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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

14 Ekim 1983 Cuma 

fik'i oltuıruim yapıllan bu . Bidfeşİîmide : 
Türk SMii HayaeıMc Kanunu Tasarısı (1/580) (S, 

Sayısı : 688) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak ka-
föul «tdjliidii. 

Dairaşima Medllisince de reddolunan, Kurucu Mec
lis Üydlıerlimin Ylafarlalnacalklıan HaMlar. Hakkındaki 
Kanun TekfİfinÜn (2/16*1) (S. Sayısı : 696) rödldetfiit-
nlelstoe dıaliır Anayasa Komiisiyonu Raporu kakül ollu-
naralk, feMlilflin dlüşltiüğfü açılkiîanıdı. 

13.6.1945 Tarihlü ve 4759 Sayılı Üter Bankası Kâ
nununun 3 ündü Maldldfâsliinin Değişik (A) FıikiHaisı ile 
7 nıcd Maldldteısinün (!B) Fıkrasının ve 14 ündü Mıadde-
isinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
EklBönımıesd Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

nin Değigtkieırek KabuUü Halkkında (1/604) (S. Sa
yısı : 687), 

Türkiye'de öğrenimi Gören Yalbamcı Uyruklu öğ-
raıc&ıre Miskin (1/593) (S. Sayısı : 694), 

Kanun Tasaıriarıile, 
Vabancı DM Eğitimi ve Öğretiimi Kanunu Tasarı

sı (1/592) (S. Saiynsı: 695); 
IRalbutt olundu. 
Gdîeoek fcopillantının yapılacağı gün ve saatin son-

ırialdaın 'tieslpit 'edileceği beHlimtiıterielk, Birleşiime siaat 18.55' 
ille -son verildi. "* 

Sedat GÜNERAL 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.25 

. BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî GüvenUk Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — MÜ Güvenlik Konseyinin 174 ün- I Gündemimize göre kanun teklfif ve tasarılarınım 
cü Birlteşilm'in'i açuyörum. I görüşmelerine 'başflıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Des
teklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
2/25, 2/121; M. G. Konseyi : 2/135) (D, Meclisi 
S. Sayısı : 493; M. G. Konseyi S. Sayısı : 690) (1) 

BAŞKAN — Glün'demimİizin birinci sırasında, 
'Örtman Köylülöriinin Kalbnmiaiaırının DdslteHenmeşi 
Hakkında Kanun TeikliiMtn Danışıma Meclisince 
Kabul Olunan Metai ve Milî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

(7) 690 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Bu rapor, 690 sıra sayısı iile 'basılıp dağıtılimıştır. 
l'htiısias Komisyonu Slözcüsü, Saıyın Bakan ve il

gililer yerlerini afliditar. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşlme açıyo

rum. 
Ktamlisiyonun bir açılklaması olacak mı? 
Buyurun. 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 

Komisyonu Üyeisi) — Sayın Culmlhuribaşlkanıım, Ana
yasamızın 170 nci m'alddeisi, orman sınırları dışına 
çıkartılan yerlerin döğeriendMiîmeiSiiyie, orman sınır-
Öarı dışına çıkartılan yerlerden devitet eliyle ihya 
edilmiş yerlere orman köyleri halkının nakil ve yer-
le^iriitoeîerinin (kanunla 'düzenleneceğini amirdir, 6831 
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sayılı Onman Kanununda nenelerin oirman sınırları 
dışına çıkartılacağı beliMenıriiş, çıkairMma işlemleri 
ile îlgillti usul ve esasllar dSüzmlenmiiş, fakat değer
lendirme işlemleri kaipisalm dışında tuMmuşJtur. Aynı 
kanıunlda, bulundukları yerldie kalikındırıOmaİan müm-
ikiin gödillmeyen vöya onman içinden kattrtaaları 
zonunliu göniien onman köyleri halkının onman sı-
nırilaırı dışına çıkarlülkn yarlere nakil ve yerleştiril-
imellefine Bakanlar Kurutanca karar verileceği hük
me bağüanımış, ancak nak'I ve yerle t̂ltame istemleri
nin uistul .ve dsaislan yine Onman Kanununun kapsa
mı dışımida tytulmuşltiur. 

Bu netfenlerflle hazırlanma ihtiyacı duyulan ka-
nuft' toeMifönide, 683U dayıllı Onman Kanunu uyarın
ca onman sınıdarı dışına çıkartılan yerlerin bir kıs
mının, beden' mukablinlde, mülkiyetinin devredil
mesi, bir kısmının da ııslah, imar ve ihya edilerek 
nakline karar verilen orman köylerinin buralara yer-
feştödlmeleri1 diüzenılenmekltddüır. 

Bü teMMe. Anayasamızın amir hükmü yerine ge-
tiMinken, 6831 sayılı Onman Kanunu da bü'tünten-
mektödir. Ayrıca, orman sınırlları dışına çıkartılan 
yenlende şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu ola
rak bulunduğu yerleşim 'sahalarının da mevcut ol
ması dlilkkalte aJınırisa, bÜr yönüyle 28Ö5 sayılı îmar 
ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan 
Yapılara Uygulanacak: tşlıelmler Hakkındaki Kanu
nun da tamamlayıcısı dlarak yürürilüğe girecektir. 

Malumları olduğu üzere, 2805 sayılı Kamında 
bÜİim ve fen bakımından onman niteliğini kaybetmiş 
yerlerde yapılanmanın uygulanmayacağına dair bir 
istisna gdtüniirdilş, bu. yerlerdeki yapılanmanın özel 
kanunla duzenlleneoeği hükkne bağlanmıştır. 

Arz ederim. 
IBAŞKİAN — Tülmfü üzerinde başka söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Teklifin tlülmlü üzerindeki göruşmelier tamamiîan-

mıştır. Maddelere geçlilimeslM oytlarıniıza sunuyorum: 
Kabul edenler..; Etmeyenler... Kabul edMşltir. 

1 inci maddeyi oltouituyanum : 

Onman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanon Teklifi 

BÎRİÎNÖI BÖLÜM 
Gendi Hlülkülmffler 

Almaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, nakline ka

rar verilen orman içi köyler halikının yerîe^irlmesi 
ve onman sınırları dışına çıkarılan yemlenin değerlen

dirilmesi suıretiyle, orman köylülerinin kalkınmaları
nın desitekdenmesildlir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
'isteyen? 

Buyurun dfendlm. 
TARIM VE ORMAN BAKAM SEBAHATFIN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde hu
kukçular arasında görlülşlüâiınken, buradaki «çıkarı
lan» hiüklmü vakdiyle orman sınıdarı dışına çıkarılan 
yeilîer dlarak kabul edİÜr, bundan sonra orman sı
nırları dışına çıkarılacak yerlere şamil olmaz, diye 
Iteretddü't hâsıl oidu. Müsaade buyurursanız böyle bir 
•OeOdEflf yapıyoruz : «Çıkarılmış ve çıkariacak olan» 
'diyeim, 

BAŞKAN — Tabiî, eğer kanun böyle tefsir edi
lecek olunursa, bu kanun bundan evvel orman sı
nırları dışına çıkarıllan yerlere şamil olur, bu kanun
dan Sonra onman sınırları dışına çıkarılan yerler hak
kında hiçbir işlem yapılamaz demeklir ki, o takdirde 
geçici maddelere konulması lazım; çıkarılan denilin
ce bundan sonra çıikarılacalk olanlar da bu kanunun 
kapsamına g'irer, dliye. 

Bu huisius Komisyonda görjüşüldü mü? 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (thJtidas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Oumhurbaşkamm, her 
halükârda bu yerler Onman Kanununun ilgili mad
desi gereğünce orman sınııüan dışına çıkarılacak, on
dan sonra bu değedendirmeye tabi tutulacak. Şu an
ıda çikarıtaiş olanlar var, kanunun uygulanması ne
deniyle çıkarimiş olacaklar var. O nedenle geniş za
man küianmayı uygun görmüştük. 

(BAŞKAN — Sizin teklifiniz nasıî estendim? 
TARİM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Bir önerge baizırlamışjtık ödendin. 
ÖMER ÖZEN pitiisas Komisyonu Üyesi - Ta

rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) ->- «Çıkartılmış ve 
çıkartılacak» şeklinde. 

BAŞKAN — Yani, «dışına çıkartılmış ve çıkar
tılacak» şeklinde. 

Zalten Komisyonun kastı da o. 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 

Komisyonu Üyesi)"— Evet etfendilm. 
BAŞKAN — Yani bundan evvel çıkartılanlar da, 

^bundan ısonra çıkartılacak olanlar da dahil. 
KURMAY BtNBAŞI YAŞAR EMRE (lihtisas 

Komlisyonu Üyesi) — Evdt ettendim. 
BAŞKAN;— Maldem hukukî yönden böyle bir 

'terdddült doğmuş yarın Öbür gün bakarsmrz ha
kikatten birisi çıkar, «bundan sonrakieri biz kabul 
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elimeyiz» deyiverir. Onun için şöyle yazılmakta fay
da var : «Bu Kanunun amacı, nakline karar verilen 
orman içi köyler halikının yerleştirilmesi ve onman 
sınırlan dışına çıkartılmış ve çıkartılacak olan yerle
rin değenfcndirillmesi suretiyle, orman köy!l!ü1erinin 
kalkınmalarının desteklenmesidir.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Olan» 
sız da olur. 

BAŞKAN — Evet, «çıkaritıilacak yerlerin». 
Öyllle okuyunuz maddeyi. 
«'MADDE 1. — Bu Kamunun amacı, nakline ka

rar verilen onman içi köyler halikının yerileştiriirıeSİ 
ve onman sınırları dışına çıkaritıllmış ve çıkartılacak 
yerlerin değenl'end'iniillmös'i suretiyle, onman köy'lülerİ-
riin kalkınmalarının desteklenmesidir.» 

BAŞKAN — Biraz fazIlla evham olmuş bunda; 
çünkü, «karar verilen» diyor, «verimffiş» demiyor ki, 
«rtalklime kanar verilen»; «verilen» deyince, her za
man için veriiöen, eğer mlazilye ak olsa idi, «verilmiş 
olan» dernek lazıımdı, Alma, böyle koymakla tered
dütlü ortadan kaldınmış ofluruz. 

SİBDAT GÜNERAL (?MI1Î GülvenÜik Konseyi 
Genel Sekreteri) — O zaim'an balhisedilen kanunların 
(her maddesine bunu getirmek gerekir, buyurduğu
nuz gilbi eğer öyle bir şey vansa bunu son maddelere 
de get'kımemiız gerekir. 

BAŞKAN — O zaman geçici bir kanun olur bu. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT

TİN ÖZBEK — Salyın Cumhurbaşkanım, bizce hiç
bir mahzunu yok. «çıkarılan» denirse. 

BAŞKAN — Hayır koyduk böyle, bir şey demi
yorum, ama fazla evhamı etlmiişiler. 

TARIM VE ORİMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — «Çıkarıiîan» da denir, Alma o za
man avukatlar hemen gelir, bu 'böyledir şu şöyledir, 
diye iş çıkarırlar başımıza; iyisi bir kelime koyalım 
ne olacak. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Bu son okunan şıekll'iyie 1 inci maddeyi oylarını
zla sunuyonuım : Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka-
'bufl edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; 6831 sayılı Orman 

Kanununun 2 nci maddesi uyarımca Onman Kadastro 
Kam'iısyonlîarı tarafından orman sınırları dışına çı
karılan; 

a) Onman olanak muhafazasında bilim ve fen 
bakıımından hiçbir yanar gönülmeyip, aksine tarım 
alanlarına dönüştürülmesinde tein yarar görülen 
yerleri, 

b) Ötilaik, kışlak, yaylak gibi yenleri, 
c) Tarik, bağ, bahçe, meyvelik, zeytindik, fındık

lık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi çeşitli tarım alanla
rını, ^ 

d) Şehir, kasalba, köy yapılarının toplu olarak 
bufflunduğu yerleşim sahaflarını, 

Kapsar. 
BAŞKAN — Bu «fıstıklık» dan Sonra, «antep

fıstığı» parantez içine alınmış. Fıstığın tarifini mi 
yapıyorsunuz, yoksa fıstıklık ve Antepfıstığı ayrı ay
rı mı? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Fıstıklık tahininden kasıt an-
tepfısltıikllığı olan yerler; yer fıstığı yok. 

BAŞKAN — O hallide doğrudan doğruya «antep
fıstığı yazalım, fıstıklık deyip de parantez içine «an-
antepfıstığı» diyeceğimize, doğrudan doğruya, «Fındık
lık, antepfıstığı gilbi çeşitli tarım alanilarını» deyip 
geçelüm. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Kcmiısıyonu Üyesi) — Onman Kanununda da, bu se
kilide geçti Sayın Cumhurbaşkanım, tabiri aynen mu
hafaza etmiş. 

BAŞKAN — Yanlış; o zaman ben zannettim ki 
yer fıstığı dahi. Halhuk değü; antepfıstığı kastedili
yor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ağaç 
türünde olduğu için öyle belirtiliyor. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, aca'ba bu
rada da değiştirelim imi? 

BAŞKAN — Ofataz, ö zaman hepsine geçmek 
lazım. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Başka yok zaten. 

BAŞKAN — Var, geçer şimdi; 1 inci maddede 
koyduk artık. Amacın içine koyduktan sonra mese
le kalmaz. 

2 nci 'madde üzerinde başka söz allmak isteyen 
var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 
Eömeyenl'er... Kabul edlmişjtJir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tespit, ıtiefrik ve tescil lişlemleri 
MADDE 3. — O ıtman Kadastro Komisyonların-

ca, çıkarılma maklsadı da bellintlîmek suretiyle ka
dastro tutanak ve haritalarında tespit ve tefrik edi
lerek beliMenlp, Devfet oırmarihrından onman sınırları 
dışına çıkarılan ve Tanm ve Orman Bakanlığının ta-' 
lebi üzerine illigiüi Tapu Sivil Muih'afızlıkllarınca Ha
zine adma tescili otaıan yerieırjden; 

a) ©ettedilye ve mücavir a'lan sınırları dışındaki 
köy yapılarının tbpiîıu oHarak bulunduğu yerleşim 
safîalan ile diğer yerler, Tanım ve Oriman Bakanlığı 
emrine geçer. 

b) Belfediiye ve mücavir alan sınırları dah!iî!in-
ddk'i şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bıilîundluğu yerlerim sahaları, ilgili" bdedlyelîerin rnül-
kiydtine bedelisiiz geçmiş sayılır, 

6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde (A) 
bendi kapsamına giren yerler İçlin onman smırliarı dı
şına çıkarma ile orman sınırlaımaisı ve tespit, tefrik 
ve teiseil işlemlerine karşı yapılan itürazllar ve açılan 
dalyalar, 'bu Kanuna göre yapılacak işlemleri durduır-
<maz. Bu konuyla ilgili davalarda yürütimeyi durdur
ma ve ilhltiyatî tedbir kararı verilemez. 

Oriman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerde hak 
iddia edenlerin açtıkları davalar sonunda gerçek ve 
tüzelkişilere ait olduğuna karar verilen taşınmazlar, 
ıgenell hükümlere göre kamıulaştırıilır. 

IBAŞJKAN — «Taşınımaz mallar» olacak o, «ta
şınmazlar» değil, «taşınmaz mallar» tâbirini kanun
larda htap koyduk. 

v'Nitekim, burada da geçiyor, 3 üncü maddede de 
geçiyor, «Onman sınırları dışına çıkarılan» deniyor. 
Çıkarmandan kasıt, bundan evvel çıkarılan ve bun
dan sonra da çıkarılacak olan hepsi d'alhİ. 

3 ündü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. 
ORHAN YKJDIRAN (Umar ve îskân Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Oumlhuribaşkanmii bir terim üze
rinde manuzaıtım var : 

iBu 3 ündü maddenin (b) bendinde, «Belediye ve 
mücavir allan sınırları» deniyor. Bu mücavir alan 
sınırlarını yeni hazrfaıdığımız İmâr Kanununda 
«komşu alan olarak değiştirdik, oda 'birkaç gün son
ra gelecektir, bu terimi birleştiriyoruz. 

(BAŞKAN — Olmaz, o getaeden bunu yapama
yız. 

ORHAN YIUDIRAN (İmar ve İskân Bakanlığı 
Tem^icM) — Hayır efendim, bu şimdli yeni çıkıyor 
ya. 

BAŞKAN — Çıkıyor ama çıkmadı; bunun ta
rihi evvel, binaenaleyh bundan evvel kullanılanlar 
hep mücavir alandır. O tabir, o kamun değişikten 
sonra geçerli olur. -~ 

3 üncü madlde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Ytolkitur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden'ter... 
Etaneyetier... Kalbul edliMşltir. 

4 lüncü maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

Orman İçi Köyler Halkının Nakil ve Yerleştirilmesi 
Islah, ihya ve imar işlemleri 
MADDE 4. — Orm'an içi köyler halkının yerleş

tirilmesi maksadıyla orman sınırları dışına çıkarılarak 
Hazine adına tescil edilip, Tarım ve Orman Bakanlığı 
emrine geçen yerler; iklim ve toprak yapısına en uy
gun tarım arazisine dönüştürülmek ve yerleşim yeri 
halinde düzenlenmek üzere Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığınca (TOPRAK SU Genel Müdürlü
ğünce) ııslah ve imar, Tarım ve Orman Bakanlığınca 
ihya edilir. 

BAŞKAN — Burada parantez içindekine gerek 
yok; çünkü burada «Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığınca» denince, o Bakanlık, iş hangi genel mü-
dürlüğünıse oraya havale eder. Sanki bu işi yapacak 
Köy İşleri Kooperatifler Bakanlığı değil de Toprak Su 
Genel Müdürlüğü; o takdirde doğrudan doğruya onu 
yazmak lazım. Halbuki kanunlar bakanlığı görevlen
dirir; bakanlık, görev hangi genel müdürlüğe ait ise 
ona verir. Niye onu öyle parantez içinde yazma lü
zumunu hissettiniz? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas. Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Toprak 
Su Genel Müdürlüğünün bakanlıklar arasında yer de
ğiştirmesi olmuş geçmişte. Yine olabilme ihtimaline 
karşılık bu görevin doğrudan doğruya Toprak Şu Ge
nel Müdürlüğüne ait olduğunu vurgulamak bakımın
dan yazıldı. 

BAŞKAN — Öyle olsa da, burada geçmiyor diye 
bağlanamayacak mı? Olmaz o. 

'Buyurun ıSayın Bakan. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, bizim bir öner
gemiz var bu madde ile ilgili. Biz imar, ıslah ve ih
yanın Tarım Bakanlığı tarafından yapılmasını veya 
yaptırılmasını teklif ediyoruz, başka bir bakanlığa bı
rakmıyoruz. Sebebini arz edeyim : 
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Şimdi eğer başka bakanlık imar etmezse, yani An-
talya'daki traverten sahaları sökmedi, duvarları yap
madı, tesviyeyi yapmadı, bizim ihya etmemize .imkân 
yok. Senelerce bekleyeceğiz^ onlar imar edecek ki biz 
ihya edelim. Mesela biz şimdi cenupta başladık yapı
yoruz; bir taraftan imar ediyoruz, bir taraftan da ağaç 
dikmeye başladık. Köy İşleri Bakanlığını bekleseydik 
belki diyecekti ki, «tahsisatım yok, vasıtam yok, bu
rası programımda yok,» bekleyecektik. Onun için di
yoruz ki, nasıl ki bugün bütün su işlerimizi, bütün dre
naj işlerimizi Köy İşleri Bakanlığına yaptırıyoruz, ay
nı sekilide yine yaptıralım; ama yapamazsa elimiz
deki vasıtalarla bunu biz yapalım. 

BAŞKAN — Ama bu iş, orman içi köyleri hal
kının yerleştirilmesidir. ©aşka bir yere yerleştirilmesi 
maksadıyla orman sınırları dışına çıkarılacak, bu yer
ler, Hazine adına tescil edilip, Tarım ve Orman Ba
kanlığı emrine geçecek. Yani, köyü orman sınırları dı
şına çıkardık, şimdi onun arazisini mi kastediyoruz 
burada, yoksa oradan Tarım Bakanlığının emrine 
geçen toprakları mı? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Şöyle oluyor Sayın Cumhurbaşkanım : 
Evvela araziyi «ormandan çıkarıyoruz, Arz ettiğim gi
bi şimdi Antalya'deki 'traverten saha ormanlık gözü
küyor, evvela onu ormandan çıkarıyoruz. Çıkardık
tan sonra bunu Tarım Orman 'Bakanlığının emrine 
veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ne yapacak bu
nu? İmar edecek, ihya edecek ki indirdiği orman köy
lüsünü yerleştirecek oraya. Diyoruz ki, imar ve ihya 
işini yapalım - yerleştirme işi zaten aşağıya geçiyor, 
bunu doğrudan doğruya Köy İşleri Bakanlığı yapı
yor; çünkü yerleştirme işini yapan bakanlık odur - ih
ya edelim, ağaçlandıralım, köylüyü getirsin yerleştir
sinler, vakit geçirmesinler. 

BAŞKAN — Köy İşleri Bakanlığı böyle bir şey 
yapmıyorsa, Bakanlar Kuruluna götirilir, Başbakana 
söylenir; «Böyle bir şey alındı, hâlâ daha Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı bunu yapmadı» denir, Baş
bakan onu halleder. Yani her bakanlık müstakil değil 
ki; bir Bakanlar Kurulu var, bu iş de hakikaten ona 
düşüyor, Köy İşleri Bakanlığına düşüyor, o yerleşti
recek. Evvela orayı ıslah ve imar edecek, siz de onu 
ihya edeceksiniz, biraz daha ormanlaşjtıracaksınız. 

TARIM VE ORMAN ıBAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Islah ve imar etmezse ben nasıl ihya ede
ceğim? 

BAŞKAN — O zaman Bakanlar Kurulunda dile 
getirir bakanlık. O zaman Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının görevi de kalmıyor; çünkü çıkarılmış 
şimdi bu bir yere yerleştirilecek. Geçen konuşmamız
da bu mevzubahis olmuştu da, o zaman size hak ver
miştik; burada da şimdi Köy İşleri 'Bakanlığına ben 
hak veririm, çünkü yerleştirme işi ona düşecek. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Yerleştirmeye itirazımız yok Sayın Cum-
hur'başkanım. 

BAŞKAN — Ama yerleştirmek için de o araziyi 
evvela ıslah edecek, imar edecek. 

TARIM VE ORMAN IBAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Şimdi efendim müsaade ederseniz tefer
ruatıyla arz edeyim : 

Evvela biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu 
araziyi ormanın dışına çıkaracağız, birinci kademe 
bu. Çıkardık; çıkardıktan sonra tahsisini yapacağız; 
orman dışına çıkınca Hazinenin oluyor. Hazineden 
tahsisini yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığına. Tarım 
ve Orman Bakanlığı Köy İşleri Bakanlığına müra
caat edecek, diyecek ki, «ormandan açılan ve bize 
tahsis edilen şu sahayı gelin imar edin», yani «taşını 
toprağını söküp tesviyesini yapın.» Neyi, ne kadar ih
ya edecek? Ondan sonra o işi bitirecek çıkacak, ar
kasından biz gireceğiz, ağaçlama yapacağız. İşte bu
nun zorluğunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Ama bu diğer bakanlıklar arasında 
da var; her zorlukta başka bakanlığın vazifelerini bir 
hakanlıkta toplamaya kalkarsak o da zor olur. Onun 
için bütçesine para konuyor; bu işler için, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığının, Toprak Su Genel Mü
dürlüğünün bütçesine her sene para konuyor. Şimdi 
bu görev size geçince o parayı isteyeceksiniz. O za
man Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının bir işi 
kalmıyor. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının Türkiye çapında bir sula
ma işi var. Daha biz sulanacak sahanın dörtte birini 
ancak doğru dürüst sular vaziyetteyiz. Dörtte üçünü 
sulayıp da drenajlarını yaptığı zaman Türkiye'ye en 
büyük hizmeti yapmış iolur. 

Zatı âlinizin emrine karşı diyecek bir şey yok. 
BAŞKAN — Eğer ileride denirse Toprak Su Ge

nel Müdürlüğü Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlı
ğında kalmasın, Tarım ve Orman Bakanlığına geçsin; 
o zaman otomatik olarak size geçer o. 
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TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Parantezi kaldırınca o da şüpheli hale 
geliyor da. 

BAŞKAN — Parantez içinde bir şeyin açıklan
ması olur; mesela biraz önce fıstıklık dendi, fıstıktır 
ama, afltep fıstığıdır bu. Şimdi bakanlık deyip de pa
rantez içerisinde Toprak Su Genel Müdürlüğü yazıl
maz, benim kastım budur. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Teşekkür ederim Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Bü madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sayın Ho

camdan 'bir şey öğrenmek istiyorum. 
Şimdi bu yerleşim bölgesi olarak ayrılan saha

nın ıslah, imar ve geliştirilmesi için birtakım faali
yetler buyurdunuz. Bu faaliyetler içinde ağaç dikme 
konusu var. Ağaç, herhalde yerleşim bölgesinin içe
risine dikilmeyecek, belki çevresinde olacaktır. Çünkü, 
yerleşim bölgesi içine ev vesaire yapılacağı için bir 
kısmı ayrılmış olacaktır. Yani, aklıma, bölgenin ta
mamında mutlaka ağaç dikilme lüzumu hâsıl olma
yabilir diye bir şey geldi; böyle mi acaba?. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEİK — Müsaade ederseniz arz edeyim. 

1. IKöy siteminden gelip yerleşme olabilir, 
2. Parsellenmiş arazi içerisine gelip yerleşme ola

bilir. 
Biz Antalya'da öyle düşündük; bugün Antalya 

bölgesinde 10 ilâ 20 dönümlük parseller içerisine ge
tirip köyü oturtturmadık. 

