük, Yaşlılık ve ölümSigortalarından bağlanacak aylıkların hesalbına esas alınacak göstergeler, 
506 sayılı Kanunun 55, 61 ve 61 nci maddelerine göre hesaplanan ortalama yılık kazançların, bu Kanunum 
ek 2 ne] maddesinin (b) fıkrası esas alınarak düzenlenen gösterge tespit tablosundaki karşılıkları (bulunarak tes
pit edilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 161) 
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MADDE 17. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

Katsayı ve Gösterge Tablosu : 

EK MADDE 1. — Bu Kanuna göre gelir ve aylıkların hesaplanmasında katsayı esasına dayalı gösterge 
sistemi uygulanır, 

Her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilen ve 657 saydı Kanuna tabi Devlet Memurlarının aylıkları
na uygulanan katsayı, 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklara da uygulanır. Katsayı, deyiminden 
yürürlükteki katsayı anlaşılır., 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanma
sında bu Kanuna ekli gösterge tablosu uygulanır. 

Göstergeler, derece ve kademeler halinde, gösterge tablosunda teh'rtilmiştir., 
Gösterge tablosunda 12 nci derecenin 1 nci kademesi en düşük, 1 nci derecemin 9 ncu kademesi en yüksek 

göstergeyi belirtir. 

Gösterge Tespit Tabloları : 

EK MADDE 2. — Gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergelerin tespitinde kullanılmak üze
re, aşağıda belirtilen şekilde «Gösterge Tespit Tabloları^ düzenlenir, 

a) Işkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası için düzenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının 
gelire esas kazancının hesabına giren son takvim ayında prim hesabına esas asgari günlük kazancın yıllık 
tutarı taban sayısını, aynı aydaki azami günlük kazancın yıllık tutarı tavan sayısını oluşturur. 

b) Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları için düzenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının ay
lık talep veya ölüm tarihinden önceki 5 takvim yılında prim hesabına esas asgari günlük kazançların 5 yıllık 
tutarının yıllık ortalaması taban sayısını, aym yıllara ait azamıi günlük kazançların yıllık ortalaması tavan 
sayışım oluşturur. 

c) 991 sayılı Kanunla kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre bağlanacak aylıklar için düzenle
necek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık bağlanmasında nazara alınan kazancının ait olduğu tarih
teki prim hesabına esas asgari kazancın yıllık tutarı taiban sayısını, aym tarihteki azami günlük kazancın 
yıllık tutarı tavan sayışım oluşturur. 

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tespit edilen .taiban sayısı, gösterge tablosundaki en düşük 
göstergenin, tavan sayısı en yüksek göstergenin karşılığı olarak alınır. Tavan sayısı ile taban sayısı arasındaki 
fark, en düşük göstergenin karşılığı olan kademe hariç tutularak geriye kalan kademe sayışma bölünür. Bö
lüm sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak elde edilen sayı, en düşük göstergeyi takibeden göstergeden 
itibaren, her dilim bir göstergeyi karşılamak üzere, taban sayışma ard arda ilave edilerek takip eden göster
gelerin karşılığı sayılar tespit edilir, 

Göstergelerin Tespiti : 

EK MADDE 3. — Bağlanacak gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergeler : 
a) Işkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasında, sigortalının, 506 sayılı Kanunun 88 nci maddesine gö

re hesaplanan yıllık kazancına, bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (a) fıkrası, 
b) Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarında, sigortalının 506 sayılı Kanunun 55, 61 veya 67 nci mad

delerine göre hesaplanan ortalama yıllık kazancına, bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası, 
c) 991 sayılı Kanunla kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre, sigortalının aylığına esas alınan 

kazancının yıllık tutarına, bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası, 
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c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatıma, göre bağlanacak ayMdarın göstergeleri, ay
lığa esas alınan kazancın yılık tultarlarının karşılıkları, bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası esas alına
rak düzenlenen gösterge tespit tablosundan bulunarak ıtespit edilir.; 

G'eOir ve Aylıklarım Hesaplanmtaısd : 

EK MADDE 4. — Sigortalının gelir veya aylığı, bu Kanunun ek 3 ncü ımadideşine göre tespit «dilen göster
gesinin katsayı 'ile çarpılması sonucu bulunan miktar, gelir veya aylılk bağlamaya esas oranlarla çarpılarak 
hesaplanır. 