BAŞKAN — Yani, kullanacağı araziyi kastedi
yorsunuz?..! 

TARIM VE ORMAN BAKAINI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Gayet güzel, düz bir arazi, kayalıkların 
aPtınıda... 

BAŞKAN — Yalnız köyü yerleştirmekle olmaz; 
çiftçilik yapabilmesi için afazi de verilecek, orayı ifaya 
edecek. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Arazi ihya edilmiş olarak verilecek. Mese
la şimdi fıstık dikmeye başladık. Narenciye baihçesi 
yapacağız, zeytinlik yapacağız, muzlük yapacağız ve 
bunları köylüye vereceğiz. Bunlar yapılmadan verilir
se köylü geldiğinde 'perişan oluyor, ne yapacağını bil
miyor; parası yok, teknik bilgisi yok. Yapalım, borç
landıralım, geldiği gün de kazanacak duruma girsin 

i diyoruz. Bunu arz etmek istiyorum, ama toplu da 
olabilir; o araziyi, iskânını yapabilecek şekilde da
ğıtarak bir yere yerleştirebilir. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, «ıslah, 

ihya ve imar işlemleri» sökündeki kenaır başlığına «ıs
lah, imar ve ihya işlemleri» demek daha uygun olu
yor; çjjinkü aşağıda «ıslah ve imar işlemleri» bir ba
kanlığa, «ihya işlemi» de Tarım ve Orman Bakanlığı
na ait ölüyor. 

BAŞKAN — Tabiî, «ıslalh, imar ve ihya işlemle
ri» şeklinde yer değiştirmesi İaztm, doğru. 

14 üncü madde üzerinde başka söz almak isiteyen 
var mı? 

Buyurun. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

MÜNİR RAİF GÜNEY — Sayın Cumhurbaşkanım, 
özür dilerim, bir değişiklik olup olmadığını fark 
edemedim. Bakanlığımla çok yakından ilgili olduğu 
için soruyorum; madde herhalde emriniz istikame
tinde kaleme alındı? 

BAŞKAN — Hayır, «Toprak Su Genel Mü'dür-
I lüğü» ifadesi silinmiş olarak düzenlendi. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — «Köy İşleri ve Koope, 

I ratifler Bakanlığınca ıslah ve imar» şeklinde, değil mi 
I efendim? 

BAŞKAN — Evet. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

MÜNİR -RAİF GÜNEY — Sağ olun efendim'. 
BAŞKAN — 4 üncü maddeyi, «Toprak Su Genel 

I Müdürlüğünce» ifadesi silinmiş olarak oylarınıza su-
I nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 
I 5 inci maddeyi okutuyorum : 
I İfraz ve yerleşim 
I MADDE 5. — Islahı, ihya ve imar edilen taşın-
I mazlar, tarımsal işletme tipleri, verim değerleri ve yer

leşim planları dikkate alınarak yönetmelikte belirle
nen esaslara göre Tarım ve Orman Bakanlığınca ifraz 

I edilir. 
I İfraz edilen bu yerlere yerleştirilecek Orman içi 

köyler halkının nakil ve yerleştirme işlemleri, 6831 
sayılı Orman Kanunu Ve 2510 sayılı İskân Kahunu 
(hükümlerine göre yürütülür. 

I BAŞKAN— Madde'5 «Islah, imar ve ihya» di-
I ye başlayacak. Ayrıca «taşınmazlar» olarak değıil de 
I «ihya edilen taşınmaz mallar» şeklinde olacak. Bu 
J şekilde düzeltelim. 
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5 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Ydk. 

Maddeyi, bu düzeltme ile oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi dkutuyoruım : 
Değiştirme, kamulaştırma ve mülkiyet devri 
MADDE 6. — Naklen yerleştirilecek orman içi 

köyler halkının yazılı başvurulan üzerine, Devlet 
Ormanları içinde kalan her türlü tapulu taşınmaz 
mallarının karşılığı olarak, yerleştirilecekleri yerler
den, tespit olunan rayiç değerlere eş değerde taşın
maz mal verilir. Tarafların anlaşması halinde (karşı
lıklı olarak tapuda devir ve 'tescil işlemileri yapılır. 

Değiştirmeyi kabul etmeyenlerin taşınmaz malları 
genel hükümlere göre kamulaştırılır. 

Naklen yerleştirilen orman içi köyler halkına, 
taşınmaz imalıları 'karşılığından fazla verilen taşınmaz 
malların rayiç bedeli, peşin veya yirmi yıl içinde ve 
yıllık eşit taksitlerle faizsiz olarak; tahsil olunur. Bu 
taşınmaz malların ımülk'iyeti; Tarım ve Orman Bakan
lığının yazılı talebi üzerine, Tapu Sicil Muhafızlıkla-
rınca resen malikleri adına tescil edilir. 

BAŞKAN — Bu maddede geçen 6 tane «taşınmaz
lar» ifadesinin tümü «taşınmaz mallar»; «taşınmaz ve
rilir» olarak geçen ifadenin de «taşınmaz mal veri
lir» şeklinde olması gerekir. 

6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 
Ydk. 

Maddeyi, bu düzeltilmiş şekli ile oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nöi maddeyi okutuyorum : 
Yükümlülük 
MADDE 7. — Islah, imar ve (ihya edilerek mül-

ikiyeti devredilen taşınmazlar, tespit edilen dağıtımı 
amaçlan dışında kullanılamaz, miras hükümleri dı
şında bölünemez ve başkalarına devir ve temlik edile
mez. Bu husus, tapu kaydının beyanlar hanesinde be
lirtilir. 

Ancak; yönetmelikte belirlenecek zorunlu hal' ve 
şartlarda, 'kiraya verilebilir, ortaklık yoluyla işleti
lebilir veya bir bütün olarak başka hak sahiplerine 
Tarım ve. Orman Bakanlığının izni: ile devredilebilir. 

BAŞKAN — Burada «ıslah, imar ve ihya» şeklinde, 
doğru yazılmış, ancak yine buradaki «taşınmazlar» 
ifadesini- de «taşınmaz mallar» olarak düzeltelim. 

17 t 10 , 1983 O : 1 

7 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 
Buyurun. 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
rada, mülkiyetin, devredilen taşınmaz malların satı
lamayacağını, bölünemeyeceğini ifade ettik, ancak 
sonradan Komisyonda muvazaa yolu ile satışların 
önlenmesi 'bakımından ayrı bir 'hüküm lilave edilmesi 
ihtiyacı doğdu. Müsaade ederseniz o düzeltme ile 
okuyayım, uygun görürseniz o şekli ile geçmesini arz 
ediyoruz : 

«Islah, imar ve ihya edilerek mülkiyeti devredi
len taşınmaz mallar, tespit edilen dağıtım amaçları 
dışında kullanılamaz, miras hükümleri dışında bölü
nemez ve 'başkalarına devir ve temlik edilemez. Tak
sim ve satış sureti ile şüyuun giderilmesi talebine ve 
satış vaadi sözleşmesine konu olamaz, haczedilemez.» 

BAŞKAN — Bu konuda, Hükümet olarak ne 
dersiniz?. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Eğer kesin olarak böyle olacak, «atıla* 
rmyacaksa, bu şartların olması lazım. Yoksa, mek
tupla satışını yapıyor, 20 - 30 sene sonra. 

BAŞKAN — Haciz de edilemiyor?. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Evet, haciz de edilemiyor. 
HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürü) — Efendim, onun gerekçesini şöyle arz ede
bilirim : Muvazaa yolu ile alacak yolu doğuyor, hac
zine gidiyor. 

BAŞKAN — Haczettiriyor?. 
HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürü) — Haciz yolu ile satışını sağlıyor. Eğer ke
sin bir devir temlik önlenmek isteniyorsa, onun endi-
rekt yollarının da kapatılması uygun olur kanaatin
deyim. Nitekim, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 34 
üncü maddesinde buna benzer hükümler mevcuttur 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, Hükümet olarak siz de taraf
tarsınız, öyle mi?. 

HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü) — Evet. 

BAŞKAN — O halde 7 nci maddenin birinci fık
rasını o hüküm ilave edilmiş olarak okutuyorum : 

MADDE 7. — Islah, imar ve ihya edilerek mül
kiyeti devredilen taşınmaz mallar, tespit edilen da
ğıtım amaçlan dışında kullanılamaz, miras hüküm-
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leri dışında bölünemez ve başkalarına devir ve tem
lik edilemez. Taksim ve satış suretiyle şüyuun gide
rilmesi talebine ve satış vaadi sözleşmesine konu ola-
mtaz, haczedilemez. Bu hususlar, tapu kaydının be
yanlar 'hanesinde belirtilir.» 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — İstisnaî haller de ikinci fıkra
da belirtilmiştir efendim; zorunlu hallerde Tarım ve 
Orman Bakanlığı halledecek, kabında kiraya ver-
mdk, ortaklık yolu 'ile işletmek şekli mümkün ola
biliyor. 

(BAŞKAN — Maddeyi, bu ilave ile okutuyorum : 
MADDE 7. — Islah, imar ve ihya edilerek mül

kiyeti devredilen taşınmaz mallar, tespit edilen da
ğıtım amaçları dışında kullanılamaz, miras hüküm
leri dışında bölünemez ve başkalarına devir ve tem
lik edilemez. Taksılm ve satış suretiyle şüyuun gide
rilmesi talöbine ve satış vaadj sözleşmesine konu ola
maz, haczedilemez. Bu hususlar, tapu kaydının be
yanlar hanesinde belirtilir. 

Ancak; yönetmelikte belirlenecek zorunlu hal ve 
şartlarda, kiraya verilebilir, ortaklık yoluyla işletile
bilir veya bir bütün olarak başka hak sahiplerine 
Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle devredilebilir. 

BAŞKAN — 7 nci maddenin bu son okunan şek
li üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi bu şekli ile oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Geri alıma 
MADDE 8. — 'Bu Kanunun 7 nci maddesinde

ki yükümlülükleri yazılı uyarıya rağmen yerine ge
tirmeyenler için; Tarım ve Orman Bakanlığınca, ken
di taşınmaz malları karşılığından fazıla verilen taşın
maz malların geri alınmasına karar verilir. Taşınmaz 
mallar için yapılmış ödemelerin tamamı ve varsa ta
şınmaz mal üzerinde kendisi tarafından yapılmış İla
ve yapı ve teslislerin rayiç bedeli defaten ödenir. 

Geri alma kararı hakkında ihtiyatî tedbir kararı 
verilemez. Ancak, 'ilgililerin dava açma hakkı saklıdır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı hukukî durumları ke
sinleşinceye kadar bu taşınmaz malları geçici olarak 
başka halk sahiplerine devredebilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzeninde söz alımak 
isteyen var uru?. 

Buyurun. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, maddede yine 
bir muğlak yer 'kalıyor; rayiç bedel faizsiz olarak 

I ödenmeli. Yani ileride bir faiz işletmeye kalkılırsa 
i bu çök büyük yük getirir. Buraya o şekilde bir ilave 

yapılmasını arz ediyoruz efendim. 
Şu şekilde : «varsa taşınmaz mal üzerinde kendi

si tarafından yapılmış ilave yapı ve tesislerin rayiç 
bedeli faizsiz olarak defaten ödenir.» Yani, 15 sene 

-evvel binayı yapmışsa ve 15 senelik fiyat üzerinden 
faiz işletilirse çdk ağır yükler getirecektir. 

BAŞKAN — Ama rayiç bedelde faiz olmaz ki : 
SEDAT GÜNERAL (Mdllî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Defaten. 

BAŞKAN — Hayır, rayiç bedel, yapıldığı tarih
teki değil, o günkü rayiç bedeldir; satın alındığı gün-

I kü rayiç bedel üzerinden verileceği, ödeneceği için 
bunun faizi olmaz. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman 'Bakanlığı Temsilcisi) —̂ Efendim, orada iki 
husus var : Birisi, o zamana kadar ödediği paranın 
geri verilmesi. Onun için «faizsiz» kelimesinin ora
ya girmesi lazım. 

BAŞKAN — Yani, vaktiyle fazla verilmiş ise 
mi?. 

I ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, öyle 
değil. 

BAŞKAN — Maddede öyle diyor; «Bu Kanunun 

( 7 nci maddesindeki yükümlülükleri yazılı uyarıya rağ-
I men yerine getirmeyenler için.» 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Oradaki «fazla 
verilen» İfadesinden kasıt şu efendim : Köylünün or
man içerisinde bir parça arazisi vardır, aşağıda, bu 
arazinin rayiç eşdeğerine mukabil bir yer veriliyor. 
Köylü, onun dışındaki kısım için para ödeyecektir. 
Taahhüdünü yerine getirmediği zaman da o ödediği 
para defaten geriye veriliyor, işte, bu paranın faiz
siz olmasını öneriyoruz. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhur'b'aşkanım, yapılmış 
ödemelerin tamamının, ne kadar ödeme yapılmış ise, 
«o paranın faizsiz olarak defaten geri verilmesi uy
gundur» deniliyor. 

BAŞKAN — Evet, «rayiç bedeli fadzsiz olarak de
faten ödenir.» Çünkü, hepsine dahil. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Dahil değil, Sayın Cumhurbaş
kanım, bu faizin sadece ödemelere mahsus olması 

j lazım. 
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BAŞKAN — O halde, «ödemelerin tamamı faiz
siz olara'k defaten ödenir» demek gerekir; yani, «ve 
varsa taşınmaz mal üzerinde kendisi tarafından ya
pılmış ilave yapı ve tesislerin rayiç bedeli faizsiz 
olarak defaten ödenir.» 

Madde üzerinde başka söz 'almak isteyen var mı?. 
Yok. 

8 iincd maddeyi, birinci fıkrasının son cümlesine 
yapılan «faizsiz olarak» ifadesi ilave edilmiş şekli 
ile oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
* 

Kayıt düzeltilmesi 
MADDE 9. — Geri alınmasına karar verilen ta

şınmaz malların tapu sicilindeki tescile ilişkin kayıt, 
Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine 
Tapu Sicil Muhafızlıklarınca Hazine adına düzeltilir 
ve durum ilgililere tebliğ edilir. - • 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değerlendirme İşlemleri 

Ortak, kışlak ve yaylakların değerlendirilmesi 
MADDE 10. — Bu Kanunun 2 nci madde (b) 

bendi kapsamına giren otlak, kışlak ve yaylaklar; 
Tarım ve Orman Bakanlığınca, mülkî hudutları (için
de 'bulunduğu orman köy veya kasabasına bir bütün 
olara'k, gerektiğinde birden fazla orman köyü veya 
kasabasına bölünmek suretiyle ve hayvancılıkta kul
lanılmak üzere bedel siz olara'k tahsis edilir. 

Tahsis edilen bu yerlerden yararlanma, 6831 sayılı 
Orman Kanununun öngördüğü kayıt ve «şartlarla ya
pılır. 

BAŞKAN — Bu otlak ve yaylaklar köyün hemen 
kenarından başlatılıyor, bu yüzden de kimse köyün 
kenarlarına ev yapamıyor. Köylüler bundan şikâyetçi, 
buna bir çare getirmek lazım, otlak ve meralıkları 
hemen köyün kenarından başlatmamalı, bir miktar 
köyün genişleme payı bırakılmalı ki, köy zamanla 
genişleyecek. Meralık vasfının kaldırılması çok uzun 
formaliteleri gerektiriyor. Ayrıca, meralık vasfı kal
dırılsa dahi şahıslara verilemiyor, köy hükmî şah
siyetine geçiyor, ancak bu sahaları köy kullanabili
yor. Bu bakımdan biraz toleranslı düşünüp bu şekil
de yapmakta fayda var. 
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Bir de bu yerleri sürerek meralık vasfını 'kaybet-
tirıiyorlar. 

ORHAN YILDIRAN (İmar ve iskân Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, buna şöyle 
bir kayıt koymak gerekir : «İmar planı dışında ka
lan kısımlar meralara ayrılacak.» Evvela köyün imar 
planı yapılsın. 

BAŞKAN — Her köyün imar planı nasıl yapıl
sın?. 

ORHAN YILDIRAN (İmar ve ts'kân Bakanlığı 
Temsilcisi) — Şimdi bu kanuna göre Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığınca keşfin yapılması lazım. 
Esas imar planı dikkate alınsın, onun dışında kalan 
kısım mera olarak ayrılsın; yani o esas teşkil etsin. 

HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü).— Burada bahşolunan otlak, kışlak ve yay
laklardır; meralar bunun dışında kalıyor, bunlar gay
ri meskûn mahallerdir. 

Zatı âlinizin buyurduğu husus 1617 sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununda vardı; fakat iptal 
edildiği için zannediyorum yenisine de konmuştur. 

BAŞKAN — Ben, 'bu maddeyi değiştirmek için 
değil, hatırlatmak için söyledim. 

HALIM ÇORIBALI (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü) — Burada, «'bölünmek suretiyle» tabiri var. 
Bundan bir nevi otlak ve kışlakları fiilen ikiye bölü-
yorauış gibi bir anlam çıkarılabilir; endişem bura
dan geliyor. Halbuki yaylak ve kışlakların bütün
lüğü vardır. Bunlar daha ziyade 100 hayvana, 200 
hayvana tahsis edilirler. iBöyle ikiye bölmek acaba 
teknik sakıncalar getirebilir mi?. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Oıman Bakanlığı Temsilcisi) — Buradaki bölün
me o manada değildir, şu kadarı şu köye, bu ka
darı bu köye; muhtevadan kasıt o. 

BAŞKAN — Bu şahıslara jdeğil; maddede de, 
«bulunduğu orman köy veya kasabasına bir bütün 
olarak, gerektiğinde birden fazla orman köyü ve ka
sabasına bölünmek suretiyle» deniyor; yani birkaç 
köye bölünebilir. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tanım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Bölünme ara
zi üzerinde değil. 

HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü) — Buradaki bölünmeyi galiba anladım; 
birkaç köye tahsis edilebilir anlamında, ama bö
lünmek deyince başka anlam çıkabilir; tahsis ed'ilimefc 
başka, 'bölünmek başka. 
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BAŞKAN — O zaman; «birden fazla orman 
• köyü veya 'kasabasına tahsis edilmek suretiyle» de
nilebilir. 

HALIM ÇORİBALI (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü) — O zaman «tahsis edilir» demek kâfi ge
lir. 

BAŞKAN — «Tahsis» diye düzelttik o kısmı; 
«bir bütün olarak, gerektiğinde birden fazla orman 
köy veya kasabasına tahsis edilmek suretiyle» dedik. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bö
lünmek suretiyle ve» ibaresini •kaldırabiliriz, yine ay
nı anlamı taşır; «onman köy veya kasabasına hay
vancılıkta kullanılmak üzere 'bedelsiz olarak tahsis 
edilir» demek uygun olur. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Sayın Cumhurbaşkanım, 
uygun görülürse: «sınırları belirtilmek suretiyle» de
mek daha uygun olur. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, sınırları belOİ edilemez, mümkün değildir, 
köyün hayvanı oradan oraya girer. O nedenle Ko
misyon üyesi sayın Emre'nin teklifi uygundur; «ve
ya kasabasına hayvancılıkta kullanılmak üzere bedel
siz tahsis edilir» demek daha uygun olur. 

BAŞKAN — Maddeden «bölünmek suretiyle ve» 
ibaresi kaldırılacak. 

10 uncu madde üzerinde başka söz isteyen var mı?. 
Yok. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Tarım alanına dönüşmüş yerlerin değerlendiril

mesi 
MAİÖDE 11. — Bu Kanunun 2 nci madde (c) 

bendi kapsamına giren tarla, bağ, bahçe, meyvelik, 
zeytinlik, fındıklık, fıstıklık" (Antep fıstığı) gibi tarım 
alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri; or
man sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki fiilî du
rumlarına göre ifraz edilerek, bu yerleri imar ve ih-

' ya eden kişilere, rayiç bedelleri peşin veya on yıllık 
süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere, Tarım ve 
Onman 'Bakanlığınca satılır. 

Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara, T.C. Zi
raat Bankasının ziraî kredilere uyguladığı yıllık faiz 
oranı uygulanır. 

Bu yerlerin mülkiyetinin satılan kişilere devri, tes
pit ©dilen rayiç bedeli peşin ödemeleri halinde veya 
ilk taksitlerini ödemeleri ve borçlanma mukavelesi 
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ile kanunî ipotek işlemlerini tamamlamaları kaydıy
la, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine ta
puya tescil edilmek suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun efendim. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, birinci 
fıkrada, «bu yerleri imar ve ihya eden kişilere, ra
yiç bedelleri peşin veya on yıllık süre içinde ve eşit 
taksitle alınmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığın-
ce satılır» deniyor. Buradaki «bu yerleri imar ve ih
ya eden kişilere» ibaresi yerine, öbür tarafta kullan
dığımız gibi, orman içi köyler var, adını belirtmek 
suretiyle verilemez mi? 

BAŞKAN — Bundan kasıt nedir, onu öğrenelim. 
KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 

Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, or
man sınırları dahilinde olmasına rağmen, kişilerce 
bağ ve bahçe haline getirilmiş yerler var. Bir yerde 
bunlar, Gecekondu Kanunu ve İmar Affı Kanunun
da olduğu gibi, bir af kapsamı anlamında düşünüle
bilir. Bunlar orman köylüleri olabilir de, olmayabilir
de, ama genellikle orman bitişiğindeki köylerdir. Ar
tık orman köylülerine verilme şartını getirdiğimiz 
takdirde, uygulamada zorluklarla karşılaşılabileceği 
düşünülerek imar ve ihya eden kişilere bedeli mu
kabilinde satılması uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAIF GÜNEY — Sayın Cumhurbaşkanım, 
imar veya ihya edilmemişse?... 

BAŞKAN — İmar ve ihya mı etmiş o, yoksa or
manlık vasfından çıkarmak suretiyle berbat mı et
miş? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Ormanı bozmuş. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, bu tabir yanlış olur; «imar ve ihya eden» 
denilemez, ormanlar üzerinde zilyedlik olmaz. Eğer 
«şagil» tabiri tutumuyorsa, elinde bulunduranın de
mek lâzım; imar ve ihyayı kabul edemeyiz. 

BAŞKAN — Ormanlık bir sahayı kesip de tarla 
haline getirene «burayı sen imar ve ihya ettin» diye
ceğiz!.. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Bunların bir kıs
mının muhakemesi derderst, bir kısmı hapiste. 
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BAŞKAN — «Elinde bulunduranlara» veya «kul
lananlara» denilebilir. 

K U R M A Y BINBAŞI YAŞAR EMRE (ihtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, " bu 
takdirde herhangi bir işlem yapmadığı halde «bura
sı benimdir» diye ormanın bir bölümünü kendi ta
sarrufuna almış ise, onlara bir hak doğmuş olacak. 

BAŞKAN — «Tarım maksadıyla elinde bulundu
ranlara» diyelim. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, bunlar fiilen ekip biçenler. Bu bir nevi 
aftır, 1961 ile 1981 yılları arasındakilere bir aftır, bu
rada elinde bulundurmak deyimi bahis mevzuu de
ğil. Burada ya ziraat yapılır, ya başçıvanlık yapılır 
veya fıstık falan yetiştirilir; yani öyle ihtilaf çıkmaz. 
«Elinde bulunduran» tabiri konursa kâfi gelir. 

HALİM ÇOR/BALI (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız «elinde 
bulundurma» tabiri kullanıldığı zaman daha evvel el 
değiştirerek son malike kadar, son elinde bulunana 
kadar getirmek de mümkün olabiliyor. Kanımca bu 
çok şümullü bir mahiyet taşıyan hüküm. Bir defa 
miktarı belli değil. 

BAŞKAN — Ekip biçmenin tarifi nedir? 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 

ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, şu anda üzerinde tarım yapmaktır. 

BAŞKAN — Yani ekip biçmedir; «bu yerleri 
ekip biçenlere» ibaresini koyalım. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, bahçe yapmışsa orada ekip biçme olmaz. 

BAŞKAN — Niye olmasın, bahçeyi de ekip bi
çiyor. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Fıstıklık yapmış
tır, ekip biçme tabiri umumî olarak kullanılmıyor. 

Sayın Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün dedi
ği gibi, burayı açana vermeyeceğiz, şu anda orada 
ziaat yapana verilecektir, bu o manadadır. 

BAŞKAN — Bu ekin ekenler için değil. 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 

ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Ekin eken için, 
bağ yapmış olanlar için hepsini kapsıyor. 

BAŞKAN — Maddenin birinci bendinde; «Bu 
kanunun 2 nci madde (c) bendi kapsamına giren tar
la, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık 
(Antep fıstığı) gibi tarım alanları ve buralardaki ya

pı ve tesislerin yerleri; orman sınırları dışına çıka
rıldıkları tarihteki fiilî durumlarına göre ifraz edile
rek, bu yerleri kullanan kişilere rayiç bedelleri peşin 
veya on yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak 
üzere, Tarım ve Orman Bakanlığınca satılır» denebi
lir. Orada «tarla» kelimesi var, bundan kasıt boş tar
la da olabilir. Bomboş tarla olur mu; ya hayvan ot-
latıyordur veya bir şey ekip biçiyordum 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Sayın Cumhurbaşkanım, 
müsaadelerinizle iki konu üzerinde duracağım.-

Birincisi, bu şekilde kullanılan arazilerin orman 
sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki fiilî durum. 
Hangi tarihte orman sınırı dışına çıkarılacaktır? Or
man Genel Müdürlüğü bir çırpıda hepsini çıkarama
yacaktır. Orman tahribatına vesile olmaması için 
«hu Kanun çıktığı zaman bu tarzı teşkil edilen yer-

. 1er» gibi bir ifade koymak zaman açısından bir tak
yit getirir mi? 

İkincisi tavan; tavanı koymak çok zor. Biz kendi 
aramızda biraz evvel görüşmesini yaptık. Bazıları 
belki çok güçlü, çok yer açarlar, birkaç kişi beşleye
cek bir yere tesâhub etmek ister. 

Bu iki noktayı yüksek görüş ve takdirlerinize arz 
ediyorum. 

HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, •' bir husus da 
ben ilave etmek istiyorum müsaade ederseniz. 

Bir de köylü olması ve bundan bizzat yararlan
mış olması lazımdır. Yoksa herhangi bir kişi orman 
içinde yazlık ev yapmışsa ona da alma hakkı tanına
cak mı? » 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında bu, ka
nunun içinde var. 

BAŞKAN — Bahçelik ve meyvalık yapmıştır, ay
rıca da içine bir ev yapmıştır, sulamak için havuz 
yapmıştır. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Bunun en tipik misali Gümüldür'de var 
Bahçe yapmış, içine de ev yapmış, 20 dönüm naren
ciye bahçesi. Biz şimdi orayı kullanana vereceğiz di
yoruz. Şimdi çok fazla etkilenmez ama rayiç bedel
ler öyle olur ki ödeyemez. Yani rakamlar çok büyür 
ve mesela. Gümüldür'de bir dönüm arazinin esas ra
yiç bedelini koydunuz mu 100 dönümü kapatamazsı
nız. 

BAŞKAN — Şimdi biz istikbaldeki bir şeyi de 
bugüne bağlayamayız; «orman sınırları dışına çıka-
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rıldıkları tarihteki fiilî durumlarına göre ifraz edile
rek» deniyor, belki 20 sene sonra çıkarılacak. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhur
başkanım, bu kabul ettiğiniz kanunda bunlar 1981 yı
lından itibaren yasak; ondan sonra ne kadar yer 
açarsa açsın bu kanun kapsamına girmez. Orman 
tahribatı olmasın diye, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 2 nci maddesinde hüküm koyduk. «31.12.1981 
tarihinden önce bilim ve fen bakımından» deniliyor, 
binaenaleyh 2 nci maddeye de buna göre atıf yapı
yoruz. Bundan sonra isterse bin hektarlık yer açsın, 
hiç kıymeti yok. 

BAŞKAN — Doğru. 

HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü) — Buradaki 2 nci maddenin (c) bendi kap
samına giren, yani vasıf bakımından giren, yoksa ta
rih bakımından değil. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Ondan sonra ya-
sak efendim. 

BAŞKAN — Maddede de yazıyor; «tarla, bağ, 
bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep 
fıstığı) gibi tarım alanları» denilmiş. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Ve bu gibi yer
lerin 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi 
uyarınca orman sınırları dışına çıkarılmış olması ge
rekecek, her şeyden önce. 

BAŞKAN — Başta öyle dedik. 

HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, madde l'de 
değişiklik yapılarak bunun ileride çıkarılacaklar için 
de geçerli olacağının sarih olarak ifade edilmesi ge
rekir. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Olmaz efendim. 

BAŞKAN — «Bu Kanun, 6831 sayılı Orman Ka
nununun 2 nci maddesi uyarınca Orman Kadastro 
Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıka
rılan» dedikten sonra (a), (b), (c), (d) diye sayıyo
ruz. O çıkarılanda da 31 Aralık 1981 tarihi esas alın
mıştır, 6831 sayılı Kanunla. 

Bundan sonra çıkarılması bahis mevzu değildir. 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 

ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Endişeye hiç ma
hal yok efendim. 

BAŞKAN — Yalnız «imar ve ihya eden» tabiri 
daha doğru oluyor zannediyorum. 

— 563 

17 s la , 1983 O : 1 

ORHAN YILDIRAN (İmar ve İskân Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 1 inci mad
dede «çıkarılmış ve çıkarılacak» sözünü koymuştuk, 
o hüküm şimdi görüştüğümüz ile çelişkili oluyor. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Oçman Bakanlığı Temsilcisi) — Hiç çelişki ile 
alakası yok. 31.12.1981 tarihinden sonra açılan yer, 
ne olursa olsun kabul değil. Onu biz belki beş sene 
sonra çıkarırız, belki de yarın çıkarırız. Kanunla ka
bul edilen 31.12.1981 tarihidir. Bunlar fotoğraflarla 
tespit edilmiştir. Bundan sonra isterse 10 sene sonra 
çıkarsak, onun açıldığı tarih esastır. O bakımdan çe
lişki yoktur. 

Sayın Paşalarımdan birisi emir buyurdu, o tabir 
çok iyi, biz düşünemedik; «kullanan kişiler» tabiri. 
Öbür takdirde imar ve ihyayı kendi elimizle kabul 
etmiş oluyoruz. «Kullanan kişiler» tabiri daha iyi 
bir tabir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bana da 
öyle geliyor. 

HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, galiba bu tarih 
tereddüt doğuruyor; çünkü cümleyi okursak «orman 
sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki» diyor. 

BAŞKAN — İleride de çıkarılacak ama, 31 Ara
lık 1981 tarihindeki statüye uyacaklar. O tespit edil
miş vaziyette, ondan, sonrası için yok. O tarihte tes
pit edilmiş olanlar zamanla çıkarılacak. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, biz şöyle anlı
yoruz, açıklayalım da yanlış anlaşılmasın : 

Adam ormanı açmış bahçe yapmış, ne zamana 
kadar, 1981 yılı sonuna kadar. 

BAŞKAN — 1981'e kadar; daha sonra yapmış
sa kabul edilmiyor. 

TARİM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Beş sene sonra Orman Bakanlığı yap
mış olduğu çalışmalar neticesi bazı kısımları çıkar
mış, ki biz çıkarmaya devam edeceğiz. Elimizde 20 
milyon hektar arazi var; bundan belki iki milyonu
nu çıkaracağız. İşte o çıkardıklarımız, o çıkarılan, 
oraya bağlı. Yoksa özellerin yapmış olduklarına tabiî 
değil. 

Bilmem açıklayabildim mi? 
BAŞKAN —Evet. 
HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, «imar ve ihya 
eden» den kasıt köylü olmalı. 

BAŞKAN — Maddeden «imar ve ihya» tabirini 
kaldırdık. 
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SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Halen orman arazisi dışında otu-
Vuyorsa, bu yerleri kullanmıyorsa, bunlara uygulan
maması lazım. 

BAŞKAN — Kullanmıyorsa bitmiştir; kullanan 
yoksa, sahibi yok demektir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Orman arazisi dışına çıkarılmış. 

BAŞKAN — Onu da birisine tahsis eder. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Çıkarılmışsa biz tahsis etmiş olacağız. 
BAŞKAN — Zaten parayla verecek, bedava ver

meyecek ki. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Kullanan kimse yoksa? 
ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 

ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Zaten realitede 
böyle kullanılmayan yer yoktur, fiilen kullanılan yer
lerdir. 

BAŞKAN — Kullanılmayan yer varsa, orasını 
ormanlık yaparlar. 

ÖMER ÖZEN (İhtisas Komisyonu Üyesi - Tarım 
ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Boş yerler ağaç-
landırılmıştır. Bunlar fiilen köylünün tarla, bağ diye 
kullandığı yerlerdir/Açıkçası bu efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Böyle 
dediğiniz gibi yer yoktur. 

BAŞKAN — Siz uçak veya helikopter ile gider
ken görmüyor musunuz, muhakkak ekilmiş, biçilmiş
tir. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Kanun bir yerde kullanana ve
receğine göre... 

BAŞKAN — Ancak, 31 Aralık 1981 tarihindeki 
kullanana, ondan sonrasına yok. 

Metindeki «imar ve ihya eden kişilere» kısmını 
«kullanan kişilere» olarak düzeltilecek. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Bu değişiklikle birlikte 11 inci maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Belediye ve mücavir alanlar dışındaki yerleşim i 

sahalarının değerlendirilmesi 
MADDE 12. — Bu Kanunun 2 nci madde (d) 

bendi kapsamına giren, belediye ve mücavir alan sı- ı 
nırları dışındaki köy yapılarının toplu olarak bulun-
duğu yerleşim sahaları, orman sınırları dışına çıkarıl- ı 
dığı tarihteki fiilî durumlarına göre ifraz edilerek J 
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üzerinde yapısı bulunan hak sahibi kişilere, rayiç be
deli peşin veya beş yıllık süre içinde ve yıllık eşit tak
sitle alınmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığınca sa
tılır. 

Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için; aynı yer
deki köy nüfusuna kayıtlı olması, 31.12,1981 tarihin
den sonra sürekli olarak bu köyde oturmuş olması ve 
köy hudutları dahilinde ken'disine ait ikinci bir evi 
veya ahırı veya samanlığı bulunmaması gerekir. 

Hak sahipliği tanımına girmeyen kişilerce işgal 
edilen yerler, aynı köydeki başka bir hak sahibine 
üzerindeki yapısı ile birilikte tespit edilecek rayiç be
del üzerinden ve yapının bedeli peşin olarak satılır, 
yapı bedeli sahibine defaten iade olunur. 

11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümle
ri bu madde içlin de uygulanır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak is-, 
teyen var mı? Yok. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Belediye ve mücavir alanlardaki yerleşim sahala

rının değerlendirilmesi 
MAÜDE 13. — Bu Kanunun 2 nci madtie (d) 

bendi kapsamına giren, Belediye ve mücavir alan sı
nırları dahilindeki yerler için; 16.3.1983 tarihli ve 2805 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak; bu yerlere 
ait arsa bedellerinin yüzde ellisi (% 50'si) imar fonu 
yerine, Tarım ve Orman Bakanlığı adına T.G. Ziraat 
Bankasında açılan, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 
3 üncü maddesine göre kurulmuş bulunan fon hesa
bına yatırılır veya aktarılır, 

2805 sayılı Kanunda belirlenen süreler, bu madde 
hükmünütt uygulanmasına mahsus olmak üzere, ilgili 
belediyelerin bu yerleri ve bu yerlerle ilgili uygula
maları mutat usullerle ilan ettiği tarihe göre işler. 

Tarım ve Orman Bakanlığı; belediye ve mücavir 
alan hudutları içinde kalan orman sınırları dışına çı
karılması gereken bu yerlerin, Orman Kadastro Ko
misyonlarınca tespit, tefrik ve tescil işlemlerinin önce
likle yapılmasını ve bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren en geç iki yıl içinde tamamlanmasını sağ
lar,, 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurunuz* 
ORHAN YILDIRAN (İmar ve İskân Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Bakanlığımı
zın bir maruzatı olacak, onu arz etmek isterim. 
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Birincisi, «Belediye ve mücavir alan sınırları da
hilindeki yerler için» denmekte'dir ve 2805 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi tutuluyor. Bunun dışındaki yer
ler 2805 sayılı Kanuna tabi tutulmuyor. Halbuki böy
le bir ayrıma gerek yok. Hem beledliye sınırları için
de oturanların, hem de dışında kalanların hepsinin 
2805 sayılı Kanun esaslarına göre işleme tabi tutul
ması mantıklı. Bu ayrım için makul bir sebep göre
medik, Bakanlık olarak. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 2805 
sayılı Yasada da köy yerleşik alanları o yasanın kap
samı dışında tutuldu; fakat bunların mülkiyetine iliş
kin sorunlarına bir çözüm 'bulunamamıştı. Orada 
6785 sayılı Kanun Hükümleri uygulanacaktır. Bele
diye ve mücavir alan sınırları dışındaki köy yerleşim 
merkezlerinde bulunan yapılara bu kanun hükümleri 
uygulanmayacak, 6785 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanacak; fakat bu köylerden de Hazine arazisine veya 
köy tüzel kişiliğine ait arazilerde yapı olduğu anlaşıldı. 
Mülkiyetine ilişkin bir çözüm getirllemediği için, 6785 
sayılı Kanun uygulamasına tabi tutulacak, onun ge
reği yapılacak. Fakat 'burada 'biz buna bir çözüm ge
tirmiş oluyoruz; köy şaftlarını da koymak suretiyle 
ve 1981 yılından beri o köyde oturmuş olması ve o 
köy nüfusuna kayıtlı olması şartını ileri sürerek, bun
lara, yapısının bulunduğu yerin, bedeli mukabilinde 
satışını öngörüyoruz. 

BAŞKAN — Belediye o yerde yoksa ne olacak? 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (Misas Ko
misyonu Üyesi) — 12 nci madde uygulanacak, 12 
nci madde ile bunu getirdik. 

M ayrı uygulama getirildi Sayın Cumhurbaşka
nım. Bu ayrım teklifte de, Danışma Meclisinde ka
bul edilen metinde de yoktu. Belediye ve mücavir 
alan ayrımı yapılmaksızın her türlü yerin tek bir usul 
dahilinde satılması öneriliyor idi; fakat aynı yerde 
çok değişik uygulama doğuracak. Özellikle belidye 
ve mücavir alan olan yerlerde çok farklı uygulama ge
tirecekti Buna benzer bir hüküm getirdik. O kanun 
hükümlerinin uygulanmasını önerdik. Yalnız, bedel
lerinin yarısının orman köylüleri halkının kalkındı
rılması maksadıyla kurulmuş "fona aktarılmasını ön
gördük. 

ÖMER ÖZEN (îhtisas Komisyonu Üyesi - Ta
rım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cum
hurbaşkanım, haddizatında* buraların hepsinin orman 
köylüsüne verilmesi lazım; fakat bir Gecekondu Ka
nunu çıktı. Şimdi, bunu köylüye verirsek, orada bazı 

kayıt ve tahditler kondu. Yarısı, yani yanyana iki evin 
birisi bu şarta tabi olmayacak birisi bu şarta tabi 
olacak. Bunun içinden çıkamayız diye bunu belediye
lere bıraktık. 

Bütün bu ormandan çıkarılan yerlerde yapılan ya
pılara ait yerlerin İmar ve iskân Bakanlığına bırakıl
ması doğru ıbir şey olmaz. Zaten bunlar kasıtlı ola
rak, orman köylüleri için veriliyor. Yalnız Sayın Bin
başımın da arz ettiği gibi, «paranın yüzde ellisi köy
lünün kalkınmasına gitsin» diye düzenlendi. Bu çok 
açık ve vazıh bir hüküm. 

BAŞKAN — Belediye ve mücavir saha içinde olan
lar ve olmayanlar diye ikiye zaten bölmüşler. 

Başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 

ORHAN YILDIRAN (İmar ve İskân Bakanlığı 
Temsilcisi) — Aynı madde üzerinde, ikindi bir hususta 
talebimiz olacak. 

Paraların yüzde ellisinin imar fonu yerine, Tarım 
ve Orman Bakanlığı adına T C. Ziraat Bankasında 
açılan fon hesabına yatırılması hükmü geliyor. 

Biliyorsunuz, 2805 sayılı Kanun dolayısıyla top
ladığımız paralar imar fonuna yatırılıyor. 2805 sayılı 
Kanun idin pek çok masraf kapıları var. Bunların 
karşılanmasında kullanılıyor. Eğer mümkünse ve tas
vip buyurulursa bu amaçla, yani belediye ve mücavir 
alan sınırlan içindeki evlerden alınan paraların bütü
nünü yine imar fonuna ayıralım da bunu zayıflatma
yalım. 

BAŞKAN — 'Bu suretle alacağınız yüzde, ellileri 
yüne o orman köylülerine verecek misiniz? Şehirlere 
Vereceksiniz. 

ORHAN YILDIRAN (İmar ve İskân Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, tamamiyle 
2805 sayılı Kanunun uygulanmasına harcanıyor. 

BAŞKAN — Tamam, ancak 2805 sayılı Kanun 
daha ziyade büyük şehirlerdeki gecekondularla ilgi
lidir. 

ORHAN YILDIRAN (îmar ve İskân Bakanlığı 
Temsilcisi) — Hayır efendim, hem belediye mücavir 
alanı var, hem dışı var; hepsi var. 

BAŞKAN — Mademki >bu paralar köylüden alın
mış ve alınacak, oraya tahsis etmeyi uygun görmüş 
bu hazırlanan kanun, hak sahibine verelim demişler. 

Şehirlerden alınanları da oraya yatıralım. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin son 
satırında, «en geç iki yıl içinde tamamlanmasını sağ
lar» demektedir, tkl yıl içinde bu kadar yapılır mı, 
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diye şüphe ediyorum. Yani, «yazalım da ne olursa 
olsun» şeklinden çıkarmak için, eğer emrederseniz, 
iki yıllık süreyi biraz yükseltelim. 

Bütün belediye hudutları içine giren veya dışında 
kalan yerlerin iki yılda tespitinin yapılabileceğini ak
lım kesmiyor. 

KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, iki yıl 
süreyi, özellikle 2805 sayılı Kanunun uygulamasının 
bir takvime bağlanmış olması ihtiyacından duyarak 
koyduk. 

İki yıl içerisinde tamamlanması demek, bu kanu
nun takdiminin iki yıl daha ertelenmesi demektir. Da
ha fazla süreye gotürürsek, daha büyük sakıncalar 
yaratır endişesindeyiz. 

BAŞKAN — Biraz çalışmalarını sıkıştırsınlar. Sü
resini üç yıla çıkarsak yine de bitirmezler. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Tapulama ve kadastro 
MADDE 14. — Nakledilecek orman içi köyler 

halknıın değiştirilecek veya kamulaştırılacafc taşınmaz 
mallarının tapulama hizmetleri ile bu Kanunun 11 inci 
ve 12 nci madde hükümlerine göre değerlendirilecek 
yerler için ihtiyaç duyulan tapulama hizmetleri, Ta
rım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle yerine geti
rilir. 

Bu hizmetler için gerekli harcamalar, 6831 sayılı 
Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurul
muş olan fondan 'karşılanır. 

Nakledilen orman içi köyler halikının, bu Kanun 
hükümlerine göre değiştirilen veya kamulaştırılan 
Devlet ormanları içindeki arazilerinin orman kadast
rosu, Tarım ve Orman Bakanlığınca öncelikle yaptı
rılır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Rayiç değer tespiti ve satış işlemleri 

MADDE 15. — 'Belediye Ve mücavir alan sınırları 
dahilinde kalan yerler hariç, bu Kanun hükümlerinin 
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uygulandığı yerlerdeki her türlü rayiç değer tespiti 
ve satış işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığınca kuru
lacak komisyonlarca yürütülür. Rayiç bedelin tespiti 
ve komisyonların kuruluşuna ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Orman köyleri halkının desteklenmesi 
MADDE 16. — Tarım ve Orman Bakanlığı, Dev

let ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köyler hal
kının geçim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli ted
birleri alır. Bu maksatla sağlanacak işletme araç ve 
gereçleri ile gerekli diğer girdiler doğrudan veya 
kredi yolu ile karşılanır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Ağaçlandırma 
MADDE 17. — Orman içi köyler halkının nak

ledilmesi sonucu boşaltılmış olan; orman içindeki arazi 
ve diğer taşınmaz yerleri, Orman Genel Müdürlüğün
ce öncelikle projelendirilip Devlet ormanı olarak der
hal ağaçlandırılır. 

BAŞKAN — Maddede, «arazi ve diğer taşın
maz yerleri» tabiri geçiyor, nedir bu? 

HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürü) — Buradan kasıt yapıdır efendim. 

Burada geçen «diğer» kelimesinin çıkarılıp «yapı 
ve tesis» olması lazım. 

ORHAN YILDIRAN (tmar ve iskân Bakanlığı 
Temsilcisi) — Buradaki «taşınmaz» kelimesini kaldı
rıp, sadece, «arazi ve diğer yerleri» dersek daha gü
zel olur. 

BAŞKAN — «Onman içindeki arazi ve diğer yapı 
ve tesis yerieri» şeklinde olsa naisıl olur? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade eder
seniz maddeden «Orman içi köyler halkının nakledil
mesi sonucu boşaltılmış olan» kısmının tamamını kal
dırırsak daha iyi olur. 

Çünkü, Orman Genel Müdürlüğünce öncelikle ka- • 
vaklık yapılıyor buralarda, başka bir şey yok; ister 
tarla, ister başka yer, ister bahçe, ister avlu, 
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HALÎM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürü) — Buradan galiba şu kastediliyor efendlim; «Bi
nayı yık ve onu da ağaçlandır.» 

BAŞKAN — «Orman içindeki arazi, yapı ve tesis 
yerleri, Orman Genel Müdürlüğünce öncelikle proje
lendirilip devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır» 
şeklînde kalsın. 

Yani arazi de ağaçlandırılır, yapılar ve tesisler 
varsa yıkılır, onlar da ağaçlandırılır. 

17 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı efendim? Ydktur. 

Maddeyi düzeltilmiş şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler. „ Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Gelirler 
MAPDE 18. — Bu Kanunun uygulanmasına iliş

kin olarak; 2510 sayılı Mân Kanununa göre tahsil 
edilen bedeller, diğer satış ve devir işlemlerinden tah
sil edilen bedeller ve faizleri, 6831 sayılı Orman Ka
nununun Ek-3 üncü maddesine göre kurulmuş olan 
Fona gelir kaydedilir. 

Tahsilata ve Fon hesabına aktarılmasına ilişkin 
usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddede geçen «2510 sayılı İskân 
Kanununa göre tahsil edilen bedeller» sözünden sonra 
gelen virgül yerine «ile» kelimesini koymak lazım, de
ğil mi? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Evet efendini. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur, 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. - . _ 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Giderler 
MADDE 19. — Bu Kanunun uygulanması ile 

ilgili her türlü giderler, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun Ek-3 üncü maddesine göre kurulmuş olan Fon
dan karşılanır. 

Giderlerin Fondan karşılanmasına ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikte düzenlenir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

20 nai maddeyi okutuyorum : 
Muafiyetler 
MADDE 20. — Bu Kanunun 13 üncü maddesi 

hariç diğer hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ola

rak Tapu Sicil Mubafızlıklarınca tapu dairelerinde 
yapılacak tescil, devir ve kayıt düzeltme işlemleri her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Evvelce de bu böyle her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaf mıydı? 

HALtM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, eğer bu ifadeyi 
kullanmazsak yapılan işlemlerden harç alırız. 

BAŞKAN — Gelen bütün kanunlara bakıyorum, 
hep, «vergiden, harçtan muaftır» diyor. Devlet nere
den gelir sağlayacak anlayamadım. Bütün vergiyi, har
cı yalnız işçi ve memur mu verecek? 

Onun için de Devletin bir türlü nakit parası olmaz, 
işçisine para veremez, çiftçiye, aldığı mahsulüne kar
şılık parasını ödeyemez. Önümüze hangi kanun 
gelmişse «vergi, resim ve harçtan muaftır» diyor, 
peki Devlet nereden alacak? 

HALİM ÇORBALI (Tapu v e Kadastro Genel 
Müdürü) — Bu, kamu düzenlemesi diye düşünüldü
ğü için getirilmiştir Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yani, bir devletin vergi Kaınunu ya 
vardır, ya yoktur; gümrük kanunu ya vardır veya 
yoktur. 

Gümrükte de öyle, falan üniversiteye gelen mad
de gümrükten muaftır. «Vergiden muaftır» deme
sek ne olacak? Zaten ona parayı Devlet, bütçesin
den veriyor. Bir taraftan veriyor, bir taraftan alıyor; 
ama prensip, «Ne girerse girer, devlet vergisini alır» 
olması lazım. Bu âdet haline geldi, herkes «vergiden 
muaftır» diyor. 

Şimdi de yeni bu şey çıktı; «Vergi, resim ve harç
lar hariçtir.» O hariçtir, bu hariçtir; değil mi? Bu 
kaçıncı öldü? 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki zaru
ret şuradan doğuyor: 

Bir köyü kaldırıyorsunuz, oradaki arazileri alı
yorsunuz; arkasından tapu muameleleri geliyor; aşa
ğıya iniyor ona karşılık araziler veriyorsunuz hadi 
bakalım gene tapu muameleleri... 

Köylüye, «Bunların hepsini ver» dediğiniz za
man, ona o kadar ağır bir yük gelir ki, bu işlerin 
hiçbirisi yürümez. 

Burada bir özellik var; ama «turistik otel muaf
tır» sözüne katılmıyorum; o vergisini versin. Bura
da bir mecburiyet var, köylü bir nevi takas yapa
cak. 

BAŞKAN — «13 üncü maddesi hariç» dediğimiz 
hangisiydi? 
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(KURMAY BİNBAŞI YAŞAR EMRE (İhtisas 
Komisyonu Üyesi) — O, 2805 sayılı Kanundaki hü
kümler geçerli olduğu için, belediye ve mücavir alan 
sınırlan dahilindeki işlemlerle ilgili olanlar efendim. 

BAŞKAN — Onlar verecek. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Gecekondu Kanununda var. 
BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik1 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerinin uygu
lanmasına ilişkin şekil, şart ve esaslar, Bakanlar Ku
rulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte dü
zenlenir. 

Yönetmelik; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı, imar ve İskân Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün görüşleri de alınarak, Tarım ve 
Orman (Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren en geç altı ay içinde hazırlanır. 

Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanır. 
BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? 
Buyurun efendim. 
HALİM ÇORBALI (Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürü) — Efendim, yüksek malumlarınız bir hay
li ifraz işlemleri geçti. İfraz işlemlerinin bir teknik, 
bir de hukukî yönü vardır. 

Bu maddenin birinci satırına, «şekil, şart ve esas
ları» sözlerinden sonra «ile ifraz işlemleri» denmek 
suretiyle, birçok teknik hususun yasaya girmeden 
yönetmeliğe atıf yapılarak imkânfcaşması da sağlana
bilecektir.! 