Katsayının değişmesi halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni katsayı esas alınarak 
gelir ve aylıklar yeniden hesaplanır. 

Sosyal Yardımı Zamanı 

EK MADDE 5. — a) 506 sayılı Kanun ile ve değişikliklerine göre iş kazaları ile meslek hastalık
ları, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar ile 991 sayılı Kanunla Kuruma 
devredileni sandıklar mevzuatına göre aylık alanlara her ay için 2 5G0 lira sosyal' yardım zammı ödenir. 
Bu ödemeler, Kurumdan gelir veya aylık ödenmesine imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır. 

b) îş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasından sürekli IşgöremezHilk geliri almakta olanlara, ge
lir bağlanmasına esas olan sürekli işgöremıezfik dierecesi onanında sosyal yardım zammı ödenir. 

c) Söz konusu sosyal yardım zamanı, hak şahaplerine her dosya için tamamı tevzii edilecek şekilde ve 
eşit nispette ödenir. 

d) tki ayrı sigorta kolundan veya ilki ayrı dosyadan gelir veya aylık 'alanlara, -yalnız ve en fazla öde
meye imkân veren bir dosya üzerinden sosyal yardım zammı ödemesi yapılır. 

e) Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle ödenen evlenme yardımının hesabında sosyal yar
dım zammı nazara alınmaz. 

f). 5 . 1 . 1961 günlü ve 228 sayılı Kanun ile değişikliklerine göre Kurumca bağlanarak ödenen aylıklar 
için de yukarıdaki fıkralar uyarınca sosyal yardım zammı ödenir. Şu kadar fci, hizmet süreleri1 toplamı
nın en az 2/3'stt Kuruma tabi olarak geçmemiş bulunanlar için ödenecek sosyal yardım zammı, aylığa iştirak 
eden diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşunun mevzuatına göre aylık alanlara ödenmekte olan sosyal yardım zam
mının azami miktarından fazla olamaz; 

Bu ödemelerin sürelere göre hesaplanan miktarları, ilgili Sosyal Güvenlik Kuruluşumda® talep edilir. 
g) Ödeme dönemlerine göre peşin ödemen sosyal1 yardım zammı, ölüm halinde geri alınmaz. 
h) Sosyal yardım zammından icra ve diğer kesimMer yapılamayacağı gibi, her türlü vergi, resttin ve 

harçtan muaftır. 
i) Yersiz yapılan sosyal yardım zammı ödemeleri, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıktan 

% 25 oranında kesilmek suretiyle yoksa, genel hükümlere göre geri alınır, 

MADDE 17. — 506 sayılı Kanuna aşağıdiaM geçici maddeler eklenmiştir. 

Göstergelerin Yenideni Tespfft 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte gelir veya aylık aknakıta olanlar ile ge
lir veya aylık bağlanmasına hak kazanmış oüiup, henüz işlemleri tamamlanmamış olanların gelir ve aylık 
hesabına esas göstergeleri aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilir. 
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Esas almanak stiffetiyle ayı» maddenin (d) fıkrasına göre düzenJenen gösterge tespit tablosunda eşit sa
yman karşılığı ©Jarak tespit edilir. Eşit «ayının bulunmaması halinde en yakın büyük sayı esas alınır. 

Getir ve Aylıkların Hesaplanması : 

EK MADDE 4. — Sigortalının gelir veya aylığı, bu Kanunun ek 3 ncü maddesine göre tespit edilen 
gösterge sayısının katsayı ile çarpılması sonucu bulunan miktarın, gelir veya aylık 'bağlamaya esas oranlar
la çarpılması suretiyle hesaplanır. \ 

Katsayının değişmesi halinde, değişikliğin yürüdüğe girdiği tarihten İtibaren, yeni katsayı esas alınarak gelir 
ve aylıklar yeniden hesaplanır. 