O zaman bütün yetkiler ayrılacak, Tarım ve Or
man Bakanlığı ne yapacak, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı ne yapacak ve Genel Müdürlüğümüz 
ne yapacak, belli olacak. 

..*.. 
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BAŞ/KAN — Evet, bu ilaveyi yapalım. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARrM VE ORMAN BAKANI SABAHAT

TİN ÖZBEK — Öteki kanunun tarihi 1 Ocak 1984, 
o yürürlüğe girmeden bunu koyamayız. 

BAŞKAN — O halde; «!l Ocak 19184 tarihinde 
yürürlüğe girer» diyelim. 

Maddeyi o şekilde okutuyorum1: 
MADDE 22. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 

İsteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati ; 15.40 

,.4.. 
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İKtNCt OTURUM 
Açılma Saati ı 15.55 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSfN (Genelkurmay Başkanı ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K< ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

ıBAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. 
Kamun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine 

devam ediyoruz. 
Müzakerelere 'başlamadan önoe 'Sayın Genel Sek

reterimizin bir teklifi var, 'buyurun. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — 'Sayın Cumhurbaşkanım, zatıâli-
niz, bu iki kanunun birlikte çıkmasını emir buyur
muştunuz. 

ikinci gündem maddesinin üçüncü gündem mad
desinden sonra görüşülmesi daha fazla kolaylık sağ
layacaktır. Gündemin üçüncü sırasındaki kanun tek
lifinin önce görüşülmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin üçüncü 
sırasında bulunan «Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar 
Kanunu Tasarısının» ikinci sırada, ikinci sırada bu
lunan, «Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısının da bun
dan sonra görüşülmesini teklif ediyorlar ki, bunlar 
birbiri ile çok ilgili; evvela gündemimizin üçüncü sı-
rasındakini ikide konuşursak öteki daha kolaylıkla 
düzenlenir diye bir teklifleri var Genel (Sekreterimi
zin. 

(Bu teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 
Tasarısının Danışına Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş 
ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/840; M. G. Konseyi : 1/624) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 596; M. G. Konseyi S. Sayısı : 691) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, Ta
rım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısının Da
nışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri' 
Komisyonu Raporu yer alıyor. 

(1) 691 S, Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Bu rapor, 691 sıra sayısı ile basılıp, dağıtılmıştır. 
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 

Sözcüsü, Sayın Bakanlar ve ilgililer yerlerini aldı
lar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasamızın 
60 inci maddesi, «Herkes, sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli ted
birleri alır ve teşkilatı kurar» hükmüne yer vermiş
tir. 

(Bilindiği üzere, memurların Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı, işçilerin Sosyal Sigortalar Kuru
mu, esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanla
rın Bağ - Kur gibi kurumlar ile sosyal güvenlikleri 
sağlanmıştır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
1977 yılında 2100 sayılı Kanunla yapılan değişiklik
le herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın tarım iş
çileri Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamı
na alınmıştır. Ancak büyük ve orta kapasiteli tarım 
işletmelerinin azlığı, kiraya verilen büyük ve orta 
kapasiteli arazilerin kiracı ve ortak durumlarının tes
pitinin güçlüğü, çalışma şartlarının bölgelere göre 
arz ettiği değişiklik, yıllık: toplam çalışma süreleri 
ile her işverenin yanındaki çalışma sürelerinin kısa
lığı, tarım kesimindeki işverenlerin 506 sayılı Kanu
nun gereklerini yerine getirecek kültürel seviyede ol
madığı, tarım alanlarına ulaşım zorluğu, tarım alan
larının dağınık olması, işçi çalıştırma zamanının böl
gesel olarak aynı zamana tesadüf etmesi gibi sebep
lerle, Sosyal Sigortalar Kurumunca etkin tespit ve 
kontrol yapılamaması, tarım işçilerinin okur - yazar 
olmamaları nedeniyle sosyal güvenlik bilincinden 
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yoksun olmaları ve kaçak çalışmayı tercih etmeleri 
sebebiyle bu kesime sosyal güvenliğin yaygın bir şe
kilde götürülmesi sağlanamamıştır. 

Bu tasarı ile, özel sektördeki tarım işçileri sürek
li ve süreksiz çalışanlar olarak iki gruba ayrılmış ve 
sürekli çalışanlar 506 sayılı Kanun kapsamında bı
rakılmış, süreksiz çalışanlar ise söz konusu sakınca
ları giderecek yeni bir sistem içine alınmıştır. Bu ye
ni sisteme göre, özetle sigortalılık isteğe bağlı oldu
ğu gibi, kişinin çalışma şartları ile süreleri ve ödeme 
güçleri de göz önünde bulundurularak prim ödeme 
gün ve sayıları düşük tutulmuş, tek bir prim matra
hı ve oranı öngörülmüştür. 

Arz ederim. 
İBAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is

teyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... İKabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Tanın İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, tarım işle

rinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların bu 
Kanunda yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlan
masıdır. 

BAŞKAN — «Süreksiz» mi? Türkçe'de «sürek
siz» tabiri var mı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve tşçi İlişkileri (Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, tş Kanununda 30 günden faz
la süren işler «sürekli işlerdir», 30 günden az süren 
işler «süreksiz» işlerdir. 

BAŞKAN — «'Sürekli olmayan» işlerdir, 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, îş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim, «sürekli olmayan». 

BAŞKAN — «Süreksiz» tabiri bana yabancı gel
di; hiç şimdiye kadar böyle bir tabire raslamamıştıım. 
«"Süreli, süresiz» olur da; «sürekli, sürekli olma
yan»?.. 
. tş Kanununda var mı bu, «süreksiz» olarak mı 

geçiyor? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi tlişîkileri IKomisyonü 
Başkanı) — Var efendim; 8 inci maddede «sürekli 
işler, süreksiz işler» olarak yer almaktadır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İsimden 
sıfat yapmak gibi mi oluyor? 

İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki 
başlık öyle; «Sürekli ve süreksiz İşler.» 

BAŞKAN — «Sürekli işler, sürekli olmayan iş
ler.» 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri (Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim, tş Kanunumuzun 8 inci 
maddesinde «sürekli, süreksiz işler» şeklinde. 

iBAŞKAN — Bence sakat; ama öyle geçmiş;. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kaide. 
ye aykırı. 

BAŞKAN — Evet aykırı. 
1 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur., 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Sosyal Güvenlik Kanunları kap

samı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malullük, 
emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik 
geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde 
hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıy
la bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

BAŞKAN — Bu hükmün özelliği, isteğe bağlı 
olması değil mi? «istekli olmak kaydıyla» diyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri IKomisyonü 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu iKanunda geçen; 
a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan 

kimseleri, 
b) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya 

tüzelkişileri,ı 
c) İşveren vekili: İşveren adına ve hesabına işin 

• yönetimi görevini yapan kimseleri, 
d) İşyeri: Sigortalıların işlerini yaptıkları yerle-

riy 
e) Süreksiz iş: Nitelikleri bakımından en çok 30 

işgünü süren işleri, 
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f) Gelir: Sigortalıya ve hak sahihlerine, işkaza-
ları ile meslek hastalıkları sigortasından yapılan tah
sise 'bağlı ödemeyi, 

g) Aylık: Sigortalıya veya hak sahiplerine ma
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından yapılan tahsise 
bağlı ödemeyi, 

h) Hak sahibi: Sigortalının veya bu (Kanuna gö
re aylık veya gelir almakta olanların ölümü halin
de, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve 
çocuklarını, 

i) .Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu, 
j) Sosyal güvenlik kuruluşları': T. C. Emekli 

Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kanu
nunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıkları, 

k) Katsayı: Her yıl bütçe kanunu ile tespit edi
len ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı
yı, 

•1) iş kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu 
sırada ve işi ile ilgili olarak meydana gelen ve sigor
talıyı hemen veya sonıraidan bedence veya ruhça 
arızaya uğratan olayı, 

m) Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştırıldığı 
işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin 
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sü
rekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hallerini, 

ifade eder. 

BAŞKAN — Bu tanımlar, diğer Sosyal Sigorta
lar Kanunundaki tanımlara uygun herhalde, değil 
mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4 üncü, 5 inci, 8 
inci; 1475 sayılı Kanunun 8 inci maddelerine para
lel bir biçimde, «işveren, işveren vekili, işyeri, sürek
siz iş» tanımları aynen alınmıştır. 

IBundan sonra huzurunuza gelecek olan «Tarım
da Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar» kanun ta
sarısında da aynı tanımlar yer almaktadır efendim. 

. BAŞKAN — Evet. 
3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorumu-Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Sigortalı sayılmayanlar 
MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya ke

senek ödemekte olanlar, 
c) Dul, yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Ku

rumundan geçici veya sürekli kısmî işgöremezlik ge
liri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından 
emeklilik (yaşlılık) veya malullük aylığı ile sürekli 
tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya 
gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar, 

d) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre ay
lık bağlananlar, 

Sigortalı sayılmazlar. 
BAŞKAN — «e» fıkrasında geçen, «hariç» keli

mesi hangilerini kapsıyor? «Dul, yetim aylığı veya 
Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli 
kısmî iş göremezlik geliri alanlar hariç, sosyal güven
lik kuruluşlarından emeklilik veya malullük aylığı 
ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, 
aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş 
olanlar.» 

Peki, bir yetim var, yetim alıyor; fakat bu yetim 
çalışmak da istiyor; kâfi gelmiyor maaşı, tarımda da 
çalışıyor. «Senin 2 bin lira, 3 bin lira yetim aylığın 
var» diye sigortalı olamayacak değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkam) — Olacak efendim, onlar hariç. 

BAŞKAN — Evet, onlar hariç, sigortalı olabi
lecek onlar. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Ama, herhangi bir sosyal güvenlik ku
rumundan emekli maaşı alıyorsa, onlar sayılmaya
cak Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN —Evet 
4 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yoktur, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Sigortalılığın 'başlangıcı 
MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına girenler, 

yazılı istekte bulundukları tarihi izleyen yılbaşından 
itibaren sigortalı sayılırlar. 

BAŞKAN — Maddeye göre, 1 ocakta müracaat 
eden, bir dahaki senenin Ocak ayına kadar bekleye
cek. 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, giriş için, geçici bir maddede 

-- buyurduğunuz gibi - sigortalı olanların, izleyen ay
başından itibaren sigortalı sayılacakları hükme bağ
lanmıştır. Bu genel kural olarak buraya gelmiştir. 

IBAŞKAN — Aralık ayında müracaat eden he
men bir ay sonra sigortalı olacak; ama ocak ayında 
emekli olan M ay bekleyecek. Öyle anlaşılıyor; «Bu 
kanunun kapsamına girenler, yazılı istekte bulun
dukları tarihi izleyen yılbaşından itibaren sigortalı 
sayılırlar.» 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, kural 
budur. Ancak bu kanun çıkınca - geçiş dönemi için -
yazılı istekte bulunduğu tarihi izleyen aybaşından 
itibaren olacaklar efendim. Yalnız bilinecektir ki, 
kural budur. 

IBAŞKAN — İşte, bu kuralın sakatlığını belirtiyo
rum ben size; yani «müracaat eden bir sene sonra» 
denilebilir. 12 ay sonra sigortalı olur, bir sene verme
ye devam eder; fakat «takip eden yılbaşı» deyince 
bir haksızlık olur. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, bundan sonra huzurunuza ge
lecek olan tasarı ile paralelliği korunmak üzere tesis 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Yanlış, gelecek tasarıda da o ko
nuyu düşünürüz. Yani burada bizim kastımız; bir 
sene prim ödesin de ondan sonra istifade etmeye 
başlasın, öyle değil imi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Hayır efendim, buradaki kastımız, baş
vurduktan itibaren bir sene sonra sigortalılık başla
yacak. 

BAŞKAN — Sigortalılık başlayacak; mesela si
gortalı olduktan sonra, bir iş kazası sonunda ölecek 
olursa maaş bağlanacak mı, bağlanmayacak mı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
'Başkanı) — iş kazası için ayrı düzenuleme var, Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Var da, sigortalı kabul edilince 
bağlanacak mı, bağlanmayacak mı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
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'Başkanı) — üç ay prim ödemiş olursa bağlanacak 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Nasıl olur, daha sigortalı sayılmı
yor? 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Efendim, müracaat ediyor; fa
kat müracaat eder etmez prim ödemeye başlamıyor. 
Ancak, gelecek yılın ocak ayının 1 inden itibaren prim 
ödemeye başlıyor ve o şekilde sigortalı oluyor. Ben 
maddeyi böyle anlıyorum. 

•BAŞKAN — O halde prim ödemesi müracaa
tından sonra, onu takip eden yılbaşında oluyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yine onda da sakatlık var; kasım 
ayında müracaat eden iki ay sonra sigortalı olacak, 
Ekim ayında müracaat eden üç ay sonra sigortalı 
olacak, Ocakta - Şubatta müracaat eden 11-112 ay son
ra sigortalı olacak. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, istikrar ve uygulama kolaylı
ğı sağlamak için getirilmiştir. 

BAŞKAN — Yani, hep yılbaşına getirmek için 
mi yapılmıştır? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim, Hükümet Tasarısında 
böyle, Danışma Meclisinden aynı şekilde geçmiş ve 
Komisyonumuzca da aynı şekilde kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Peki, desek ki, «müracaat ettikten 
bir sene sonra yapılır.» İBunun ne mahzuru var, ni
ye öyle denmemiş de «yılbaşında» denmiş; yani özel 
bir maksat var mı? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI (SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, hepsinin yılbaşlarında 
toplanmasını ve basamakların yılbaşlarını takip ede
rek gelişmesini temin için bu şekilde hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Evet, sizdeki hesapların rahatlıkla 
yapılabilmesi için; yoksa her ay mütemadiyen bu he
saplar yapılacak, altından kalkılamaz. Hepsini bir 
yerde toplayabilmek için. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim, 

BAŞKAN — Tamam, ben sebebini sormuştum. 
5 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Sigortalılığın sona ermesi ve kesintiye uğraması 

MADDE 6. — Sigortalı olanlardan; 
aa) Primlerini, ait olduğu yüı takip ©den yılın 

Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenler ile ödedikleri 
faalde aynı süre içinde Kuruma tevsik etmeyenlerin, 
o yılın bir Ocak gününden itibaren, 

b) Sigortalılıklarına devam etmek istemedikleri
ni Kuruma yazılı olarak bildirenlerin, bu bildirimi
nin Kuram kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen 
yılbaşından itibaren, 

c) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak ça
lışmaya başlamaları nedeniyle prim veya kesenek ke
silmeye başladığı tarihten itibaren, 

Sigortalılıkları soma erer. 
(c) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de 

sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesilmesi 
nedeniyle prim veya kesenek ödenmesine son veri
lenlerin sigortalılılkları, prim veya kesenek ödenme
sine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren 
kendiliğinden başlar. 

BAŞKAN — Bu sigortalı olanlar her ay munta
zaman primlerini verecekler mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, uygulama için 
yönetmelik çıkartılacak. Komisyonda yapılan tartış
malar sırasında, tarım işçilerinin dağınıklığı ve bilgi
sizliği, kültür düzeylerinin yeterli olmadığı göz önün
de bulundurularak kolaylık getirmek amacıyla bun
lara birer kart verilmesi - sigorta kartı - ve V2 ay 
süresince de hanelerine belirli oranda pul yapıştır
maları - ki bu pulu da sigorta çıkartacaktır - dolayı
sıyla, bu kartı sigortaya gösterdiğinde, tevsik ettiğin
de, sigortalılığının devam ettiği kayıtlarına işlenme
si öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Yani, her ay verecek mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
{Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Her lay vermesi önemli değil efendim. 
. BAŞKAN — Ben şundan soruyorum; bazı işçi

ler vardır ki senede üç ay, dört ay çalışır; sekiz ay 
çalışmaz. Bunlar yaz işçileridir, gider köyünde otu
rur. 

Şimdi o, çalıştığı aylar süresince mi verecek, bü
tün sene (boyunca mı? 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
{Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Bütün ısene boyunca verecek; yalnız, her 
ay için 15 günlük prim ödeyecek; bunlara yarım 
prim ödeme yükümlülüğü getirilmiştir Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — O halde, altı ay çalışmışsa 12 ay ça
lışmış gibi olacak? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Altı ay muadili, bir senelik sigortalılık 
süresi sayılacak Sayın Cumhurbaşkanım. Bunların, 
ödeme gücü iş bulma durumları, işlerinin süreksiz
liği göz önünde bulundurulmuş, bu nedenle yarıya 
indirilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Bu husus çok doğru. Ben fabrika
daki işçilerle kıyas ediyorum; o her ay maaşını alı
yor, kesiliyor; kolay. Bu öyle değil; bir ay gilder pa
muk tarlasında çalışır, bitirir, ondan sonra gider 
üzümde çalışır, ondan sonra da gider başka bir yer
de çalışır, biter. 

'Bu nasıl olacak? «15 günü prim, ödeyecek, öte
kileri de pul alacak, yapıştıracak; bunun tatbiki çok 
zor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Efendim, izin verirseniz kısa bir açıklama yap
mak istiyorum: 

Bunların nevi şahsına münhasır şartları var Sa
yın Cumhurbaşkanum, buyurduğunuz gibi; hatta ba
zı şeyler eklemek lazım, köyü şehre veya ilçeye ya
kın olanlar, kış mevsimlerinde kömür boşaltmak, kül 
çıkartmak gibi tali, günlük hizmetlere de gelirler. 
Pazarcılıkta bulunurlar, halde yükleme boşaltma iş
lerinde çalışırlar. Bunlara devamlı çalışma mecburi
yetinin konmamış olması, bu sebepleri ve îbu' özel
liklerinden kaynaklanmıştır. Ayda ıl5 günlük prim 
ödemeleri ise ekonomik güçsüzlüklerinden dolayıdır. 

Efendim, bütün dünyada bu kabil çalışan işçiler 
mevcuttur ve bunlara sosyal güvenlikte biraz ayrıca
lık tanınmıştır, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan
lara göre biraz farklı olarak. Çünkü bunların doğru 
dürüst 'işverenleri de yoktur. İBiraz sonra geleceğimiz 
bir madldede arz edilecektir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu bir büyük farktır. 
Bu sebeple maddeleri mukayese ederken, oturmuş 
506 sayılı Kanun tatbikatı açısından - 11479 sayılı 
Kanun tatbikatı değil v değerlendirilmesi faydalı olur. 
îyi mesai sarf edildi, Komisyon, maddeleri ve bu 
maddeyi daha da güzelleştirdi. 
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Efendim, düne kadar birçok memlekette maale
sef teşebbüs edilip başarılamayan, bizim ülkemizde 
12 yıldan beri tedavülde ve gündemde 'bulunup tahak
kuk ettirilemeyen çok önemli bir meseledir; ama, 
devlet himayesine etiçok muhtaç, çok fakir kişiler
dir. 

BAŞKAN — Doğru da, bunu sonra Sosyal Si
gortalar Kurumu üstlenecek, değil mi? Ama herke
sin hesabı ayrı olacak. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet efendim, herkesin hesabı ayrı olacak. 

BAŞKAN — Bu kendi hesabına çalışanların da 
hesabı ayrı olacak? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Yoksa diğer işçilerin hepsi harman 
olmayacak bunlarla. Bu kesilen primler 'bunların sos
yal güvenliklerini karşılayabilecek mi karşılayamaya
cak mı? Benim şüphem orada. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, ileriki maddelerde da
ha açık, daha geniş açıklama yapmak ihtiyacımız 
da olacak, izin verilirse. Ben bu maddede fazla söz 
söylemek istemediğim için böyle kısa kestim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — O halde, bir kere her ay verecek; 

ama 15 günlük. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — 15 günlük pul yapıştırılacağı düşünülü
yor Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Neyse, o pulu şimdi konuşacağız. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Her ay vermesi de önemli değil efendim. 

(BAŞKAN — Ama sonunda bir senelik ödemiş 
olacak. Mesele orada. Bir senelik, yani 6 aylığım 
ödemiş olacak. Bar ay yarısını vereceğine göre, 6 
ay çalışmışsa 6 ay, yahut 6 tam aylık, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

HAVA PERSONEL İBİNBAŞI FAZIL KAY-
NAKDE'MİR (Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri 
Komisyonu Üyesi) — Ertesi yılın Şubat ayına kadar 
ödemiş olaoak efendim, 2 aylık da oradan bir yatır
ma payı verilmiş. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE 
— İzin verirseniz müsteşarımız bir açıklama yapmak 
istiyor efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müzakere edil
mekte olan tasarı nevi şahsına has insanları sosyal 
güvenliğe kavuşturacak bir tasarıdır. Bu tasarı, 2100 
sayılı Yasayla sosyal güvenlik kapsamına girip de 
durumları itibariyle, yanii işverenleri Çok değişken 
olduğu için bir türlü sosyal güvenceye kavuşturula
mayan kişileri kapsamuna almaktadır. Aslında bu 
insanların miktarı Türkiye'de 600 bin olarak tah
min edilmektedir. 2100 sayılı Yasa 40 bin kişiyi kap
samına alabilmiştir. Huzurunuzda gündemin üçün
cü maddesi olanak görüşülmesi biraz evvel kabul 
edilen, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı kabul edildiği 
ve yasalaştığı takdirde, göçer işçi diye adlandırdığı
mız, Adana'da, Mersin'de, Aydın'da, Manisa'da ken
di nam ve hesabına çalışan, takriben 300 bin kişiyi 
kapsaımınıa alacaktır. Bu tasarımız, köyünden kopa-
mayıp, şehre gelemeyip, köyde, bağda, bahçede, ba
lıkçının yanında, ormanda günlük yevmiye ile çalı
şan, yani ırgat tabir ettiğimiz kişileri 'de bünyesinde 
almaktadır. 

Biz dünyadaki uygulamaları araştırdığımız za
man Yunanistan'daki modelin çok değişik olduğunu 
gördük. Bu insanlara zorunlu sigortalılığı getireme
dik; isteğe bağlı sigortalılığı getirdik ki, biraz evvel 
die arz edildiği gibi, ayı yarıya bölerek, 5 bin günü 
3 600 güne indirerek, mutlaka ve mutlaka belli bir 
süre sonra sosyal güvenliğe kavuşmalarını sağladık. 
Çünkü bunların işverenleri belli değil; bugün Ali'nin 
yanında, yarın bir başka kişinin yanında, daha baş
ka bir gün, bir başka kişinin yanında çalışıyor. Bu 
nedenle yılbaşında olması, orada toplanıp bir hak 
teşkil etaesini sağlamak için. 

Araştırmalarımızda şunu da gördük; dünya ül
kelerinde bu tip kişilere sağlanain sosyal güvencede 
mutlaka devlet katkısı var. işvereni yok; işvereni de 
kendisi oluyor, işçisi de kendisi oluyor ve en çok 
acz içkinde olan ve haklarını arayamayan k'işjilerdir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Zaten bu madde, sigortanın sona 
ermesi ve kesintiye uğraması maddesiydi. Diğer 
hususları ilgili maddelerinde görüşeceğiz. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum!: 

İKİNCİ KISIM 

Sigorta Yardımları 
BİRİNCİ (BÖLÜM 

İşkazalan ile Meslek Hastalıkları Sigortası 

Sağlanan yardımlar 
MADDE 7. — İşkazatarı ile meslek hastalıkları 

halinde sağlanan yardımlar şunlardır': 
a) Sağlık yardımı yapılması, 
-b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir veril

mesi, 
c) ıProtez araç ve 'gereçlerinin sağlanması, takıl

ması, onarılması ve yenilenmesi, 
d) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi, 
e) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir 

bağlanması, 
Bu yardımlardan yararlanılabilmesi için iskazası-

nın olduğu tarihten en az üç ay önce sigortalının 
tescil edilmiş olması ve sigortalılığın sona ermemiş 
bulunması şarttır. 

BAŞKAN — Bu üç aylık süre niye? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, prim ödemiş 
olması koşulu aranmaktadır. 506 sayılı (Kanunun 12 
nci maddesi paralelinde getirilmiştir efendim, ta
rım işçileri için. 

BAŞKAN — Peki, demin sorduğum soruyu simi
di sorarsam; sigortalı sayılması yılbaşında idi, ondan 
evvel prim Ödemeyecek?.. 

İDENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim; Marta kadar prim ödeye
cek, Marttan sonra herhangi bir kazaya uğrarsa maaş 
bağlanacak. 

BAŞKAN — Ne zaman müracaat ederse etsin, 
muhakkak yılbaşından itibaren ödemeye başlayacak 
ve üç ay da - Ocak, Şulbat, Mart - ötdemliş olacak. 
Üç ay ödemişse ve oddan sonra böyle bir kaza veya 
hastalık olmuşsa bundan faydalanacak-

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 7 nci maldde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? Yoktur. 

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

'8 inci maddeyi okutuyorum: 
Sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanma 
MADDE 8. — tş kazası veya meslek hastalığı 

sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azal
mış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sü
rekli işgöremezlik gelirine hak kazanır. 

Sürekli işgöremezlik geliri almakta olan veya buı 
geliri sermayeye çevrilerek ödenmiş bulunan sigor
talının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte 
kazanma gücünü ne oranda yitirdiği Kuruma ait 
veya Kurumun sevk edeceği sağlık tesisleri sağlık 
kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tes
pit olunur. 

BAŞKAN — Diğerlerinde de % 10 muydu? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

<Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) —Sayın Cumhurbaşkanım, 506 saydı Sos
yal Sigortalar Kanununun 19 uncu maddesi parale
linde getirilmiştir. Bu, Hükümet tasarısında ve Da
nışma Meclisi metninde yer almamaktadır. Dolayı
sıyla çalışma gücünün % l'ini kaybeden dahi buna 
hak kazanır durumu ortaya çıkmaktaydı. Komisyon 
tartışmaları sırasında sanayi işçileri paralelinde, (baş
ka bir deyişle Sosyal Sigortalar Kanunu paralelinde 
aynı hükmün buradada yer alması öngörüldü. 