Sosyal Yaıdım Zammı : 

EK MADDE 5. — a) 506 sayılı Kanun Jile ek ve değişikliklerine göre iş kazaları ite meslek hastalıkları, 
«ttâul&ik, yaşlılık ve öiüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar ile 99-1 sayılı Kanunla Kuruma devredilen 
saad&lar «nevzuatma. göre aylık alanlara her ay için 2 500 'lira sosyal' yardım zammı ödenir. Bu ödemeler, 
Kurumdan geto: veya aylık ödenmesine imkân veren dosyalar esas alınarak yapühr. 

b) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından, sürekli dş göremezlik geliri almakla olanlara, geHr bağ
lanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında sosyal yardım zammı ödenir. 

c) Yabancı ülkelerle aktedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara öde
necek sosyal yardım zammı, Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme süresinin, sosyal güvenlik sözleş
mesine göre nazara alınan toplam prim ödeme süresine olan oranına göre hesabedlUir, 

d) tş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından gelir alanlara ödenen sosyal yardım zammı, 506 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesine göre ödenecek sermayenin hesabında nazara alınmaz. Ancak, söz konusu mad
dede beiirt&len tarife uyarınca hesaplanacak peşin sermaye değeri, 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hü-
kliirtLerJine göre tespit edilecek peşin sermaye değerleri toplamına katılar. 

e) Söz konusu smyai yardim zammı, hak sahiplerine 'her dosya için tamamı tevzi edilecek şekilde ve eşit 
oramda böh^türülür. 

f) İki ayrı sigorta kolundan veya iki ayrı dosyadan gelir veya aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân 
veren bir dosya üzerinden sosyal yardım zammı ödemesi yapılır. 

g) (Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle ödenen evlenme yardımının hesabında sosyal yar
dan zammı nazara afmmaz, 

h) 5,1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişiklilklerine göre Kurumca ayhk bağlananlara ödenen 
sosyal yardım zammının hizmet süreleriyle orantılı olarak tespit edilen miktarı, aynı nitelikteki zammı ödeyen 
ilgili sandık veya kurumdan tahsil edilir. 

d) ödeme dönemlerine göre peşin ödenen sosyal yardım zammı, ölüm halinde geri atamaz. 
j) Sosyal' yardım zammından icra ve diğer kesintiler yapılamayacağı gibi, her türlü vergi, resim ve harç

tan. muaftır. 
k) Yersiz yapılan sosyal yardım zammı ödemeleri, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıktan % 25 

oranında kesHmek suretiyle yoksa, genel hükümlere göre geri 'alınır, 

MADDE 18. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki' geçici maddeler eMenmıiştıir, 

Göstergelerin Yeniden Tespiti: 

GEÇtCt MADDE .1. —Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte gelr veya ayhk almakta dtaflfchr ile gelir ve-
jpa ayhk bağlanmaamahak kazanmış okıp,. henüz istemleri tamamlanmamış olanların gelir ve aylık hesabma 

• este garteıgttect aşağıdaki şekilde yemden tespit edilir, 
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a) tş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasına ait gösterge tespit tabloları, 1969 yılından itibaren, 
vaka tarihlerindeki asgari ve azamıi kazançlar esas alınarak, bu Kanunun, ek 2 nci maddesinin (a) fıkrasının 
esasları dahilinde hazırlanır. 

1969 yılı gösterge tespit tablosu hazırlanırken 1186 sayılı Kanundaki asgari ve azami kazançlar esas 
alınır. -

Bu tablolar yardımıyla, 'sdgortaM&rım, vaka tarihlerindeki günlük kazançlarının yıllık tutarları hesap edi
lerek göstergeleri tespit ediir. 