BAŞKAN — Orada da % H) muydu? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — % 10'dur efendim. 

BAŞKAN — Bu, Sosyal Sigortalar Kurumu has
tanelerinde tespit edilecek, 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Sürekli işgöremezlik gelirlerinin hesaplanması 
'MADDE 9. — tş kazası veya meslek hastalığı 

sonucu bağlanacak sürekli işgöremezlik geliri, sigor
talının mesleğinde kazanma gücünün tamamını veya 
bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır. 

Sürekli tanr işgöremezlikte sigortalıya, gösterge 
tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpı
mının % 60'ına eşit aylık gelir bağlanır. 

Sürekli kısmî işgöremezlikte sigortalıya bağlana
cak gelir, tam işgöremezlik geliri gibi hesaplanarak, 
bunun işgöremezlik derecesi oranındaki tutarı ken
disine verilir. 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
(Başkanı) — Bu madde 506 sayılı Kanunun 20 nci 
(maddesi paralelinde düzenlenımiştir Sayın Cumhur
başkanım.; 

BAŞKAN — Başlık, «sürekli iş göremezlik geliri
nin hesaplanması». Metinde Ibir de «sürekli ksmî iş
göremezlik» deyimi geçiyor. Ona «sürekli ve kısmî» 
'demek lazım, 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, bunlar sosyal sigortalar mev
zuatında yerleşmiş kavramlardır. 20 nci maddede de 
aynen «sürekli kısmî işgöremezlik» ibaresi geçmek
tedir. 

BAŞKAN — «İş 'kazası veya meslek hastalığı so
nucu bağlanacak sürekli işgöremezlik geliri, sigortalı
nın mesleğinde kazanma gücünün tamamını...». Çalış
ma gücünün mü kazanma gücünün mü? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Kazanma gücünün efendim. 

BAŞKAN — Kazanma gücü olmaz ki, bir insa
nın çalışma gücü vardır. Çalışırsa zaten kazanır, ça
lışamazca kazanamaz. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve 'İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. (Biraz önce 
de maruzatta bulunduğum gibi, 506 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi aynen şöyle diyor : «Sürekli işıgöre-
mezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücü
nün tamamını veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına 
göre hesaplanır. Sürekli ve tam iş göremezlikte sigor
talıya yıllık kazancının % 70'ine eşit yıllık bir gelir 
bağlanır.» 

Buralda kesimin özelliği nedeniyle '% 60 olarak 
düşünülmüştür öfendim. Devam ediyor madde : «Sü
rekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak ge
lir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun 
iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ve
rilir.» 

Aynı hüküm burada da yer almaktadır Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yani % 10 ise % 10'u; % 20 ise 
!% 20'si mi verilir? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
.(Sosyal Güvenlik, İş Ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, yerleşmiş hükümler böyledir Sayın 
Cumhurbaşkanım. 506 sayılı Kanunda da aynen geç
mektedir efendim. 

BAŞKAN — Bence orada yanhış geçmiş. Kazan
ma gücü değildir, çalışma gücüdür. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, tensip edilirse «ça
lışma gücü» olarak düzeltebiliriz. 

'BAŞKAN — Düzeltiriz de, ben oraya niye uya
yım? 

Çalışma gücünü tam, kısmen veya mesela |% 10 
kaybedebilir; ama kazanma gücü yine aynı olabilir, 
kazanma gücüne tesir etmeyebilir. Kazanma gücü ay
rıdır, çalışma gücü ayrıdır.) 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Efendim, burada meslekte kazanma gücünü 
kastediyor, meslekte çalışma gücünü değil. 

BAŞKAN — Çalışma gücünü kaybetmek başka, 
kazanma gücünü kaybetmek başka. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş-

„ kanı) — Evet. 

BAŞKAN — Mesela elleriyle çalışamayacaktır 
orada; ama gidip başka bir şey yapabilecektir. Bir 
kazanma gücü var. Gözünü kaybeder; ama kazanma 
gücü yine vardır, başka bir yerde bir şeyler daha 

kazanabilir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, tek gözünü kaybe
der, sürekli iş göremezlik alır; ama bu, mesleğindeki 
kazanma gücüdür. Yani ne kadarını yitirdiğine ba
kılır. 

Herhalde tam anlatamadım. 

(BAŞKAN — Anladım. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz ben de bir 
ufak cümle ilave etmek istiyorum. 

Efendim, sigorta burada riskin doğmasını öngö
rüyor. Bu risk ya yaşlılık, ya maluliyet, ya ölüm olu
yor. Bu maluliyet içerisine giren anariskin ne ka
dar parçası ise, o risk oranında yardım yapacak. Ta
biî birinci derecede kazançla ilgi kuruyor, 

BAŞKAN — Çalışmayla değil de, kazançla ilgili. 
9 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 
İş kazasını bildirme ve hekim tavsiyelerine uymazla 
MADDE 10. — iş kazası engeç kazadan sonraki 

iki gün içinde işverene veya Kuruma bildirilir. 
Iış kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla heki

min bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması yüzün
den malul kalmasına veya malullük derecesinin artma
sına sebep olan sigortalının sürekli işgöremezlik geliri
nin kendisine yüklenebilecek kusurun raporda belirti
kleri oranındaki kısmı, Kurum tarafından düşürülebilir. 
Şu kadar ki, bu düşürme ı% 50'yi geçemez. 

Kurumun yazılı bildirisine rağmen teklif edilen te
daviyi kabul etmeyen sigortalıya, tedavi için Kuruma 
başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılmayaca
ğı gibi sürekli işgöremezlik geliri de verilimez. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve tışçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Bu madde de 506 sayılı Kanunun 17 nci mad
desinden alınarak hükme bağlanmıştır ©fendim. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var nıı? 

Buyurun. 
TUĞRUL AĞAR ı(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi 

ilişkileri Kbmisyonu Üyesi - Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir te-
reddütüm var; işverene bildirilmesine acaba ihtiyaç 
var mı? Çünlkü isteğe bağlı ve ileriki maddelerde de 
işverenle pek ilgisi olmayacak. Acaba çıkartılabilir mi; 
kalmasında zarurdt var mı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş

kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, işverenin sorum
luluğu söz konusu olacak; o nedenle işverenin de bil
mesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Belki müdahale- edecektir, müdahil 
olacaktır. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Eyet efendim, sorumlu olacak. 

*-BAŞKAN — Sigortalıysa zaten bildirecek; sigor-
-tasızsa bildirmesine gerek yok; bu isteğe bağlı. 
- DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
-(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş-
-kanı) — Taibiî efendim, kazanın soruşturulması ve 
-gerekli sağlık yardımlarının yapılması bakımından uy
gulamada bu büyük önem arz etmekledir, 

BAŞKAN — Çünkü, işveren belki ona hemen mü
dahale edecek, gönderecektir bir yere. Göndermek la-
3amdır, Halbuki müessesesi orada yoktur, daha uzak-
lardaidıri 
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I Faydalı bence. 
10 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
11Q uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
iEş ve çocuklara gelir bağlanması 
MADDE 11. — Işkazası veya mesliek hastalığı so

nucu ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan 
I kimselerine aşağıdaki hükümlerde belirtilen oran ve 

şartlarda gelir bağlanır. 
ölen sigortalının 9 uncu madde gereğince hesap

lanacak gelirinin; 
a) Dul karısına '% 50'si; gelir alan çocuğu bu

lunmaması halinde ise % 75'i, 

b) Sigortalı kadının ölümü tarihinde çalışama
yacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olup 
da geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgele
nen kocasına % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmaması 
halinde ise ;% 75'i, 

c) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 
20, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını, doldur
mamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak 
durumda malul bulunan erkek çocukları ile herhangi 
bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir iş'te çalışma
yan veya buralardan aylık veya gelir almayan, yaşları 
ne olursa olsun evli olmayan kız çocuklarının her bi
rine '% 25*i, 

d) (c) bendinde belirtilen ve sigortalının ölümü 
ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma 
düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı 
bulunmayan veya sigortalı babanın ölümü tarihinde 
evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonra
dan evlenenlerin her birine % 50'si, 

Oranında aylık gelir bağlanır. . 
Sigortalının ölümü tarihinde 18 veya 20 yaşını dol

durmuş olup, gelire hak kazanmamış durumda olan 
erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (c) ben
dindeki haklardan yararlanırlar. 

Sürekli işgöremezlik geliri, sermaye olarak öden
miş bulunan sigortalının ölümü halinde hak sahiple
rine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın 
bu Kanun hükümlerine göre gelir bağlanır, 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya 
nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış ço-

{ cüklar ile sigortalının ölümünden sonra doğan ço
cuklar bağlanacak gelirden yukarıda belirtilen esaslara 

1 göre yararlanırlar. 
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Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylık gelir
lerin toplamı, sigortalının bu Kanuna göre tespit edi
len göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60"ını ge
çemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse hak sahip
lerinin tahsis miktarından orantılı olarak indirimler 
yapılır. 

İş kazası veya meslek: hastalığı sonucu meslekte ka
zanma gücünün |% 50 veya daha fazlasını kaybede
rek sürekli işgöremezlik geliri almakta iken ölenlerin 
de, ölümün maluliyete esas olan iş kazası veya meslek 
hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak 
sahiplerine gelir bağlanır. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın İnam.; 
DENİZ ÖĞRETMEN AUBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 506 sayılı Kanunun 
23 üncü maddesi paralelinde hükümlere yer veril
miştir. Danışma Meclisi metni iki madde halinde 
düzenlenmiştir, esasta bir değişiklik yoktur. Sadece 
2/3 oranı Emekli Sandığı ve ©ağ - Kur paralelinde 
% 75 olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Zaten bundan sonra göreceğimiz ka
nunda da aynı esaslar var. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Bağlanan gelirin kesilmesi 
MADDE 12. — Sigortalının dul eşi evlenirse ge

liri (kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca gelir yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de 
gelir almaya halk kazanan dul eşe bu gelirlerden faz
la olanı ödenir. 

Sigortalının kız çocuklarına ibağlanan gelirler her
hangi ıbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi işlerde ça
lışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip 
eden dönem başından itibaren kesilir. Gelirin kesil
mesine yol açan sebebin son bulması halinde, bu ta
rihi taikip eden aybaşından itibaren herhangi bir sos
yal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmamak ve
ya buralardan aylık veya gelir almamak kaydıyla 
yeniden gelir bağlanır. Ancak evliliğin son bulması 
ile kocasından da gelir almaya hak kazanan kimseye 
bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 
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Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler; 
çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 
yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını dol
durduğu tarihe kadar devam eder. Belirtilen yaşları 
doldurdukları tarihlerde çalışamayacak durumda ma
lul olan çoculklarm aylıkları, bu yaşları dolduktan 
sonra da kesilmez. 

BAŞKAN — Şimdi, bu tariflerde «kurum» keli
mesini koydunuz değil mi? Bu tariflerde Emekli San
dığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur hepsi da
hil; fakat Emekli Sandığı Kanununda böyle bir şey 
yok galiba. 

Şimdi bir memur vefat ederse, karısına ve çocuk
larına, eğer herhangi bir devlet sektöründe çalış
mıyorlarsa, maaş bağlanıyor. Ancak bu maaş bağ
lanan kimseler, Sosyal Sigortalara tabi bir işte ça
lışıyorsa emekli maaşını almaya devam ediyor. Ben 
böyle çok kimseler biliyorum. 

Çünkü, Emekli Sandığı Kanunu çıktığı zaman, 
Sosyal Sigortalar olmadığı için bu düşünülmemiş. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, haklısınız. 

BAŞKAN — Onu da düzeltmek lazım. Ben böyle 
çok kimseler biliyorum; kızı, çalışmak için Emekli 
Sandığına tabi bir işe girmez, sigortalı bir yere girer, 
işçi statüsünde çalışır, babasından maaş almaya de
vam öder; ama bu Kanuna göre alamayacak. Çünkü 
Emekli Sandığı da dahil edildiği için maaş alamaz^ 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, emeklinin bütün şikâyeti 
•burada toplanıyor. Sizlere kadar yazılan mektuplar
da da yer aldığı gibi, «dBiz de çalışalım, bize de ver
sinler, aldığımız maaş yetmiyor. Emekli Sandığından 
emekli olan kişi yanımızda çalışıyor, biz sigortadan 
emekliyiz, sigortalı işte çalışamıyoruz. Bizim çalış
maya başladığımız tespit edilince maaşımız kesili
yor? diyorlar. 

ıBAŞKAN — Hayır ben onu kastetmiyorum. Ba
bası ölmüş, hanımı ve çocuklarına maaş bağlanıyor. 

Şimdi, eğer hanımı devlet memuru olarak çalışı
yorsa Emekli Sandığından maaş alamaz, maaşı kesi
liyor. Fakat, Sosyal Sigortaya bağlı bir yerde işçi sta
tüsünde çalışıyorsa emekli maaşını almaya devam 
ediyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— İlaveten benim söylediğim gibi de oluyor, Sayın 
Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — SizirM de var. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 

— Bu iki konuda şikâyete muhatap olunuyor. 
'BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var raıı? Yoktur. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 

tKÎNöt BÖLÜM 
Hastalık Sigortası 

Sağlanan yardımlar 
IMADDE 13. — Sigortalıya, iş kazaları ile mes

lek hastalıkları sigortası (kapsamı dışında kalan has
talıklarda, aşağıda belirtilen yardımlar sağlanır: 

a) Sağlık yardımı yapılması, 
b) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve ge

reçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yeni-
lenmesi.] 

BAŞKAN — Sağlık yardımı yapılmasından kas
tınız ne, yani hastanelerden istif ade mi? 

SOSYAL GÜVENLtK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Evet efendim, ilaç doktor, gerekirse ameliyat. 

BAŞKAN — Bunlar, Sosyal Sigortaların hastane
lerinden 'istifade edecekler öyleyse?... 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 
—. Evet efendim. 

BAŞKAN — Bunlar ayrıca hastane açmayacak?... 
SOSYAL GÜVENLtK BAKANI SADIK ŞÎ

DE — Hayır efendim. 
(BAŞKAN — Kurumu düzenleyecek?* 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kamı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, şimdi ıbüyük bir hasta kit
lesi bu hastanelere gelecek, hastaneler kâfi gelmeye
cek ve Sosyal Sigortalar Hastanelerinin büyütülme
si gerekecek. 

SOSYAL GÜVENLtK BAKANI SADIK ŞÎDE 
—Sayın Cumhurbaşkanım, mastır plan yaptık; 

1984'de 20 bin yatağa ulaşmak durumundayız, takip 
eden yıllarda bu yeni kanunlarla başladıklarımız var, 
tevsi edilmesi icap eden hastaneler var, altyapıdan 
yararlanmak suretiyle yatak çoğaltarak, daha kolay, 
kaynak israfını asgaride tutacak şekilde ilave imkân
larımız var. 

BAŞKAN — O halde mesele yok. 
13 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yoktur. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Sağlık yardımlarının kapsamı ve yararlanma şart

ları 
MADDE 14. — Hastahk halinde sigortalıya ya

pılacak sağlık yardımları sigortalının; 
a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin gös

tereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve 
la'boratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisi
nin sağlanması, 

b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık mües
sesesine yatırılması, 

c) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme 
vasıtalarının sağlanması, 

Hallerini kapsar. 
Ancalk ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç 

bedellerinin % 20'sini sigortalı öder, 
'Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımla

rı, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü ye
niden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme ka
biliyetini artırma amacını güder. 

Sigortalının bu maddede belirtilen sağlık yardım
larımdan yararlanabilmesi için hastalığın anlaşıldığı 
tarihten önceki bir yıl içinde bu Kanuna göre 120 
gün prim ödemiş olması şarttır. 

(BAŞKAN — «Bir yıl içinde 120 gün» öyle mi? 
Sosyal Sigortalar Kanununda kaç gündü? 

DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — 180 gündü efendim. 

BAŞKAN — Yarısıydı yani. 
DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Yarısı efendim. Ancak orada malumunuz 
tam ödeme söz konusu, burada yarım ödeme söz 
'konusu ve bu 12İQ gün normalde 8 ay yapıyor^ 

BAŞKAN — Haftada 5 işgünü değil mi? 
DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş-
Ikanı) — Hayır efendim; ayda 15 günden 8 ay yap
maktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, ibu Danışma Meclisi met
ninde 180 gündü; «Bir yıl prim ödesin ondan sonra 
sağlık yardımlarından faydalansın» şeklinde öngö
rülmüştü. Biz bunu 8 aya indirdik efendim, kesimin 
özelliği göz önünde bulundurularak. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu çok önemli bir mad
de, bundan sonraki maddelerde de benzeri hüküm
ler olacak. Bu sigorta haklarından yararlanmada 
staj ve karans müddetleri var; bütün dünya ülkeleri 
ıbu müddetlere azamî dikkat gösterir. 

Şimdi, efendim bizim burada gösterdiğimiz dik
kat iki türlü: Hem çok açık vermeyelim; henüz hak 
sahibi olmamışken staj süresini tamamlamamış kim
seye bol keseden vermeyelim, çünkü bir süre sonra 
açık vermeye başlarız, hem de kişinin sosyal duru
munu gözden kaçırmayalım, onu daha az prim öde
mekle bir hak sahibi edelim. Çünkü, sosyallik vasfı 
bu tarafa biraz ağırlık vermemizi gerektirmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
14 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yoktur. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Sağlık yardımlarının süresi 
MADDE 15. — Sağlılk yardımları sigortalının iyi

leşmesine kadar devam eder. 
Ancak bu yardımlar sigortalının Kurumca tedavi 

altına alındığı tarihten başlayarak 18 ayı geçemez. 
Kurum, sigortalının iyileşmesine yarayacak veya 

işgöremezliğini az çok gidermesi için gerekli görü
lecek protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağ
lık yardımları süresi ile bağlı olmaksızın sağlamak, 
onanmak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenile
mekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — 15 linçi madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? Yoktur. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması 
MADDE 16. — Sigortalının eşi ve geçindirmek

le yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde sağ
lık yardımlarından 14 üncü maddede belirtilen esas 
ve şartlarla, 15 inci maddede yazılı süreyi aşmamak 
üzere yararlanırlar. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Gelir ve ayhk almakta olanlar ile aile bireylerine 

sağlık yardımı yapılması 

MADDE 17. — Hastalık sigortası hükümlerinin 
uygulanmasında; 

a) Bu Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, ma
lullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, 13 üncü 
maddede belirtilen yardımlardan, 

b) '(a) bendimde sözü edilen kimselerin eşi ve 
geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ile gelir 
veya aylık almakta olan eş ve çocuklar, 14 üncü 
maddede belirtilen yardımlardan, 

Yararlanırlar. 
Şu kadar ki; sağlık yardımları her hastalık olayı 

için 15 imci maddede yazılı süre ile sınırlıdır. 
Yukarıda belirtilen kimselerin ayakta yapılan te

davilerde verilen ilaç bedellerinin % 10'u kendilerine 
ödenir. 

BAŞKAN —Demin yüzde yirmi idi? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Bunlar emekliler efendim. 

BAŞKAN — Bunlar biraz daha az para aldıkları 
içim böyle. 

17 nci madde üzerimde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

18 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malullük Sigortası 

Malullük aylığının hesaplanması 
MADDE 18. — Malullük aylığı aşağıdaki esaslara 

göre hesaplanır: 

a) Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan si
gortalıya, bu Kamuna göre tespit edilen göstergesinin 
katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında malullük aylığı 
bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına 
muhtaç durumda ise, bu oran % 80'e çıkarılır. 

b) Malullük aylığının hesabına esas alınacak gös
terge, sigortalının işten ayrüdığı tarihten önceki prim 
ödenmiş som 5 takvim yılınım prim hesabına esas 
tutulan kazanç tutarlarıma göre bulunacak ortalama 
yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir. 
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5 takvim yılından daha az takvim yılında prim 
ödemiş olan. sigortalı için ortalama yıllık kazanç, prim 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

BAŞKAN — Demek son aldığı aylık değil, beş 
yıllığı esas alınıyor? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Curnhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 1'8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Malullük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması 
MADDE 19. — Malullük aylığı almakta iken 

sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı 
olarak çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, ça
lışmaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre malullük aylılkları kesilen
lerden işten ayrılarak malullük aylığı verilmesi için 
yazılı istekte bulunan sigortalıya, kontrol muayenesine 
tabi ıtututeıak ve malullüğün devam ettiği anlaşılmak 
şartıyla, eski malullük aylığı, yazılı istekte bulunduğu 
tarihten sonraki aybaşından itibaren ödenmeye başla
nır. Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek 
tarihlerine göre yeniden malullük aylığı hesaplanır ve 
bu aylık önce bağlanan malullük aylığından fazla ht. 
hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Bunun başlığı, «malullük sigortası» 
şeklinde, ama burada malullük aylığından bahsediyor, 
değil mi? Niye ona, «malullük aylığı» demedik de, 
«malullük sigortası» dedik? Bu bir nevi sigorta oluyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sosyal sigortalardan bir tanesi de malullük 
sigortasıdır Sayın Cumhurbaşkanım, o nedenle. 

BAŞKAN— 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum: • 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık aylığımdan yararlanma şartları 
MADDE 20. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek 

için sigortalının; 
a) Kurumdan yazılı istekte bulunması, 
b) Kadım ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 

olması, 

c) 15 yıldan beri sigortalı olması, 
d) En az 3600 gün prim ödemiş olması, 
Şarttır. 
BAŞKAN — 3 600 işgünü kaç sene ediyor? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

{Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi îişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumlhurbaşlkanıım, sanayi işçile
rinde beşlbin prim ödeme gün sayısı esas alınmıştır. 
BuraJda 3 600 g!ün alınmaktadır ve bu da yirmidört 
sene yapmakladır. 

BAŞKAN — Evet. 
Esasında (b) nin (a); (a) nın (b) olması lazım. 

Çünlklü evvela, istekte IMün-ablmesi için 50 ve 55 ya
şını doDdurimıuiş olması lazım; aranan birinci şart o. 
Eğer o yaşta değişe zaitten yazılı istekte bulunamaz. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve" İşçi Mlşfk'iteri Ktom'isıyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Ouımlhuıbaşlkamm. Bundan 
sonraki tasarıyla da aynı paralMIM'e olsun diye böy
le yazılldı. 

BAŞKAN — Öyffle yapılmış. Bence en sona ge-
Wr, yazılı istelklüe bulunma şartı. Bütün öteki şaMar 
(L'amaim olacak, ondan .sonra da yazılı isıfekit© buluna
cak. H'allIbukÜ en başa gelmiş. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHAT
TİN ÖZBEK — Değiştirelim drendim. 

(BAŞKAN — Talbıî. Yani (b), (a) olacak; (c), (b) 
olacak; (d), (c) olacak; (a) da, (d) olacak. 

Orayı bu sıraya göre değiştirin efendim. 
•20 nci madde üzerinde söz almak isteyen? Yok. 
Yapılan bu değişiMklîe birîMe 20 nci maddeyi 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Yaşlılık aylığının hösaptfanması 

MADDE 21. — Yaşlılik aylığı bağtanmjatsına hak 
kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit ed'il'en 
göstergesinin kaltisayı ite çarpımının % 60'ı oranın
da yaşlılık aylığı baglianır. Yaşlılık aylığı siigoırifcalının 
5 000 günden fazil'a ödediği her 240 günlü'k sigorta 
primi için % 60 oram birer aritırılaraik hesaplanır. 

Bu surette bağlanacak: ayüığm oıranı % 85'i geçe
mez. 

YatşMık aylığının hesabına ösa's ailınacalk göster
ge, sigortalının isteklte Ibulunduğu t arihten önceki 
prim ödenmliş son 5 talklvlrn yılının prim hesabına esas 
tıittulîan kazanç tutarlarına göre bulunacak orlfcalaima 
yılllık kazanç esas alınarak tespit edik. 
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5 takvim yılından daha az takvim yılında prim 
ödemiş Olan sigorMi için ortalama yıllık kazanç, 
prim Ödediği takvim yılları esas atamak süratiyle 
Ihesaplanıır. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
'isifeıyen? 

Buyurun efendim. 
İLHAM KÜSMENOÖLU (Maliye Bakanlığı 

Temisiİlcİsi) — Sayın Gumtorbaşkanıırn, bir noktayı 
bilgilerinize arz etaıek işitiyorum. 

20 nci ma'ddöde 31600 gün prim ödenmiş olması 
şartı var. Acaba, Sosyal Sigortalar Kanununa, para
fe! olarak 5 000 le 3 600 gün arasında prim Ödemiş 
olanlar için, her 240 gün için yiüzdebir indirilmesi 
düşünülebilir mi? 

IBAİŞKAN — Evet, ne diyorsunuz? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve îşçi Mşkileri Köınİsyonu 
Başkanı) —> Sayın Cuimlhu'rbaşikanım, bu konular 
Komisyonumuzda tartılma klonusiu yapıfauş ve so
nuçta 506 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve 1479 
sayılı Kanunun 36 ncı maddeleri paralelinde bu hü
küm! geitlri'lmiişftir. 

Dolayısıyla, Maliye Bakanlığı Temsilcisinin gö
rüşlüne katıllimak mümkün değildir. 

IBA'ŞKAN — Şunu anlayamadım ben; bir önceki 
malddeye göre yaşıldık sigortana 3600 gün prim 
Ödemiş olacak. Burada ise, «5000 günden fazla öde
diği her 240 gürilük slılgorta primi için % 60 oranı 
birer artırılarak hesaplanır» diyoruz. 

İDENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Kömlisıyonu 
Başkanı) — Sayım Cumhurbaşkanım, bu konuda Ko
misyonumuz üyesi Sayın Ernam'a söz verillirise, tek
nik olarak açıklamada bülunabileceMterdir. 

IBAŞKAN — Nasıl Olacak, bunu izah eder mi
siniz? 

'NURİİ ER'NAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi Mis
kleri Komisyonu Üyesi - Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanını, 506 sayılı 
Kanunda da aynı madde var. 5000 günden fazla öde
nen primlter için 240 gün arttırılıyor. Keza 506 sayılı 
Kanunda, bazı özel halterde 3600 gün prim Ödeyene 
de aylık bağlanabiliyor. 3'6O0 üte 5000 gün arasında 
ne aritırma, ne ekşitme siöz koniuısüdur. Burada, da 
aynı esas benimsendi. Burada değişik bir esas be-
nıimisendiği takdirde hiamdierlin bM'eştiriıiıınesi sure-
tiiyle farklı sonuçlar çıkabilir. 
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BAŞjKAN — Oradan oraya geçenler olur. 
NURİ ER'NAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi tUş-

kilferi Komiisyonu Üyesi - Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Temsilcisi) — Oradan oraya geçebilir ve daha yük
sek maaşa müsltehak olabilir bir kişi. Onun için pa
ralelliği bozmadık, bu şekilde muhafaza ettik. 

Arz ederim. 

İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanını, yanılıyorsam 
özür dilerim. 2564 sayılı Kanunun değişik 61 indi 
maddesinin (a) 'bendinin (b) fıkrasında yer alan, «Si
gortalının 5 000 günden noksan ödediği her 240 gün
lük mal'ulüllük, yanlılık ve ölüm sigortaları primi için 
% 60 oranı bir dksİMerek hesaplanır» hükmünü bu
rada da uygulayabilir miyiz? 

BAŞKAN — Yani, buraya fazlası için koydunuz, 
ama 5 0001den az olanlar için de birer azaltalım, di
yor. 

DEMİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlllişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanını, bunlar zaten 
gayejt cüzi maaş alacak kişilerdir. Prime esas kazanç
ları az, bir de eksiltmeyi düşünürsek, ellerine para 
geçmaz. 

©unlar tarltışıknııştor Sayın Oumhurbaşkanım. 
IBAŞKAN — Ama orada var, diyorlar. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başlkanı) — Orada var Sayın Cumhurbaşkanını. 
Çünkü onlar dolu dolu prim ödüyorlar ve son beş 
yidıır da bir hayli yüksek tavanlardan prim ödeye
rek maaşlarını yükseltime imkânını buldular. 

Bunlar Öyle değil Sayın Cumhurbaşkanını. Bun
lar, gösterge rakamının en tabanındaki gösterge üze
rinden sabit bir prim ödeyeceklerdir. Bunların prim 
yüksıelltlmdsi yahiult kazançlarını yükseltmesi söz ko
nusu değilken bir de paralarını düşünürsek, o müm
kün değil efendim. 

BAŞKAN — Ama H&y*h dem'ezsek sigorta bu
nun allltınldan kaflkablir mi? O zaman zorlamasın 
Sigoıriayı? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanını, bu durum aktueryaya 
dayandırilryor. Ne bu taraftaki grubun, sanayi ve 
hizmet işcisidin sigorlta primlerinden artırılan para
nın bunlara; ne bunlardan artacak bir miktarın o ta
rafa kayldırıllm'aması gibi. 
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Daha «evvel esnaf ve çifiüçiriin nasıl dengesini sağ
layıcı bir 32 nci Mit maddeyi koyduk. Sayın Gum-
hunibaşikanmı, o şekilde öngörülmüş bîr ım'addedır 
efendÜlm. 

BAŞKAN — Evet. 
DBNtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

{jSosyal Güvenlik, İş ve İşçi Makileri Kötmüisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ayrıntılı blg'i 
Isüenlhise, Sosyal Sigortalar Yönetimi Kurulu Üye
si Sayın Ernam arz ettsün. 

BAİŞKAN — Yani bumun hesabını kitabını yap
tınız mı; ben onu soruyorum. 

DEMİZ ÖĞRETMEN AUBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal GüVenİk, İş ve İşçi Mşk'ileri. Komisyonu 
Başkanı) — Evöt, Sayın Cuimlhuıibaşkanını. 

'NÜM BRNİAM (Sosyali Güvenlik, İş ve İşçi İliş
kileri Komisyonu Üyesi - Sosyal Güvenlik Bakan
lığı TeimisiiılcM) — Sayın Cumhurbaşkanım, hem he
sabı yapıldı, hem de ulak bir n o t a var; müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

'506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi var; «asgarî 
kazancın yüzde ydtJmlişinden az olamaz» diye. Zaten 
o ylüizde birler indirişe bile hiçbir zaman bu Kanuna 
göre alınacak meblağın altına düşmesi söz konusu 
değil. Asgarî aylık (tavanı var 506 sayılı Kanunda; 
«En düşük göstergenin ka'tsayı ile çarpımının yüzde 
yetmüşjidden az odamaz» hükmüne göre o tavan sa
bit. Burada öyle bir tavan olmadığı için indlirme de 
ısiöz konusu değildir. 

Arz edbrSm. 

'BAŞKAN — Peki. 
21 inci maldlde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etlmeyenlter... Kabul ddilhiipr. 

212 nci madldeyi okutuyorum : 

Aylığın başlangıcı 
MADDE 22. — Yaşlılık aylığının ödenmesine, si

gortalının aylık bağlanması için Kurumdan yazılı is-
itiekltje bulüriduğu tarihi taküp eden akbaşından baş
lanır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerind.e söz almak 
Üsiteyen?.. Yok. 

IMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edÜmiştör. 
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23 üncü maldeyi dkultuyorum : 

Ayllığm kesilmesi ve yenMen bağlanması 
MADDE 23. — YaşJMık aylığı almakta iken sos

yal gülvenilük kuruluşlarına tabi bir işlte sigortalı ola
rak çalışmaya 'başlayanların yaşlılık aylıkları çalış
maya başladıkları tarihte kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilen 
stfgloritaMard'an işiten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi 
için yazılı istekte bullunan Sigortalıya, eski yaşlılık 
aylığı, isüek tarihinden sonraki aybaşından itibaren 
yeniden Ödenmeye başlanır. 

Şu kaidar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek 
tarihlerine göre yeniden yaşlılık aylığı hesaplanır ve 
bu aylık önceden bağlanan yaşlılık aylığından çok-
sa, hesaplanan yerii aylık üzerinden ödeme yapı
lır. 

BAŞKAN — 23 ünoü madde üzerinde söz almak 
isteyn? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuıyörum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilllmişitir. 

24 üadü. madldeyi okuituyorum : 
Tbpltan ödeme 
MADDE 24. — Kaldın ise 50, erkek ise 55 yaşım 

doHdurmuş öllmakla beraber malullük ve yaşlılık ay
lığı bağlanmasınla hak kazanamayan sigortalıya öde
diği primterin üçtte ikisi yazılı isteği üzerine toptan 
ödeme şeklinde verilir. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz al
mak fslteyn? Yok. 

Maideyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. 
Etlraeyenfer... Kabul edfâmiştör. 

©en Klomİsyondan bir şey sorayım burada : As
garî kaç tane böyle sigortalı olursa, bu sigorta işler? 
İsteğe bıraktık çünkü. Mesela bin kişi talip olursa 
bu sigorta i$er nü? 

NACt ÜNVER (ıSosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi)— Sayın Cumhurbaşkanım, bir k'işi de olsa 
işler, yüz kiş de ota, işler, üçyüzbin kişi de olsa işler; 
çünklü çoğu maddeleri 506 sayılı Kanunun kapsa
mına girmiş oluyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎÜDE 
— Sayın Cumhurbaşkanını, zaman zaman soruları
nıza cevap verirken, bunların hesaplarının ayrı ola
cağını, kişinin Ödediği prim kadar hakka müstehak 
'olacağım ifadeye çaîıışitık. Fakat bir hususu açıklıkla 
belİrtimek lazım bu sorunuza karşılık. 

— 583 — 
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(Sayın Cumhurbaşkanım, bunlar 506 sayılı Kanu
nun bizatihi kenidi içinde yer alıyor. Yani sanayi h'iz-
mıelt, işçisi ve bir de tarımda çallrşan topraksız çiftçi 
dfâd'iğimiz kişi katılacak. Esasen katılmıştır bunlar, 
2100 sayılı Kanunla. Fakat kanunun iyi tedvin edile-
ımem'iş olması, isltüsna maddesine bir paragraf çıkar
tılmak suretiyle ndticeye ulaşılacağı zannedilmiş ol
ması yüzünlden, müsteşarımızın beyanında da yer 
allan hususa göre, altıyiüzibin k'işii bdklenirken kırkbin 
kişi siıgoritalanımıştır. Du kişiler gelömemîşitir, dışarı
da kalmıştır. Şimdi bunları bünyeye alıyoruz. 

(BAŞKAN — Efendim onlar da bünyeye alınırsa 
olur da, 'ben müsteşarınızın söylediği o ifadeye işti
rak eltmem. Bir kişi ile işlemez bu. Bir kişinin verdiği 
primfer beş sene içeri's'iride şu kadar olmuştur, fakat 
foir kaza geçirir ölür; o zaman karşılar mı onu? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— O manada değül eifenldim, ta'b'iî karşılamaz. 

BAŞKAN — Talbiî. çok olduğu içlin birbirini kar
şılıyor bu. Emek'li Sandığı da 'böyle. B'irM emekli 
olur, ondan sonra dalha 40-50 sene yaşar. Halbuki, 
onun emekli keseneği, maaşını karşılamaz. Ama birisi 
emekli olur, b'ir sene sonra ölür, biç varisi de yok
tur, kösllen paralar olduğu gibi sandığa kalır. Bunlar 
böyle birebirini giderir. Ben onun için sordum, eğer 
ötekilerin içirtde kenid'i hamuru otöurunsa mesele yok 
zaten. 

İDENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — İçinde, evet efendim. 

506 sayılı Kanunun içinide diğer işçilerle birlikte 
bunlar halolacak, ayrı hesapları olmayacak. 

BAŞKAN — 25 inci madldeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ölüm Sigortası 

Sağlanan yardımlar 
MADE 25. — ÖJlülm sigortasından sağlanan yar

dımlar 'şunlardır : 
a) ölen 'sigortalının eş ve çocuklarına aylık bağ

lanması, 
Ib) ölen sigrtalının eş ve çocuklarına toptan öde

me yapılması. 

BAŞKAN — 25 indi madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Bilmeyenler... Ka'bul edimidir. | 
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'26 ncı maldeyi okultuyorum : 
ölülm sigortasından aylık bağlama şaftları 
MADDE 26. — a) Ölüm tarihinide, toplam 1 800 

ıgün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup da 
sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 1'80 gün 
prim Ödemiş olan, 

Ib) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken 
veya yazılı olarak istekte bulunup malullük veya 
yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandık'tan sonra 
ölen, 

c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık 
aylılkları kesiilmiiş olan 'Sİgortalılard'an ölen, 

Sigortalının hak sahiplerine yazılı istekleri üze
rine aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Burada «180 gün»; öbüründe «120 
gün» 'idi ıdeğil m'i? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyali GüvenlÜk, İş ve İşçi Mşkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efenldlim. 

BAŞKAN — Buralda, «ölenler için 180 günü kap
sar» deniyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal GüvenlÜk, İş ve İşçi Mşkilbri KoımÜısyonu 
Başkanı) — Sayın Cumlhurbaşkanıim, şöyle: Beş yıl
dan beri sigortalı olacak ve ortalama da 180 gün her 
yıl için prim ödemiş Olacak. 

BAŞKAN — Ötekinde «her yıl için 120 ıgün» idi? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi Miskleri Komisyonu 
Başkanı) — Bu, staj süresidir, kısa vadeli 'bir sigorta 
olduğu için 120 günden sonra işemektedir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

27 nci malddeyi okultuyorum : 
ÖDüm aylığının 'hesaplanması 
MADDE 27. — Sigortalının ölümü halinde hak 

sahiplerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu malullük veya 

yaşlılık aylığı, 
b) Sigortalının (bağlanmasına hak kazanmış ol

duğu malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) Malullük aylığı bağlaridık'tan sonra konltrol 

muayenesi sebebi Üle aylığı kesilen sligortalı için ke
silmiş 'bulunan maiktlülk aylığı, 

d) Malullük veya yaşlılık aylığı baglanidı'ktan 
sonra <sosyal güvenlik 'kuruluşlarına tabi ibir iştie si
gortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı 
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kesilen sigortalının ölüm tarihine ve 19 ve 23 üncü 
maddelere göre tespit edilecek aylığı, 

e) Toplam 1 800 gün veya en az beş yıldan beri 
Sigortalı (bulunup da sülgorialılık süresinin her yılı için 
ortalama 180 gün prim ödemfiş olan sigortalının 21 
inci .maidde esaslarına göre tespit edilecek aylığı, 

Esas ıfcutulür. 
Sigortalı, başka Ibirinkı sürekli 'bakımına muhtaç 

durumda maiM sayılarak aylık 'bağlanmış, veya aylık 
'bağlanmasına hak kazanmış ise (a), (b) ve (c) bent
lerinde esas «ultulan aylıklarda ibu nedenle yapılan 
artış oranı dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — 27 noi madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Ylok. 

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

218 nci maddeyi dku'tuiyorum : 

Bş ve çocuklara aylık bağlanması, keslmesi ve 
yeniden Ibağlanması 

'MADDE 28. — ölen sigortalının tahsis yapıl
masına hak kazanan kimselerine; 27 noi madde ge
reğince tespit edilecek aylığı, 11 indi madideıde 'belir
tilen oran Ve esaslar dikkate 'alınmak 'suretiyle aylık 
bağlanır. 

'Bağlanan ödlüm aylıklarının keslilımesinde veya ye
niden bağlanmasında 1(2 nci maddede belirtilen esas
lar uygulanır. 

(BAŞKAN — 28 inci madlde (üzerinde söz İsteyen 
var mı? Ylok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmişidir. 

29 uncu maddeyi okuituyoruım : 
Toptan ödeme 
MADDE 29. — Ölen sigortalının hak sahiplerin

den hüçMiri bu Kanuna göre ölüm sigortasından aylık 
bağlamma'sına hak kazanmadığı takdirde ölen Sigor
talının Ödediği primlerin üçte ikisi; 11 inci maddede 
'belirtilen oran ve esaslar dikkate alınmak suretiyle 
geri verilir. 

(BAŞKAN — Danışma MecisÜ bu maddeyi çok 
teferruatlı yazmış, siz onu üç satırda toplamışsınız? 

OENltZ ÖĞRETMEN AUBAY ERBERK İNAM 
{Sosyal Gülvenllik, İş ve İşçi Mşkilbri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Oumlhurîbaşkanım, tekrarlar var. 
Esasen, 11 inci maddede ne 'biçimde bağlanacağı 
hükme (bağlanmıştır, eşlere ve çocuklara. Dolayısıyla 
atıf suretiyle !bu sorunu çözümlemiş oluyoruz. 

BAŞKAN — 11 ineli maddeye atıf yapıtınız?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi lişkieri Kbmüsyonu 
Başkanı) — Evet Efendim. 

BAŞKAN — 29 uncu »madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Ybk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ed'ilmüşltiir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

Prim alınması 
s MADDE 30. — Bu Kanunun gerektirdiği her 
llürflü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere Kurum
ca sigortalılardan % 20 oranında prim alınır. 

BAŞKAN — Prim meselesini açıklar mısınız? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu konuda sanı
yorum Sayın Genel Sekreterimin maruzatı olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, Hükümet 
tasarısında, «Bu primin % 20'si sigortalı hissesi, % 
13,5'u ise Devlet katkısıdır» diyor ve primin oranını 
da % 33,5 olarak tespit ediyor. Burada ise, prim 
oranı % 20 oluyor ve sadece sigortalıdan alınıyor. 
Komisyon tasarısında işveren mevcut değil. Hükümet 
tasarısı ile Danışma Meclisi metninde ise işveren Dev
let oluyor. 

BAŞKAN — Bunları Devlet çalıştırmıyor ki? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Evet, (bunları çalıştıran işvereni var. 
İşverenin tespiti mi daha güçtür, yoksa böyle çalışan 
işçinin mli tespiti daha güçtür? Hakikaten incelenmesi 
gereken bir sorun. 

Bu işçilerden üç kişinin, on kişinin çalıştığı mües
sese de var, üçoin kişiriin çalıştığı tarla veya çiftlik 
de var. Her halükârda işverenin tespitinde, özellikle 
büyük işverenin tespitinde bir güçlük olmaması ge
rekir; ama o işverenin çalıştırdığı kimselerin sık sık 
değişebileceği hakikatini de ka'bul etmek lazım; bun
lar günlük olarak da değişebilir, haftalık olarak da 
değişebilir, aylık olarak da değişebilir. Benim maru
zatım, her halükârda işveren, bu işini yapabilmesi için 
muayyen sayıda ırgata, ameleye muhtaçtır. Bu da, 
o 'bölgedeki Sosyal Sigortalar Kurumu veya Tarım 
ve Orman Bakanlığının ilgili kurumları, yani Devlet
çe tespit edilebilir. Mesela, şu kadar dönümlük bir pa-
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muk tarlası sahibi, Adana'da bu mahsulü kaldırabil
mek için mutlaka her yıl veya her mevsim üçbin, 
'beş/bin tabirim edilebilecek miktarda bir ırgat, amele 
çalıştırmak mecburiyetindedir. Bunun şu kadarı sigor
talı, bu kadarı sigortasız diye kabul edilebilir ve orta
lama bir rakam ile -şahsî düşünceme göre- bu işvere
ne götürü bir prim ödeme sorumluluğu getirilebilir. 

Bu suretle Devletin üzerine bir yük gelmeden bu 
sigorta meselesi de bir miktar halledilmiş olabilir. 

BAŞKAN — Benim şahsî kanaatime göre, devlet 
olmaz, diğer Sosyal Sigortalar Kanununda muayyen 
bir kısmını kendisi, muayyen bir kısmını da işveren 
Öder. İşveren devlettir veya özel sektördür; hangisi 
ise o verir, o yatırır primlerini, değil mi? 

SOSYAL GÜVENLIK BAKAM SADIK ŞÎDE — 
Evet efendim. 

'BAŞKAN — Devlet öder diye bir durum yok, bu
rada niçin devlet diyelim? öbüründe dememişiz, bun
da dersek, öteki taraf «'Bizim de primlerimize devlet 
katkıda bulunsun» der, karşımıza orası da çıkar. Bu 
balkımdan devlet olmaz. 

Öteki doğru, mademki diğer işyerlerinde çalışan iş
çiler tş Kanununa göre, muayyen bir kısmını işçinin 
kendisi, bir kısmını da işveren ödüyor, işveren bun
da da ödesin. Fakat nasıl ödesin? Bu devamlı değil, 
on gün çalışıyor, biir hafta çalışıyor, bir ay çalışıyor 
bunun zorluğu da burada. Denebilir ki, «Efendim, on 
gün çalışıyor, ne ödemiş ise onun % 10'unu o öde
sin». Ne »dersiniz? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, sigortaya getirmeye çalıştı
ğımız çalışanlara bir daha baktığımızda şunları gö
rüyoruz : 

Günlük, haftalık veya aylık hizmetlerde çalıştırı
lan kimseler, çoğuriluğu da tarımda, eğer «işveren 
ödesin» dersek, hemen arkasından iki soru geliyor; 
nasıl ve nereye ödesin? 

Çoğu kez tarım işvereni, bir havuç tarlasının sa
hibi çalıştırdığı kişi kadar bu konuda beceriksiz; na
sıl yatıracağını, kimin adına yatırmakta olduğunu, 
kaç günlük yatırmakta olduğunu gidip ifade etmesi, 
şube müdürlüklerini, irtibat memurluklarını bularak 
bunu becermesi fevkalade güçtür. 

BAŞKAN — Çok doğru, muhasebecisi yok, maaş 
bordrosu yok. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE — 
Hiçibir şeyi yok. «ödesin ama nasıl ve nereye ödesin» 
sorulan cevapsız kalıyor. Bu sebeple, değerli RomSs-
yon bütün bunları görüştükten sonra, bütünden par-
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çaya gelmişler ve bir pul, karne sisteminin, bu ko
nuda bütün dünya ülkelerinin 4e uyguladığı carî bir 
sistem olduğu gerçeğinden hareket ederek, bu husus
ta bir ayrıcalık çalışabilir bir sistem ortaya çıkarmış
lardır. Bu çalışır sistemde bir kişi var. Adına sicil nu
marası almış, ismi tescil olmuş kişinin bu pul ve. ken
disine kanunda kabul edilmiş ayrıcalık ile durumunu 
tevsik etmek. Bir ikinci kişiyi bunun yanına takmak, 
işveren adıyla birisinin bunun adına prim yatırması 
karne ve pul sistemiyle getirilen bu sistemin dışında 
kalacaktır. Birleştirmek fevkalade güç, sigorta bunu 
nasıl derler toplar? Sayın Ernam işin tatbikatından 
gelmiş, çeyrek asır bu hizmeti yapmış bir kişidir. 
İlave edeceği bir husus var ise rica edelim. 

BAŞKAN — Kaldıki, ötekinde bile takip edemi
yoruz; alacağınız var, bordroları muntazam olduğu 
halde alacağınız var. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, verilen 
misal ekstrem oluyor, yani havuç tarlasında çalışan 
kişi yerine... 

BAŞKAN — Daha iyi anlaşılsın diye o misali 
verdi. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Ben de, Adana'da şu kadar yüz 
dönümlük tarlası olan bir şahıstan bahsediyorum. 
Onun her şeyini tespit edebiliriz. Gelir Vergisinde de 
öyle, Emlak Vergisinde de öyle, bütün vergi sistem
lerinde - bilmiyorum - vergi uygulanabilen yüçde kaç? 
Burada da tabiî vergi uygulanabilen belki başlangıç
ta % 10, % 15 olacaktır, ama giderek tekamül ede
cektir. 

BAŞKAN — Efendim, ne olur biliyor musunuz? 
İşveren işçi ile pazarlık yaparken bunu hesap eder, 
«Ben senin için % 10, % 15 yatıracağım, senin yev
miyeni şundan vereceğim» der. Oradan çıkaracak. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Asgarî ücret var efendim. 

BAŞKAN — Ondan- sonra da, «Ben bu kadar 
prim yatırdığım için pamuğun fiyatı bu kadardır» 
diyerek, onu pamuk fiyatına ilave edecek, birtakım 
şeyler... 

Bu bence evvela böyle başlamalı. Yeni başlanan 
bir uygulama, bir kere bu otursun. Bir, iki veya üç 
sene tecrübe edelim, ondan sonra işveren bunlara na
sıl katkı sağlar; bir düzeltme ile onları da koymakta 
fayda var. Yoksa ben, vermesin demiyorum, ama 
şimdi bir zorluk var, diğer işyerleri gibi değil. 
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İşveren şimdi, «Başıma dert alacağım; bir kendisi
ne ödeyeceğim, bir de bunların primlerini Sosyal Si
gortalara ödeyeceğim. Neme lazım, sigortasız işçi var
sa gelsin, ben onları çalıştıracağım» demeye başlaya
caktır. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreter*) — Benlim maruzatım bu konuyu 
çözümlemek için; sigortalı sigortasız götürü prim 
ödesin. Çünkü, çalıştırdığı işçi tespit edilebilir, o ka
dar işçi çalıştırıyor. 

BAŞKAN — Sigortasız nasıl öder? Sigortasız ise 
nereye gidecek? 

SEDAT GÜNERAL (-MUM Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Devlete belli prim ödemeye mec
bur. 

BAŞKAN — O vergiyi ödüyor, kazanç vergisini 
ödüyor. O zaman işçi, «Sen onu yatıracağına bana 
ver» der. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, başka türlü bir zorluğu 
var; biz, ölçümleme sisteminden vazgeçmek istiyo
ruz. Aldığımız primi hesabına yazacağımız işçiyi bu
lamıyoruz. Kurum gelirleri içerisinde, az evvel buyur
duğunuz, birinin fazla ödemesi, ötekinin çok masra
fına denk olacak bir sosyallik vasfı içerisinde kalıp 
gidiyor ama, işçi mağdur oluyor. Topluca yatırdığı 
parayı hangi işçinin hesabına yazarız, hangi işçinin 
(hesabının 12101 günlüğünü 180 güne çıkartmak duru
mundayız; altından kalkamayız. 

BAŞKAN — Bu bir nevi hayat sigortasına benzi
yor. Hayat sigortası yaptıranlar nasıl getirip sigor
taya primini ödüyorsa, kaza veya yangın sigortası 
yaptıran da nasıl getirip primini sigortaya yatırıyor-
sa burada da öyle olacak. Yaşlılıkta emekli olacak, 
kazada ölürse karşılığını alacak. Primini kendisi öde
yecek. Belki bu işler ileride daha da muntazam ola
caktır. O zaman işverenlerin de buna katkısı imkân
ları araştırılacak ve ödeyeceği prim oranı bu kanuna 
konulacaktır. Ama şimdi konulursa bunun altından 
kalkılamaz. Kimisi yatırır, kimisi yatırmaz. Bir fab
rikada işletme sahibi bellidir. Mesela burada bir tü
tün tarlası da söz konusu olabilir. Giderler bakarlar 
ki tarla el değiştirmiş, eski sahibi ortada yok, baş
kasının eline geçmiş. Fabrika değil ki. Sebze bahçe
sinde çalışanlar var, pancar tarlasında çalışanlar var. 
Tarım alanında çok değişik işyerleri var. 