1969 ve daha öncöki yıllarda meydana gelmiş vakalar îçdn 1969 yılına ait gösterge tespit tablosundan, 
sigortalıların 1186 sayılı Kanuna göre hesap edlilıen günlük kazançları esas alınarak göstergeteri bulunur. 

b) Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarına ait gösterge tespit tabloları, 1969 yılından1 tötibaıren ay
lık talep veya ölüm yılliarı gözönünde tutularak, bu tarihten önceki 3 takvim yılına aiıt primi hesabına 
esas asgari günlük kazançların 3 yıllık tutarının yıllık ortalaması taban sayışım, aym yıllara ait azami gün
lük kazançların 3 yıllık tutarının yıllık ortalaması tavan sayışım oluşturmak üzere, bu Kanunun ek 2 nci 
maddesinin (d) fıkrasına göre hazırlanır. 

Bu tabloların hazırlanması sırasında asgari ve azami kazançların yıllık ortalaması hesap edilirken, hesa
ba 1969 ve daha önceki yıllar girdiği takdirde, bu yıllar için asgari ve azami kazançların hesabına, 506 sa
yıh Kanuna 1186 sayılı Kanunla eklenen geçidi 1 nci madde hükmü uygulanmak suretiyle tespit edilen 
miktarlar esas alınır. 

Sigortalıların aylık talep veya ölüm yıllarına ait gösterge tespit tablosundan, aylık bağlamaya esas alınan 
ortalama yıllık kazançlarının karşılıkları olan göstergeleri tesp'it edilir. Aylık bağlamaya esas ortalama yıllık 
kazancın hesabına 1969 ve daha önceki yıllar girdiği takdirde bu yıllar için, sigortalının, 1186 sayılı Kanuna 
göre hesaplanan kazançları nazara alınır. 

Aylık talep veya ölüm yılları 1969 ve daha önceki yıllara ait olanların aylık hesabına esas göstergeleri, 
1969 yılına ait gösterge tespit tablosundan tespit edL'lirj 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre çeşitli aylık alanlardan 1.7.1978 
tarihinde ve daha evvel aylık bağlanmış olup, 2,167 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi uyarınca intibakı ya
pılmış olanların 7/17515 sayılı Kararnameye göre -tespit edilen göstergelerine (90) sayısı eklenmek suretiyle 
yeni göstergesi tesp'it edilir ve aylıklar bu yeni gösterge üzerinden hesaplanarak ödenmeye devam olunur. 
1.7.1978 tarihinden sonra aylık bağlanıp halen aylık almakta olanlar ile aylık ıbağlanmasuıa hak kazananların 
aylıklarının hesabına esas göstergeleri, bu Kanunun ek 2 nci maddlesinin (c) Malasına* göre (hazırlanan göster
ge tespit tabloları yardımı ile tespit edilir. 

d) Gelir veya aylık almakta olanların yukarıdaki fıkralara göre yeniden tesp'it «külten göstergesi, bu mad
denin yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit edilmiş olan göstergesine (90)' sayısı eklenmek suretiyle bulunan 
gösterge sayısından küçük olamaz. 

Avans ödenmesi : ' p P ^ İ ^^yr""TV-

GEÇİCİ MADDE 2. — Ödenmekte olan gelir ve aylıklar, yukarıdakii geçici 1 nci madde hükümleri uyarın
ca göstergelerin yeniden tespiti işlemlerin'in tamamlandığı tarihi takip edlen ödeme dönemi başına, kadar, 
avans mahiyetinde olmak ve sonradan mahsubu yapılmak üzere, gelir ve aylıkîaım hesaplanmasına esas alı
nan gösterge sayılarına (90) sayısı eklenmek suretiyle bulunacak yeni gösterge sayıları üzerinden hesaplana
rak ödledir. 

Aylık Ahmakta Olanlara ödenecek Sosyal Yardım Zamnumın Alt Sınırı : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun ek 5 ndi maddesinîm (f) fıkrasının uygulanmasında, 1.3.1981 tarihin
den önce Kurumdan aylık bağlanmasına hak kazananlar için ödenecek sosyal yardım zammı; 27.1(Xil977 
günlü ve 7/13987 sayılı, 7.11.1979 günlü ve 7/18320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına istinadenkenelerine 
ödenmesi gereken avans miktarından az olamaz. ' 
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a) îş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından bağlanan gelirler için, 1967 yılından itibaren bu Ka
nunun ek 2 nci maddesinin (a) ve (d) fıkraları uyarınca hazırlanan gösterge tespit tablolarından, sigortalının, 
506 sayılı Kanunun 88 nci maddesine göre hesaplanan yıllık kazancı esas alınarak göstergesi tespit olunur. 

Gelire esas kazancının hesabına giren son takvim ayı 1967'den önceki yıllara ait olan sigortalıların gös
tergesi, 1186 sayılı Kanuna göre hesaplanan kazançları esas alınarak 1967 yılına ait gösterge tespit tablosun
dan beHrlenir. 

b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylıklar için gösterge tespit tabloları, 1969 yılından 
itibaren aylık talep veya ölüm yılları gözönünde tutularak, bu tarihten önceki 3 takvim yılına ait prim hesabı
na esas asgari günlük kazançların 3 yıllık tutarının yıl lık ortalaması taban sayısını, aynı yıllara ait azami gün
lük kazançların 3 yıllık tutarının yıllık ortalaması tavan sayısını oluşturmak üzere, bu Kanunun ek 2 nci mad
desinin (d) fıkrasına göre hazırlanır. 

Bu tabloların hazırlanması sırasında asgari ve azami kazançların yıllık ortalaması hesap edilirken, hesaba 
1969 ve daha önceki yıllar girdiği takdirde, bu yıllar için asgari ve azami kazançların hesabına, 506 sayılı Kanu
na 1186 sayılı Kanunla eklenen 'geçici 1 nci madde hükmü uygulanmak suretiyle tespit edilen miktarlar esas 
alınır. 

'Sigortalıların aylık talep veya ölüm yılarına ait gösterge tespit tablosundan, aylık bağlamaya esas alınan 
ortalama yıllık kazançlarının karşılıkları olan göstergeleri tespit edilir. Aylık bağlamaya esas ortalama yıllık 
kazancın hesabına 1969 ve daha önceki yıllar girdiği takdirde bu yıllar için, sigortalının, 1186 sayılı Kanu
na göre hesaplaman kazançları nazara alınır. 

Aylık talep veya ölüm yuları 1969 ve .daha önceki yıllara ait alanların aylık hesabına esas göstergeleri, 1969 
yılına aıilt gösterge tespit tablosundan tespit edilir. 

c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre çeşitli aylık alanlardan 1.7. 1978 ta
rihinden ve daha evvel aylık bağlanmış olup, 2167 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi uyarınca intibakı ya
pılmış olanların, 18 . 5 . 1979 tarih ve 7/17515 sayılı Kararnameye göre tespit edilen göstergelerine (60) sayısı 
eklenmek suretiyle yeni göstergeleri tespit edilir ve aylıklar bu yeni göstergeler üzerinden hesaplanarak öden
meye devam olunur. 1.7. 1978 tarihinden sonra aylık bağlanıp halen aylık almakta öla;nâar ile aylık bağlanma
sına hak kazananların aylıklarının hesabına esas göstergeleri, bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (c) ve (d) fık
ralarına göre hazırlanan gösterge tespit tablolarına göre tespit edilir. 

d) Gelir veya aylık almakta olanların yukarıdaki f»krallara göre yeniden tespit edilen göstergesi, bu mad
denin yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit edilımıiş olan göstergesine (60) sayısı eklenmek suretiyle bulunan 
gösterge sayısında küçük olamaz. 

e) 1.3.1981 - 31.3.1981 tarihleri arasında gelir veya aylık bağlanmasına hak kazananların gelir veya ay
lık hesabına esas göstergeleri, durumlarına uyan yuka rıdaki (a), flb) veya (c) fıkrası hükümlerine göre düzen
lenecek gösterge tespit tablosu esas alınarak tespit edilir.. 

Avans Ödenmesi : 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Ödenmekte olan gelir ve aylıklar, yukarıdaki geçici 1 nci madde hükümleri uyarın
ca göstergelerin yeniden tespiti işlemlerinin tamamlandığı tarihi takip eden ödeme dönemi başına kadar, avans 
mahiyetinde olmak ve sonradan mahsubu yapılmak üzere, gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas alınan gös
terge sayılarına (60) sayısı eklenmek suretiyle bulunacak yeni gösterge sayıları üzerinden hesaplanarak ödenir. 