17 â İÜ s 1983 0 : 2 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Curnlhunbaşkanım, iş hayatına da 
tesir eder. Böyle bir sıkıntı geldi mi çiftçi, az işçi, 
daimî işçi kullanmaya başlar ama, sigortasızı kullan
maya başlar, 18 yaşından aşağı olanları çalıştırmaya 
başlar. 

BAŞKAN — Evet, prim ödemekten kurtulmak 
için bunları yapabilir,. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Bin çeşit şey gelir. Bir de işçi müfettiş
leri köylere girmeye başlarsa, bir de o karıştırır bizi. 

BAŞKAN — Nitekim, öteki sigortalarda duyuyo
rum ben, bir sene çalıştırıp işine son verip, tekrar 
işe alıyor, kıdem tazminatından kurtulmak için. Bu 
yolları bulmuşlar. Şimdi kimbilir bu kanunda neler 
bulacaklardır; ama kendisi istekli olarak primini ya
tırırsa bunlar olmaz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
—' Sayın Cumhurbaşkanım, bazı ülkelerde bu örneğe 
rastlıyoruz. Avrupa'nın ilk sosyal güvenlik uygula
masında tek prim tahsil edilir; bilabara işvereni de 
katarak, % 51'i de aştıktan sonra devleti de katarak 
genel sigortaya doğru gittiklerine şahidiz. 

BAŞKAN — Bana kalırsa böyle ilk adımı atalım. 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Yüce Heyetiniz 
bu maddeye gelene dek 20 nci maddede yaşlılık yar
dımlarını; 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddede de sağ
lık yardımlarım müzakere edip kabul buyurdunuz. 
1479 sayılı Yasanın 49 uncu maddesinde, yani Bağ -
Kur sigortalılarında Bağ - Kur % 20 prim alır ve kar
şılığında yaşlılık, malullük ve ölüm yardımlarını gö
türür sigortalılarına, sağlık sigortası götürmez. Keza 
5434 sayılı Yasada da emeklilere Emekli Sandığı 
yardım eder, % 28 prim almasına rağmen devlet me
murlarının sağlık hizmetlerini karşılar. 

> 
Burada 506 sayılı Yasada bu kişiler bir kül hali

ne geleceklerdir, kanunlaştığı takdirde; % 20 prim 
ödeyerek sağlık hizmetlerinden de istifade etmiş ola
caklar. Dolayısıyla, bir varsayımdan hareket edecek 
olur isek, 30JCI bin kişinin isteğe bağlı sigortalı olması 
halinde bu yükü Sosyal Sigortalar Kurumunun üs
tüne yüklemiş olacağız. Çünkü, aynı kuruluşa bağlı 
olan sigortalınm bir bölümüne sağlık sigortası ver
mek, diğer bir bölümüne sağlık sigortası vermemek 
gibi bir durumla karşı karşıya kahnacaktırs 
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BAŞKAN — Siz Bağ - Kur'la kıyaslıyorsunuz. 
NACİ ÜNVER ^Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi) — Hem 'Bağ - Kur hem Sosyal Sigortalar Ku
rumu... 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar Kurumu zaten sağ
lık hizmeti veriyor. 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Sağlık hizmeti veriyor; yalnız % 31 'den 
% 39'a varan bir prim oranıyla bu hizmeti veriyor. 

BAŞKAN — Demin ben onu sordum, yük olur 
mu, diye. Hayır, olmaz dediler. 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Yük olurA 

BAŞKAN — Olacak, ama bunun altından kalka
cak. İleride belki bu primler çoğaltılacak. Şimdi 
bir ilk adım atılıyor. Bu sigortaya senede kaç kişi 
katılacak, bu meydana çıksın. Bağ - Kur da kendisi 
sağlık hizmetleri sigortasını kursun. Onların da sigor
talılarını sağlık hizmetlerinden yararlandırabilmelerİ 
için bir çalışmaları var. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Hazır efendim. 

BAŞKAN — O da var. Yapılmasın demiyoruz; 
ama orada yapılmıyor diye burada yapmamazlık yap
mayalım, 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — O zaman prim oranının % 20'de kalması 
kanımca sakıncalı olur Sayın Cumhurbaşkanım; bu
nu % 3ö'a yükseltmek gerekir,, 

Arz ©derim. 

BAŞKAN — Prim oranını % 30'a çıkartırsak o 
zaman kimse sigortalı olmaz. Çünkü, kazancının 
.% 30'unu verecek oraya. «Bu Kanunun getirdiği her 
türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere kurumca 
sigortalılardan % 20 oranında prim alınır.» diyor. Ne 
demek o? Kazancının % 20'sini prim olarak yatıra
cak. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı)— Sayın Cumhurbaşkanım, her ay için yakla
şık 3 5İ0Q Türk Lirası yapıyor, mümkün değil efendim. 

BAŞKAN —- Zaten ne alıyor ki bunlar? 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Asgarî ücret alıyorlar. 
BAŞKAN — Artık bunlara bir yardım yapıyo

ruz 'biz. İleride işverenlerin katkısı sağlanırsa bunla
rınla de % 30 - % 35'e çıkar, öyle değil mi? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bir başka destek imkânı 
da var; fakat bu kademede zikretmeyi yararlı bul
muyorum. Ama caydırıcı olabilecek olan bazı hü
kümlerin bu dönem, ilk başlangıçta yer almaması la
zım geldiğini buyuruyorsunuz; aynen katılıyorum. 
Biraz yalın gidilmesinde yarar var.' 

BAŞKAN — Sosyal Sigortalar ilk defa kuruldu
ğunda prim ne kadardı? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Efendim, o zaman hastalık sigortası yoktu, yal
nız ihtiyarlık sigortası vardı. 

BAŞKAN — Hastalık sigortası kurulduğu zaman 
yüzde kaçtı işçinin ödediği prim oranı? 

NURİ ERNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş
kileri Komisyonu Üyesi - Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ihtiyarlık si
gortası oram % 8, hastalık sigortası oranı!% 4, ana
lık sigortası oranı % 1, iş kazaları sigortası oranı 
% Q,5'ten % 6'ya kadar değişiyordu. 

BAŞKAN — Evvela öyle başladı, sonra bu oran
lar yükseltildi. Bu da öyle. Birdenbire «'% 39 prim 
ver»; dersek veremez. 

FARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, bizim bu işçile
rimizin çoğu köyde olacak. Köyden kalkıp bilmem 
neredeki hastaneye gidecek; en yakın köye dolmuş 
2ÖQ| liraya gidiyor. Bir anda kolay değil. Yani o 300 
bin kişinin 310 bini bile bu işin içine karışamaz. Ağır 
hastalıklarda gelecek hastaneye yatacak. Yoksa gü
nübirlik gelip gidemez, ötekiler gibi değil, ötekiler 
başı da ağrısa hemen dispansere gidiyor. 

BAŞKAN — Ben % 20 oranındaki primi kâfi gö
rüyorum. Ondan sonra düşünürüz. 

3!Q uncu madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. Yok. 

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler..,; Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum, 
Prime esas alınacak kazanç 
MADDE 31. — 30 uncu madde uyarınca alına

cak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazanç; 
5İQ6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ekli gösterge 
tablosundaki en düşük göstergenin katsayı île çarpı
mının otuzda biridir. Bu suretle bulunacak miktarla
rın lira kesirleri tama çıkarılır. 
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BAŞKAN — Aşağı yukarı ne kadar oluyor bu? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bugün için 34 kat
sayıya göre 1 872 lira. 

NURİ ENAM (Sosyal Güvenlik, îş ve îşçi İliş
kileri Komisyonu Üyesi - Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, emekli aylık
larının artırılmasına dair bir teklif var. Eğer kabul 
buyurulursa 580 gösterge üzerinden 2 282 lira olacak; 
1984'te, 

BAŞKAN — Her ay 2 282 lira verecek. Az değil. 
Öteki türlü olursa 3 5O0 liraya çıkacak; ödeyemez. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Başlattığımızı durdururuz efendim. Caydırıcı olur, 
teşvik edici olmaz. 

BAŞKAN — Tabiî. Evvela bir teşvik edelim, 
onun faydalarını görsün, ondan sonra ileride düzel
tilebilir. 

31 inci madde üzerinde siöz almak isteyen?.. Yok. 
31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum, 

Prim ödemeye esas alınacak gün sayısı 
MADDE 32. — 31 inci madde uyarınca alınacak 

prim hesabına esas gün sayısı, her ay için rf5, bir 
tam yıl için 1180 gündür. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum. 
Prim ödenmesi 
MADDE 33. — a) Sigortalı, prim borçlarım en 

geç ertesi ayın sonuna kadar ödemek zorundadır. 
b) Primin en geç ait olduğu yılı takibeden yılın 

şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi ve bu ödemenin 
yapıldığının Kuruma tevsik edilmemesi halinde bu 
süreyi geçen ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçe
cek her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır.. 

Dava ve icra kovuşturması olsa bile primin öden
memiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 

Gecikme zammının prim miktarının % löjOPüne 
ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için, 
Devlet bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan 
cari faiz oranlarının en yükseği uygulanır. 
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c) Muaccel primlerin ödendiği tevsik edilmedik
çe, sigortalılara ve hak sahiplerine bu Kanunda belir
tilen yardımlar yapılmaz. 

BAŞKAN — Bu madde 506 sayılı Kanundaki 
hükme paralel değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, 506 sayılı 
Kanunun 78 inci maddesine paralel bir hüküm geti
rilmiştir. 

33 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 

ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek 
belgeler 

MADDE 34. — Bu Kanuna göre alınacak sigor
ta primlerinin ödenmesi için sigortalıya yapılacak 
bildiri üzerine prim borçlan ödenmezse, Kurumca 
düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını gös
teren belgeler, resmî dairelerin usulüne göre verdik
leri belgeler hükmünde olup, İcra ve İflas dairelerin
ce bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem ya
pılır, 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.,. Yok.; 

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

35 inci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kim
seler 

MADDE 35. — Bu Kanunun uygulanmasında, 
sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler; 

a) [Karısı, çalışamayacak durumda malul veya 55 
yaşını doldurmuş kocası, 

b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 ya
şını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış 
çocukları, 

c) 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak 
durumda malul çocuklarıdır. 

BAŞKAN — Biraz karışık oluyor; «Karısı, ça
lışamayacak durumda malul ve 55 yaşım doldurmuş 
kocası» denirse. Şöyle desek : «Karısı veya çalışama
yacak durumda malul ve 55 yaşını doldurmuş ko
cası!» Böylesi daha doğru. Yani, bir kere kişinin ka-
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nsı olacak; eğer kadın çalışıyor, kocası çalışamıyor-
sa o takdirde kocası çalışamayacak durumda malul 
veya 55 yaşını doldurmuş olacak. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumtıufbaşkanım. 

BAŞKAN — O zaman şöyle olacak : «Karısı ve
ya çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını dol
durmuş kocası» Orada virgül biraz karışıklık yara
tır. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanını, 506 sayılı Kanunun 
106 ncı maddesinden aynen alınmıştır,. 

BAŞKAN — Hayır, yanlış anlamalara meydan 
vermesin diye söylüyorum. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Hayır efendim» mevzuatınızda yerleşmiş
tir, 

BAŞKAN — Peki. 
35 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yok. 
35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler.,,. Etmeyenler.., Kabul edilmiştir, 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 

Yönetmelikler 
'MADDE 36. — a) Sigortalıların başvurma ve 

uyma zorunda oldukları usul ve esaslar, 
b) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, 
c) Sigortalılığın başlangıcı, devamı ve sona er

mesi, primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili 
usulleri, 

d) ıBu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama 
usul ve esasları, 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönet
meliklerle düzenlenir. 

Bu maddede belirtilen yönetmelikler 'bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden başlayarak en geç bir yıl için
de çıkarıdır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — Burada (a), (b), (c) diye ayırmışsı
nız: bir satır halinde de yazılabilirdi. Şimdiye kadar 
hiç böyle yapmadık. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Hükümet tasarısına sadık kalındı Sayın Cum
hurbaşkanım^ 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Gösterge tespit tablosu 
MADDE 37. — Bu Kanuna göre gelir ve aylıklar 

ile primlerin hesaplanmasında 5IQ6 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanunundaki katsayı esasına dayalı gösterge 
sistemi ve gösterge tablosu uygulanır. 

Göstergelerin tespitinde 506 sayılı Kanuna 2422 
sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci madde uyarınca dü
zenlenecek gösterge tespit tabloları kullanılır. 

İBAŞKAN — Onun aynısını aldınız?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

ıBAŞKAN — Tasarının sonunda Danışma Mec
lisinin bir tablosu var; tabiî onu esas aldığınız için, 
o tabloya gerek kalmadı. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Efendim, o tablo daha sonra huzurunuza 
gelecek olan 510(6 sayılı Kanunun içeriğine ithal edildi, 
ki o anakanundür. 

İBAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

38 inci maddeyi okutuyorum. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 
MADDE 38. — Bu Kanuna tabi olarak geçen hiz

met süreleri ile; 
a) 50)6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve ay

nı Kanunun geçici 2101 nci maddesinde belirtilen emek
li sandıklarına, 

b) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa, 
c) 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa, 
d) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına, 
Tabi olarak geçen hizmet süreleri 24.5 . 1983 

tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleş
tirilir, 

BAŞKAN — Neyi birileştiriyorsunuz? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş-
kanıi) — Sayın Cumhurbaşkanıim, hizmet birleştiril
mesine ilişkin bir hükümdür. 
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BAŞKAN — Yani, birisi Sosyal Sigortalara tabi 
bir ıişte çalışmış, oradan çıkmış Emekli Sandığına tabi 
bir işte çalışmış, oradan çıkmış Bağ-Kur'a tabi bir 
işte çalışmış, ondan sonra da tarım işçıisıi olarak ça
lışıyor, onları da birleştirebiliyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, daha önce 2829 sayılı Kanunla yerleş
miş olan ilkeler buna da uygulanacak. 

BAŞKAN — Oradaki hükümler buraya da aktarı
lacak. 

38 inci madde üzerinde söz aimak isteyen var mı? 
Yoktur. 

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

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 

uygulanacak maddeler 
MADDE 39. — Bu Kanunda aksine hüküm bu

lunmayan hallerde; 
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 13, 14, 

15. 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 41, 52, 
değişik 53, değişik 54, 56, 57. 59, değiştik 60/F, 70, 84, 
92, 93, 94, 95, 98, 99, değişik 10D, değişik 101, 105, 
109, 110, 111, 115, 116, 117, değişik 118, 120, 121, 
değişik 123, 126, 129, 130, 132, 134, 135 /A maddeleri, 

b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, 1912 
sayılı Kanunla eklenen 2422 saydı Kanunla değişik Ek 
Madde 2, 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2, 3 ve 
4 üncü maddeler, 2422 saydı aKnunla eklenen 2795 sa
yılı Kanunla değişik Ek 1 inci madde, 2564 sayılı 
Kanunla eklenen 2795 saydı Kanunla değişik Ek 2 nci 
madde hükümleri, 

Uygulanır. 

BAŞKAN — Bunlar da demek uygulanıyor. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Tarım kesiminin özeliğine göre uygulanabi
lecek maddeler burada belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Atlamadınız değil mi? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Bal
kanı) — Çok ince üzerinde duruldu Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

40 inci maddeyi okutuyorum: 

Kanunun uygulanması 
MADDE 40. — Bu Kanunu 17.7.1964 tarihli ve 

506 saydı Sosyal Sigortalar Kanunu ile değişik 9.7.1945 
tarih ve 4792 saydı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal 
Sigortalar Kurumu uygular. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

Geçici maddeyi Okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun kapsamına gi

renlerden 1984 ydı içerisinde yazdı istekte bulunanlar, 
istek tarihini takip eden aybaşından itibaren sigortalı 
sayılırlar. 

BAŞKAN — Niye bunu koyduk? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kam) — Başlangıç liçin Sayın Cumhurbaşkanım, bir 
yıl beklemesinler diye. 

BAŞKAN — Teşvik olsun diye?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Zaten çok az bir süre kaldı efendim, hemen 
başlasınlar diye. 

BAŞKAN — Yani, şimdi başvuracaklar?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, 1984 yılı içerisinde başvurduk
ları takdirde, mesela ocak ayında başvuran 1985'ten 
başlamasın, şubat ayından başlasın diye amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Hani bunların hepsi ocak ayında bir
leştirilecekti? . 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Başlangıç için efendim bu öngörüldü; 11 ay 
bekletmeyelim, tarım kesiminde olumlu bir hava 
yaratsın dedik. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Ük yd istisnası o. A 

BAŞKAN — Sonradan onlar tekrar ocak ayına 
geürebdesiniz ileride diye?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Gruplandınrız, evet efendim. 

BAŞKAN — Veyahut borçlandırmak suretiyle, 
artdc nasd yaparsanız. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
İçinde dengelenir Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — Teşvik olsun dıiye öyle koymuşunuz 
bu maddeyi, bir sene beklemesin diye, değil mi? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Evet. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

41 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük] 
MADDE 41. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... ıKalbul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kamul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz bir cümle söy
lemek istiyorum'. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
SOSYAL GÜVENIM BAKANI SADIK ŞİDE — 

Kabul ettiğimiz bu Kanun toplumumuz içerisinde en 
çaresiz insanları kapsıyor. Bunlara getirdiğimiz bu 
güvence Cumhuriyet tarihimizde ilktir efendim. Bu
güne kadar aralarında bulunduğumuz, toplantılarımı
za katılanların her zaman ifadesi, özellikle son 10 yı
lın Sosyal Sigortalar Genel Kuruluna gelebilen tem
silcileri, işverenleri temsilen Gani Giriei, işçileri tem
silen Lâtif Şah, «böyle bir kanun çıktığı zaman ta
rım işçilerinin bayramı ilan ederim» kararı aldılar; bu 
tarihî gün bugüne rasitladı. 

BAŞKAN — Ben de bir i'ki radyo konuşmala
rımda buna değinmiştim, «tarım işçileri sosyal sigor
talı olma hakkına kavuşturulacaktır» demiştim, işte 
oldu. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞİDE — 
Evet efendim, lütfettiniz. Bekleyiş içerisinde idiler, 
fevkalade yararlı olacak, toplumumuzun bu kimse

siz, çok fakir olan kısmını da belli bir güvence içe
risine kavuşturduk; hizmeti geçenlere teşekkür borcu
muz var. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hayırlı olsun. 
Teşekkür ederim. 

3. — Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/706; M.G. Konseyi : 
1/569) (D. Meclisi S. Sayısı : 523; M.G. Konseyi S. 
Sayısı : 697) (1) 

IBAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasında Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi (Sos
yal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu 
yer atmaktadır. 

Bu rapor, 697 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmışlıir. 
iSosyal Güvenlik, İş ve lışçi İlişkileri Komisyonu 

Sözcüsü ve Sayın Bakanlar yerlerindeler. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERIBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurihutfbaşkanım, Anayasamızın 
60 nci maddesinde hükme bağlandığı üzere sosyal gü
venlik herkes için bir hak ve bunu sağlamak ise Dev
let için bir görevdir. Ülkemizde sosyal güvenlik kap
samında olanlar Erndkli Sandığı Kanununa tabi me
murlar, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler, Sos
yal Sigortalar (Kanununun geçici 20 nci maddesinde 
belirtilen bankalar, borsalar ve odalar personeli, Bağ-
Kur Kanununa tabi esnaf ve sanatkârlar ile diğer ba
ğımsız çalışanlar olarak sıralanabilir. 

Bugüne 'kadar sosyal güvenlik kapsamı dışında ka
lan ve tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar da 
bu tasarı ile sosyal güvenlik kapsamına alınmaktadır
lar. 

Tasarı hazırlanırken diğer sosyal güvenlik kuruluş
larında uygulanan mevzuat hükümlerinde yer alan 
yaş, sigortalılık süresi, aylık, aylığa hak kazanma ve 

(1) 697 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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aylığın hesabı, maluliyet oranı gibi kıstaslara da nor
matif olarak yaklaşılması ilkesine dikkat edilmiş, es
naf ve sanatkârlar ile tarımsal faaliyette bulunanlar 
arasında büyük ayrılıklar olmamasına çalışılarak, özel
likle 1490 sayılı Bağ-Kur Kanunu ile paralellik korun
muştur. 

Bu sigorta konularının malî açıdan ana kaynağı, 
sigortalılardan alınacak primlerden oluşacak fonlara 
dayandırılmış, ancak hizmetleri yeni bir kurumun gör
mesi yerine, ülkemiz sathında teşkilatlanmış ve yetişmiş 
personele sahip olan Bağ-Kur'un görmesi hükme bağ
lanmıştır. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Zaten bunun bi
rinci görüşmesini de yapmıştık daha evvel. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, bu Kanunda bi
zim eksik gördüğümüz nokta, sağlıkla ilgili kısım. Bi
raz evvel kabul ettiğimiz kanunda onu getirdik ve 
koyduk. Fakat burada hastalıkla ilgili olan kısımlar 
ile malullük, yaşlılık ve ölüm Bağ-Kur'da da yok de
niyor; temenni ederiz ki, Bağ-Kur'da bu düzenlenir
ken, burada da düzenlenir. 

BAŞKAN — Efendim, burada şundan koymadı
lar : Öteki tarafta fakir işçi geliyor çalışıyor, burada 
kendi hesabına çalışanlar, yani mal mülk sahibi; zen
gin demeyelim ama, imkânı olan bir tabaka; öbür ta
rafta Bağ-Kur'da da öyle; dükkânı var, yazıhanesi 
var, avukat; emekli olduktan sonra dahi çalışabilir 
orada. Orada bir bakkal düşünelim, kasap düşünelim; 
emekli maaşı alır, bir taraftan da çalışmasına devam 
edebilir. Ama işçi öyle değil; işçi muayyen bir yaştan 
sonra çalışamaz artık, gidemez bir yere, tarlada çalı
şamaz, yaşlılıktan dolayı o hizmeti göremez. Ama 
bununla demek istemiyorum ki, bunların olmasın da 
bunların olsun; olsun ama hazırlıklar yapıldıktan son
ra olsun. Bağ-Kur'la beraber bu işi ele almak lazım. 
Bunlar şimdi diğer sosyal güvenlik hususlarından ya
rarlansınlar, ondan sonra da sağlık hizmetlerinden 
yararlandırılmaları düşünülsün; düşünülmesin demiyo
ruz. 

Ne dersiniz Sayın Side, öyle değil mi? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz, bütün sigor
ta kollarında, başlarken uzun vadeli sigorta kollarıy
la; yani mamuliyet, ölüm ve ihtiyarlık sigortalarıyla 

başlanır. Dünyada da böyle, bizde de böyle, işçiler 
için de böyle olur. Ta ilk hastanemiz İstanbul'da ku
rulduktan, Eskişehir veya Diyarbakır'da kurulduktan 
sonra, alabileceğimiz yük kadar sağlık hizmetine yö
neldik; yıllar sonra. Sonra bunu kaideme kademe eş 
ve çocuklara, anne ve babalara geliştirmek suretiyle, 
Sosyal Sigortalar Kurumu 28 yaşına geldiğinde, Tür
kiye şümul halde bir tatbikat başladı işçiler için. 

Sayın Tarım Bakanımızın çok haklı olduğu bir 
yer; sigorta dendiğinde vatandaş başta sağlığı düşü
nüyor, o geliyor evvela akla, sonra geliyor ihtiyarlık, 
maluliyetler, vesaire. Bu sebeple büyük önemi vardır. 
Bunun da tedbirini düşündük ve zatı âlinize görüş
me sonunda arz edilmek üzere, «IBağ-flCur için sağlık 
hizmetinin başlatılmasının, 11 yıl geçtikten sonra, ar
tık sırasıdır» diye bir tasarı hazırlamış bulunuyoruz. 
Bu tasarı Danışma Meclisinin ilgili komisyonlarından 
da geçmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, çiftçinin sigortalanması 
ön takdimde sunduğumuz gibi 10 yılda düşünülüyor, 
10 yılda sigortalanacak, çünkü çok büyük bir grup
tur, 11 milyon hesap ediyoruz yuvarlak olarak. Bu 
kadar kişiyi sigortaya almak, tescilini yapmak Bağ-
Kur esaslarına .göre olacak ve 10 yılda tamamlana
caktır. Bu birinci etaptır. 

Hemen arkasından sahip oldukları, girecekleri si
gorta müessesesinde bir sağlık hizmetini de yan ta
raftan başlatırsak, bir taraftan tescil olunur, ikinci ka
demede sağlık hizmetine yönelmesi de mümkün ola
caktır. Böylece arzular yerine götirilmiş olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Keşke hep böyle yapılsa da bir za
man gelse herkes sağlık sigortasına kavuşsa, sağlık 
hizmetlerinden istifade etse. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
O yoldayız efendim. 

BAŞKAN — Zaten Sosyalizasyon bölgeleri de var 
biliyorsunuz, bölgelerde başlattık, o da bir adımdır. 
Gezdiğim sosyalizasyon bölgelerinde çok güzel bir 
uygulama var, Ankara'nın birçok yerlerinde, yavaş 
yavaş yaygınlaştırılıyor bu. Ama birden bire olmaz, 
daha yeni çıkarıyoruz bu Kanunu. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, iki cümle dalha ilave ötmek 
istiyorum, bu genel görüşmede zikredilmesinde fay
da umduğum. 
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Dünyada mevcut 153 ülkeden 36 tanesi, tarımda 
çalışanlarına, işçi olsun çiftçi olsun hiçbir sosyali gü
venlik hakkı tanımıyordu ve maalesef düne kadar bu 
36 ülkenin içinde biz de vardık. Şimdi, bu 153 ülkenin 
arasındaki 36 ülke grubunda bulunan Türkiye, şerefli 
yerine doğru gidiyor ve bizden geride kalan 35 ülke 
henüz tarımda çalışanlarına herhangi bir hak tanımıyor. 