GEÇİCt MADDE 3. — Bu Kanunun 5, 7 ve 9 ncu maddelerinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar tahsis ta
lebinde bulunan veya ölen sigortalılar için 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 55, 61 ve 67 nci 
maddelerinin uygulanmasında, aylık hesabına esas alınacak gösterge; sigortalının işten ayrıldığı veya öldüğü 
tarihten önceki Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas 
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GEÇİCİ MADDE 4. — 2167 Sayılı Kanunun 14 ncü maddesiyle 50i6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
eklenen Bk Madde 1 uyarınca bu Kanun kapsamına alınanlardan, aynı Kanunla getirilen\ Geçici Madde 
l'in (B) fıkrasının (c) bendi hükümleri gözönünde bulundurulmadan ve 506 sayılı Kanunun değişik Geçici 
Madde 8'in (A) fıkrasındaki şartlar yerine getirilmeden aynı fıkranın son bendi gereğince yaşlılık aylığı bağ
lanmış bulunanlara kurumca yapılan ödemeler geri alınmaz ve bu suretle kazandıkları statüleri ve hakları de
vam eder. 

Ancak yukarıdaki fıkra hükmü, usulsüz olarak hak sağlayan görevliler hakkında bu işlemler nedeniyle 
soruşturma ve kovuşturma yapılmasına engel olmaz. 

ödenmekte Olan Avanslar : 

MADDE 18. — 28.10.1977 günlü ve 16098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan.27.10.1977 günlü ve 7/13987 
sayılı; 10,11.1979 günlü ve 16805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7.11.1979 günlü ve 7/18320 sayılı Bakan
lar Kurulu kararlarına istinaden Sosyal Sigortalar Kurumundan Işkazaları ile Meslek Hastalıkları, Malûllük, 
Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından gelir ve aylık alanlarla, 991 sayılı Kanunla kuruma devrolunan sandıklar 
mevzuatına göre çeşitli aylık alanlara ödenmeikte olan avanslar, 1.3. 1981 tarihinden sonrası için ödenmez 
ye bu tarihe kadar ödenmiş ve ödenecek olan avanslar (yersiz yapılan ödemeler hariç) geri alınmaz. 

Yürürlükten Kaldırılan Maddeler : 

MADDE 19. — 506 sayılı Kanuna 2167 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 7 ve Ek Madde 8 yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 20. — Bu Kanunun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ncü maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 
1.3,1981 tarihinde yürürlüğe girer. 
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tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 4 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas 
alınarak tespit edilir 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için ortalama yrilık kazanç, prim 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

GEÇlCt MADDE 4. — Bu Kanunun ek 2-nci maddesinin (b) fıkrasının uygulanmasında, 31 . 12 . 1981 
(dahil) tarihine kadar, aylıkların hesabına esas alınacak göstergelerin tespitinde kullanılmak üzere, aşağıda 
belirtilen şekilde «Gösterge Tespit Tabloları» düzenlenir. 

Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalan için düzenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık 
talep veya ölüm tarihinden önceki 4 takvim yılında prim hesabına esas asgari günlük kazançların 4 yıllık 
tutarının yıllık ortalaması taban sayısını, aynı yıllara ait azami günlük kazançların yıllık ortalaması tavan 
sayısını oluşturur. 

Taban sayısı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin, tavan sayısı en yüksek göstergenin karşılığı 
olarak alınır. Tavan sayısı ile taban sayısı arasındaki fark, en düşük göstergenin karşılığı olan kademe hariç 
tutularak geriye kalan kademe sayısına bölünür. Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak elde edilen 
sayı, en düşük göstergeyi takibeden göstergeden itibaren, her dilim bir göstergeyi karşılamak üzere, taban 
sayısına ard arda ilâve edilerek takip eden göstergelerin karşılığı sayılar tespit edilir. 

ödenmekte Olan Avanslar 

MADDE 19. — 27 . 10 . 1977 tarih ve 7/13987 sayılı, 7 .11 . 1979 tarih ve 7/18320 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararlarına istinaden Sosyal Sigortalar Kurumundan iş kazaları ile Meslek Hastalıkları, Malûllük, 
Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından gelir ve aylık alanlarla, 991 sayüı Kanunla Kuruma devrolunan Sandıklar 
mevzuatına göre çeşitli aylık alanlara ödenmekte olan avanslar, 1 . 3 . 1981 tarihinden sonrası için ödenmez 
ve bu tarihe kadar ödenmiş ve ödenecek olan avanslar (yersiz yapılan ödemeler hariç) geri alınmaz. 

Yürürlükten Kaktırılan Maddeler 

MADDE 20. — 506 sayılı Kanuna 2167 sayılı Kanunla eklenen ek madde 7 ve ek madde 8 yürürlükten 
kaldırılmıştır, 

Yürürlük 

MADD 21. — Bu Kanunun 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ve 16 ncı maddeleri ile geçici 3 ve 4 ncü 
maddeleri 1. 4.1981 tarihinde, 5, 7 ve 9 ncu maddeleri 1 . 1 . 1982 tarihinde, diğer maddeleri 1 . 3 . 1981 
tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme : 

MADDE 21. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

29 . 12 . 1980 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

Dışişleri Bakam 
I. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem , 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Rakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

GÖSTERGE TABLOSU 

>,(Ek Madde : 1) 

Derec© 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 

816 
780 
744 
708 
672 
636 
600 
564 
528 
492 
456 
420 

2 

819 
783 
747 
711 
675 
639 
603 
567 
531 
495 
459 
423 

3 

822 
786 
750 
714 
678 
642 
606 
570 
534 
498 
462 
426 

K A 
4 

825 
789 
753 
717 
681 
645 
609 
573 
537 
501 
465 
429 

D E 
5 

828 
792 
756 
720 
684 
648 
612 
576 
540 
504 
468 
432 

M E 
6 

831 
795 
759 
723 
687 
651 
615 
579 
543 
50,7 
471 
435 

L E R 
7 

834 
798 
762 
726 
690 
654 
61:8 
582 
546 
510 
474 
438 

8 

837 
801 
765 
729 
693 
657 
621 
585 
549 
513 
477 
441 

9 

840 
804 
768 
732 
696 
660 
624 
588 
552 
516 
480 
444 

10 

807 
771 
735 
699 
663 
627 
591 
555 
519 
483 
447 

11 

810 
774 
738 
702 
666 
630 
594 
558 
522 
486 
450 

12 

813 
777 
741 
705 
669 
633 
597 
561 
525 
489 
453 
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Yürütme 

MADDE 22 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 

GÖSTERGE TABLOSU 

(Ek Madde : 1) 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11' 
12 

1 

786 
750 
714 
678 
642 
606 
570 
534 
498 
462 
426 
390 

2 

789 
753 
717 
681 
645 
609 
573 
537 
501 
465 
429 
393 

3 

792 
756 
720 
684 
648 
612 
576 
540 
504 
468 
432 
396 

K A D E 
4 

795 
759 
723 
687 
651 
615 
579 
543 
507 
471 
435 
399 

5ı 

798 
762 
726 
690 
654 
618 
!582 
546 
510 
474 
438 
40)2 

M E L E R 
6 

801 
765 
729 
693 
657 
621 
585 
549 
513 
477 
441ı 
405 

7 

804 
768 
732 
696 
660 
624 
588 
552 
516 
480 
444 
408 

8 

807 
771 
735 
699 
663 
627 
591 
555 
519 
483 
447 
411 

9 

710 
774 
738 
702 
666 
630 
594 
558 
522 
486 
450 
414 

10 

777 
741 
705 
669 
633 
597 
561 
525 
489 
453 
417 

11 

780 
744 
708 
672 
636 
600 
564 
528 
492 
456 
420 

12 

783 
747 
711 
675 
639 
603 
567 
531 
495 
459 
423 

i>m<( 
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