Bu ülkelerden 19 tanesi, tarım dışı dahil, hiçbir ko
nuda çalışanlarına herhangi bir hak tanımıyor. Kalan 
117 ülkeden 109 tanesi tarımda çalışanlarının bir grubu
na, bizim başlarken çiftçilerimize öngördüğümüz, sa
dece yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları gibi kısıntılı 
haklar vermiştir. 

'87 ülkede hastalık ve analık sigortaları uygulanıyor. 
114 ülkede (iş kazası, meslek hastalıkları sigortası 

dal dal ayrılmış durumdadır. 

47 ülke aile yardımı yapıyor, 29 ülke ise işsizlik 
sigortası haklarını da bu kesime vermiş. 

Biz, başlangıçta bu kadar ileriye gitmeyi düşünme
mekle birlikte, ilk hedef olarak 36 zayıf ülkenin dışıma 
çıkmayı amaçlamıştık. 153 ülkeden 35 ülke henüz bu 
hakları vermiyor ama, biz de Türkiye olarak artık 
bu dar kalıptan çıkmış oluyoruz. 

Bu 'bizim için büyük onur vesilesidir, arz ederim. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tammalanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum1: 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı tarımda kendi 

adına ve hesabına bağımsız çalışanlara ve haıksahip-
ıleriıne, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Ka
nunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağ
lamaktır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — Kanun/la veya kanunların verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluş-
ıları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene 
hizmet akdi ile bağlı olmaksızın tarımsal faaliyette 
bulunan kimselerden, 

a) 22 yaşını doldurmuş erkekler, 
b) 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar, 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

BAŞKAN —. 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, açıklayıcı ol
ması açısından, «aile reisi kadm» kavramınım, tek 
başına yaşayan ve ziraî faaliyet dolayısıyla geçimini 
sağlayan kadınları da kapsadığını belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Yani, erkeği yok?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi IlişkMeri> Komisyonu 
Başkanı) — Hiç kimsesi yok, tek başına; ama tar
lası, bahçesi olan bu kadını da kapsıyor efendim. 

BAŞKAN — Peki, kocası malul, çalışamıyorsa 
ve aile reisliğini kadın yapıyorsa, o da dahil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) ^- Gayet tabiî. 

BAŞKAN — O da dahildir. Yani, İla da koca
sının olmaması şart değil; kocası vardır ama, çalışa
cak durumda değildir; maluldür veya sakattır. O za
man aile reisi unvanını kadın alıyor demektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu 22 yaş 
sınırı neye göre konulmuştur? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Genelkurmay Başkanım, daha ön
ce maruzatta bulunmuştuk; genelde, kendi mam ve 
hesabına tarımda çalışanların askerliklerini yapıp dön
dükten sonra girmeleri düşünüldü. Çünkü, emekli ola
bilmeleri için 55 yaş öngörülmektedir ki bu bıir hayli 
uzun bir süredir. 

BAŞKAN — öteki işçilerde koymadık, «18 yaş» 
dedik. 
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DENÎZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Çünkü, orada süreklisi bâr çalışma söz 
(konusu değildir Sayın Cumhurbaşkanım. Burada aynı 
zamanda süreklilik söz konusudur. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Sigortalı : Bu Kanuna göre sigortalı sayılan 

kimseleri, 
b) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar : Kendi mül

künde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının 
mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, 
bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya 
doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle 
bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, 
avlanmasını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından mu
hafazasını, taşınmasını sağlayanları veya" bu ürünler
den sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adı
na ve hesabına faaliyette bulunanları, 

c) Hak sahibi : Sigortalıların veya Kurumdan 
bu Kanuna göre malullük veya yaşlılık aylığı almak
ta olanların ölümü halinde; bu Kanuna göre aylık 
bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak 
kazanan eşini, çocuğunu, anasını ve babasını, 

d) Kurum : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu, kısaca 
«BAĞ - KUR»u, 

e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları : TC. Emekli 
Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandık
larını, 

f) Katsayı : Her yıl bütçe kanunu ile tespit edi
len ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı, 

g) tş Kazası : Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla 
sigortalıları hemen veya sonradan bedence veya ruh
ça arızaya uğratan olayı, 

h) Meslek Hastalığı : Sigortalının yürüttüğü ta
rımsal faaliyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir se
beple veya tarımsal faaliyetin yürütüm şartları yü
zünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık 
veya ruhî arıza hallerini, 

i) Ay : 30 takvim gününü, 
j) Tam Yıl : 360 takvim gününü, 
İfade eder. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sigortalı sayılmayanlar 
MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye da

yanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim 
veya emeklilik keseneği ödemekte olanlar, 

b) (a) bendinde belirtilen kuruluşlardan malullük 
veya yaşlılık aylığı ile daimî tam iş göremezlik geliri 
almakta olanlar veya aylık veya gelir bağlanması için 
talepte bulunanlar, 

c) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre ay
lık bağlananlar, 

Sigortalı sayılmazlar. 
BAŞKAN — Kendi nam ve hesabına çalışan bir 

kişinin yine kendi tarlasında ve fakat başka bir işko
lunda da sigortalı olan ailesi ve çocukları kendilerini 
«tarımda çalışan işçiler statüsünde» sigorta ettirebi
lirler mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve îşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu kanunun öngör
düğü husus, sadece kendi başına değil... 

BAŞKAN — Bu kanunu demiyorum ben, şu an
da aklıma geldi de... 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — istekle sigortalı olabilirler efendim. 

BAŞKAN — Mesela, kişinin 20 yaşında, hem baş
ka yerde hem de kendi tarlasında çalışan kızı veya 
oğlu var. Eğer primini verirse, bundan evvel kabul 
ettiğimiz kanuna tabi olabilir, öyle değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, her ne kadar 
tasarıda da yer almakta ise de Maliye Bakanlığı ola
rak (c) bendinin maddeden çıkarılmasını uygun gö
rüyoruz. 

Takdirlerinize arz ederim. 
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BAŞKAN — Neden? 
İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Şu nedenle : 2022 sayılı Kanun bir 
sosyal yardım kanunudur. Eğer kişiler, görüştüğümüz 
bu kanuna tabi olabilecek nitelikte ise bu kanuna 
tabi olsunlar, bir sosyal güvenceye kavuşturulsunlar 
ve 2022 sayılı Kanun kapsamından çıksınlar. 

Arz ederim. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbakanım, bu 2022 sayılı 
Kanun, 65 yaşını dolduran ve malî yönden muhtaç 
kişileri kapsayan bir kanundur. Hükümet tasarısında 
yer almaktadır ve biz de bu hükmü aynen buraya 
aldık ki, bunlar 65 yaşını doldurmuşlardır zaten, si
gortalı sayılmazlar. 

BAŞKAN — Zaten 65 yaşını doldurmuş ve o ay
lığa hak kazanmışsa malı, mülkü, geliri olmadığı 
için bağlanmıştır. 

İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Mantıken öyle de, şayet bu kanuna 

BAŞKAN — Nasıl olur? Hem malı, mülkü ola
cak, çalıştıracak, hem de 2022 sayılı Kanuna tabi 
olacak; mümkün değil. O zaman sahtekârlık yapmış 
demektir, bu hükmü onun için buraya koymuşlar. 

İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Mantıken öyle de, şayet bu kanuna 
tabi olmasını gerektiren bir durum varsa... 

BAŞKAN — O zaman 2022 sayılı Kanuna tabi 
olmaz. 

İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — 2022 sayılı Kanuna tabi olmaz; ama 
bu maddeyi çıkardığımız takdirde 2022 sayılı Ka
nundan yararlanmasına da engel olmaz. 

BAŞKAN — O da mümkün ama, bence kalması 
faydalı olur. 

4 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu 
MADDE 5. — 2 nci madde kapsamına girenler, 

22 yaşını doldurdukları tarihi takip eden yılbaşından 
itibaren sigortalı sayılırlar. Ancak, 7 nci maddede 
belirtilen süre içinde kayıt ve tescillerini yaptırma
yan sigortalıların hak ve yükümlülükleri kayıt ve tes
cil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren 
başlar. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğün
den vazgeçilemez ve kaçınılamaz. 

BAŞKAN — Bu, diğeri gibi isteğe tabi değil, 
mecburî oluyor, öyle değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum : 

Sigortalılığın sona ermesi 
MADDE 6. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılan

lardan; 
a) Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarımsal faali

yetlerine son verdikleri tarihi takip eden aybaşın
dan, 

b) Diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına 
tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları ta
rihten, 

c) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu 
sıfatı kaybettikleri tarihi takip eden aybaşından, 

itibaren sigortalılıkları sona erer. 
Köy ve mahalle muhtarları sigortalılıkları sona 

erenleri, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren en 
geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür
ler. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Sigortalıların kayıt ve tescil yaptırma zorunluluğu 
MADDE 7. — Bu Kanuna göre sigortalı sayı

lanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 
üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescille
rini yaptırmak zorundadırlar. 

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

Buyurun. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, bundan istifade 
ederek bir şeye işaret etmek istiyorum. Yani, bir 
süre sonra Türk köylüsü hep maaşlı mı olacak? 

BAŞKAN — Muayyen bir süre bu primlerini ver-
mişse sigortaya girecek. 
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TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN j 
ÖZBEK — Mecburî olarak sigortaya girecek. 10 se
ne sonra bütün Türk köylüsü maaşlı memur haline 
gelecek. Acaba bu durum köyün gelişmesine faydalı 
mı, zararlı mı tesir eder? Bu hususu ortaya atmak 
isterim. 

BAŞKAN — Bütün köylü olmaz tabiî; bir kısmı 
çalışıyor, bir kısmı ölmüştür. O süreyi bitirmiş, 55 
yaşını doldurmuş ve bu işten ayrılmış olanlar ala
cak. Diğerleri çalışıyor ve vermeye devam ediyor. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — 55 yaşından sonra köyde oturanların 
hepsi maaşa giriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, bu
nun bir psikolojisi var. 

BAŞKAN — Fena mı? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 25 tam yıl da 
prim ödeyecek. 

BAŞKAN — Senelerce ödediği bu primlerin kar
şılığını almış oluyor. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, arz etmek istedi
ğim husus şu : Şimdi parasını, prim yerine kendi iş
letmesini geliştirmeye yatırıyor, «yaşlandığım zaman 
buradan gelecek gelirlerle geçineceğim» diyor. 

Bu sistem, işletmeyi geliştirmeyi bırakıp bir yer
de maaşa bağlanmaya doğru gidiştir. Bunu, köylüler 
arasında bize söyleyenler var; «Bize de sigortadan 
bir maaş bağlasalar, 55 yaşımızdan sonra oturup key
fimize baksak» gibi bir hava getiriyorlar. 

Bunu işaret etmek istedim. 

BAŞKAN — Bu geliştirmeye mani değil ki! Yine 
çoğaltsın. Alacağı maaş ne kadardır? Yine tarla ve
saire almasına mani değil ki. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Psikolojisi önemli. 

DENÎZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — 39 katsayıya göre 5 187 lira yapar efen
dim. 

BAŞKAN — 5 187 lira bir köylüye ne yapar? 
Nesini karşılayacaktır? 

Her ay yatırdığı prim ne kadardı? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — 39 katsayıya göre 1 112 lira efendim. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, 117 ülke bu sigortayı uy
guluyor ve tarım alanında hepsi bizden ileridir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Gelişmeye mani değil, yine yatırımı

nı yapar. O, şuna benzer : Vaktiyle düşünürdük, 
emekli maaşı bize yetmez, bir evimiz olsun. Bir evi
miz veya dükkânımız daha olsun da gelir sağlasın. 
Buna benzer; o taraftan da alır, bu taraftan da 5 187 
lirayı alır. 

7 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Sigortalıları bildirme yükümlülüğü 
MADDE 8. — Köy ve mahalle muhtarları si

gortalıları, sigortalılıklarının başladığı tarihten itiba
ren üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Resen tescil 
MADDE 9. — Bu Kanuna göre sigortalı sayı

lanlardan sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren 
üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayan
ların tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? JYok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum ı 
Tescilde esas alınacak kayıtlar 
MADDE 10. — Sigortalıların kayıt ve tescil iş

lemlerinde valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye, 
muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile diğer ka
mu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek 
kuruluşlarının, 21.10.1935 tarih ve 2834 sayılı Kanu
na göre kurulan tarım satış kooperatifleri ve birlik
lerinin 18.4.1972 tarih ve 1581 sayılı Kanuna göre 
kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin, 
24.4.1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanu
nuna göre kurulan Pancar Ekicileri istihsal Koope
ratifleri ile Birliği (Pankobirlik), Türkiye Şeker Fab
rikaları Anonim Şirketi ve tarım kesimine yönelik 
faaliyette bulunan millî bankaların kayıtları esas alı
nır. 
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BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

Üst kademe bir memur düşünelim, bir tarafta da 
pamuk tarlası var, miras olarak kalmış. O da bu ka
nun kapsamında mıdır? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Değildir, çünkü o 5434 sayılı Kanuna 
tabidir, zaten onun emekli olma durumu vardır. 

BAŞKAN — O halde o gibi durumda olanlar 
vermeyecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Neden 
mecbur tutuyoruz? 

BAŞKAN — Köylülerin hiçbiri sigorta yaptır
mazlar, mecbur yapalım da kendilerini sigortalattır-
sınlar dedik. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞlDE 
— Bağ - Kur gibi değil, orada zemin hazır; burada 
zemin onların yeni yaratacağı güçle olacak. Bağ -
Kur'da da mecburiyet zaten vardır. 

BAŞKAN — Vatandaş ilerisini düşünemez, ken
dilerini sigortalatmazlar, o nedenle mecbur kıldık. Za
ten yatıracağı prim de azdır. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, tabanda ödeye
ceği prim miktarı 1 112 lira, tavanda ise 3 510 lira
dır. İstediği basamağı seçme hakkı da vardır. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, kanunun öngördüğü zaman
da hepsi sigortalanacaklar; Bağ - Kur'da da böyle 
oldu, 11 inci kuruluş yılını doldururken tescil ve re
sen tescil işlemi sisteminde bu yıl Bağ - Kur Ge
nel Müdürlüğü limiti buldu, Cumhuriyet Bayramın
da tamamlamış olacağız. 

BAŞKAN — 11 inci maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ KISIM 

Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malullük Sigortası 

Malullük sigortasından sağlanan yardım 
MADDE 11. — Malullük sigortasından sağlanan 

yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 , 10 ı 1983 0 : 2 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Malullük 
MADDE 12. — Bu Kanunun uygulanmasında ça

lışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edi
len sigortalı malul sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte malul 
sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu ön
ceden veya sonradan tespit edilen sigortalı, bu has
talık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yar
dımından yararlanamaz. 

Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en 
az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunundaki esaslara göre tespit olu
nur. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Malullük aylığından yararlanma şartları 
MADDE 13. — Malullük aylığından yararlanabil

mek için; 
a) 12 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş ol

mak, 
c) Yazılı istekte bulunmak, 
Şarttır. 
Ancak, bu Kanuna göre fiilî sigortalılığı devam 

ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ça
lışma gücünün en az üçte ikisini kaybettikleri 12 nci 
maddenin son fıkrası hükmüne göre tespit edilenler 
için bir tam yıl sigorta primi ödemiş olmak yeterli
dir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

Malullük aylığının hesaplanması 
MADDE 14. — Malullük aylığı bağlanmasına hak 

kazanan sigortalıya 33 üncü maddede belirtilen ba
samaklardan son defa prim ödediği basamağa ait 
göstergenin katsayı ile çarpımının % 70'i oranında 
malullük aylığı bağlanır. 

Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
durumda ise bu oran % 80'e çıkarılır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 



M. G. Konseyi B : 174 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Malullük aylığının başlangıcı 
MADDE 15. — Malullük aylığının ödenmesine, 

maluliyetin tespit edildiği rapor tarihini takip eden 
aybaşından başlanır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar 
MADDE 16. — Yaşlılık sigortasından sağlanan 

yardımlar şunlardır : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 
BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 
MADDE 17. — Yaşlılık aylığından yararlanabil

mek için sigortalının; 
a) Kurumdan yazılı istekte bulunması, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 

olması, 
c) En az 25 tam yıl prim ödemiş olması, 
Şarttır. 
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla be

raber en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlara 
da kısmî aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Bu maddede de yine (b) fıkrasını (a), 
(c) fıkrasını (b), (a) fıkrasını da (c) fıkrası olarak 
düzeltiyoruz. 

17 nci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 

Yaşlılık aylığının hesaplanması 
MADDE 18. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 

kazanan sigortalıya, bulunduğu basamakta en az bir 
tam yıl prim ödemiş olması şartıyla, 33 üncü mad-
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dede belirtilen basamaklardan son defa prim ödediği, 
basamak göstergesinin katsayı ile çarpımının % 70'i 
oranında yaşlılık aylığı bağlanır. 

Şu kadarki; 
a) Sigortalının bulunduğu basamakta en az bir 

tam yıl prim ödememiş olması halinde yaşlılık ay
lığı bir önceki basamak üzerinden hesaplanır. 

b) Yaşlılık aylığı; sigortalının kadın ise 50, erkek 
ise 55 yaşından sonra sigortalılığa devamda fazla olan 
her tam yaş için ve 25 yıldan fazla prim ödediği her 
tam yıl için % 70 oranı birer artırılarak hesaplanır. 

Yaşlılık aylığı herhalde % 90 oranını geçemez. 
17 nci maddenin son fıkrasına göre bağlanacak 

kısmî yaşlılık aylığı 25 yıldan eksik prim ödenmiş her 
tam yıl için % 70 oranı ikişer eksiltilerek hesaplanır. 

BAŞKAN — Bundan evvel kabul ettiğimiz ka
nunda yüzde 60 idi, burada yüzde 70; orada yüzde 80 
idi, burada yüzde 90 oldu ve bunda azaltma var, bi
raz önce Maliye Bakanlığı Temsilcisinin söylediği 
gibi. 25 yıldan eksik prim ödenmiş her tam yıl için 
de ikişer eksilterek hesaplanıyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde Bağ 
-Kur paralelinde düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

19 uncu maddeyi okutuyorum : 

Yaşlılık aylığının başlangıcı 
MADDE 19. — Yaşlılık aylığının ödenmesine si

gortalının aylık bağlanması için Kurumdan yazılı is
tekte bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başla
nır. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu yaş

lılık aylığı miktarı hakkında bir misal verebilirler mi? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Arz edeyim efendim. 

Yüksek malumları olduğu üzere 12 basamak bu
lunmaktadır. Bu basamaklardan hangisini seçerlerse 
ki, bu serbest bırakılmıştır, aylık ona göre bağlana
caktır. Buna göre; tabanda 25 yıl prim ödemiş ve 55 
yaşını doldurmuş bir kişi yüzde yetmiş üzerinden ve 
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katsayı 39 olarak kabul edilirse 5 187 lira, tavanda 
ise 16 180 lira alacaktır. Buna sosyal yardım zammı 
dahil değildir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Yaşlılık aylığının kesilmesi 
MADDE 20. — Yaşlılık aylığı almakta iken, bu 

Kanun kapsamına tabi çalışanlar hariç, diğer sosyal 
güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başla
yanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları ta
rihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilen si
gortalılardan işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi 
için yazılı istekte bulunanlara eski yaşlılık aylığı, is
tek tarihinden sonraki aybaşından itibaren yeniden 
ödenmeye başlanır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılması ve 

hizmet ihyası 
MADDE 21. — Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını 

doldurmuş bulunmakla beraber, malullük veya yaşlı
lık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıla
ra; ödedikleri primler, sigortalılıklarının sona ermesi 
halinde, yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde 
geri verilir. 

Ancak, bu gibi' kimseler, bu Kanuna tabi olarak 
çalışmaya yeniden başladıkları ve evvelce kendilerine 
yapılan toptan ödeme tutarlarını, ödemenin yapıldığı 
tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte 
peşin olarak iade ettikleri takdirde, bu Kanuna göre 
geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ölüm Sigortası 

Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 22. — ölüm sigortasından sağlanan yar
dımlar şunlardır : j 
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a) Ölen sigortalının eşine, çpcuklarına, ana ve 
babasına aylık bağlanması, 

b) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve 
babasına toptan ödeme yapılması, 

c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı ve
rilmesi. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları 
MADDE 23. — a) Ölüm tarihinden en az üç 

tam yıl sigorta primi ödemiş olan, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ve

ya yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaş
lılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 

c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık ay
lıkları kesilmiş iken ölen, 

d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olan
lardan 21 inci maddeye göre toptan ödeme isteğinde 
bulunmakla beraber toptan ödeme yapılmadan ölen, 

Sigortalının hak sahiplerine yazılı istekleri üzerine 
aylık bağlanır. 

Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya mes
lek hastalığı sonucu ölenler için bir tam yıl prim öde
mek yeterlidir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ölüm aylığının hesaplanması 
MADDE 24. — Sigortalının ölümü halinde hak 

sahiplerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu malullük veya 

yaşliılıik aylığı, 
b) Sigortalının bağlanmasına hak kazanmış oldu

ğu malullük veya yaşliılıik aylığı veya (kısmî yaşlılık 
aylığı, 

c) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol 
muayenesi sebebi life aylığı kesilen sigortalı için kesil
miş bulunan malullük ayılığı, 

d) Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 20 nci mad
demin birinci fıkrasına göre kesilen aylığı, 

e) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle beraber 
15 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halinde 15 
tam yıl sigorta primi Ödemiş olanlar gibi 18 inci mad
de hükmün© göre hesaplanacak kısmî aylığı, 

Esas ıtutulur. 
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Sigortalı, başka birinin sürekli 'bakımına muhtaç 
durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya uyliK 
bağlanmasına hak kazanmış ise (a), (b) ve (c) bentlerin
de esas tutulan aylıklarda bu nedenle yapılan artış 
oranı dikkate alınmaz. 

Ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığının hesaplan
masına esas basamak göstergesi ile katsayının çarpımı
nın % 90'ını aşamaz. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzeninde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum: 

Ölüm aylığının başlangıcı 
MADDE 25. — Ölüm aylığının ödenmesine, sigor

talının ölüm tarihini takip eden aybaşından başlanır. 
Malullük veya yaşlıluk aylığı almakta liken ölen 

sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylığın öden
mesine, sigortalının hak kazandığı son 3 aylık dönemin 
sona erdiği tarihten başlanır. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum1: 

Toptan ödeme 
MADDE 26. — Ölen sigortalının hak sahiplerin

den hiçbiri bu Kanuna göre ölüm sigortasındanı aylık 
bağlanmasına hak 'kazanmadıkları takdirde, sigortalı
nın ödediği primler hak sahiplerine toptan ödeme 
şeklinde geri verilir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

27 mci maddeyi okutuyorum: 

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması 
MADDE 27. — Ölen sigortalının tahsis yapıl

masına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde 
belirtilen oran ve şartlarda aylık bağlanır veya toptan 
ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 24 üncü madde gereğince tespit 
edilecek aylığının veya 26 ncı madde gereğince yapı
lacak toptan ödeme tutarının; 

a) Dul karısına % 50'sü; ayhk alan çocuğu bu
lunmaması halimde ise % 75'i, 

b) Sigortalı kadının ölüm tarihinde çalışamayacak 
durumda malul veya 55 yaşını doildurmuş olup da 
geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen 
kocasına % 50'si .aylık alan çocuğu bulunmamasi 
halinde lise % 75'i, 

c) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 
20, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur
mamış veya yaşılan ne olursa olsun çalışamayacak 
durumda malul bulunan erkek çocukları ile herhangi 
bir sosyal güvenlik 'kuruluşuna tabi bir işte çalışmayan 
veya buralardan aylık veya gelir almayan yaşları ne 
olursa olsun evli olmayan ikiz çocukların her birine 
% 25'i, 

d) Sigortalının ölüm tarihinde veya sonradan eşine 
veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı 
sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan kısım eşit 
paylar halinde geçiminin sigortalı tarafından sağlan
dığı belgelenen ana ve babasına, her birinin, hissesi 
sigortalıya ait aylığın en çok % 25'i olacak şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık 

tutarı, birinci basamak göstergesinin katsayı ile çarpımı
mın % 50'sinden az olamaz. Bu miktarın, hak rahibi 
bir kişi ise % 80'inden, iki kişi ise % 90'ından, iki 
kişiden fazla ise % lOO'ünden az aylık bağlanamaz. 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya 
nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış ço
cukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocuk
ları bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara 
göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin topla
mı, sigortalıya ait aylık veya toptan ödeme tutarını 
geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse hak 
sahihlerinin tahsis miktarından orantılı olarak indirim
ler yapılır. 

BAŞKAN — Maddede «Hak sahiplerine bağla
nacak aylıklara esas aylık tutarı, birinci basamak gös
tergesinin katsayı ile çarpımının % 50'sinden az ola
maz. Bu miktarın, hak sahibi bir kişi ise % 80'inden, 
ilki kişi ise % 90'ından, iki kişiden fazla ise % lOO'ün
den az aylık bağlanamaz» hükmü yer alıyor. 

Bu bölümü izah eder misiniz. 

DENÎZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izniniz olursa Sayı.ı 
Nuri Ernam açıklayacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun. 

— 601 — 
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NURİ ERNAM (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi 
ilişkileri Komisyonu Üyesi - Sosyal Sigortalar Kurumu 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu kısım asgarî 
aylık tavanını sınırlamaktadır. Bir kişi ileriki kademe
lerde olabilir. Bunun alacağı, en asgarî tabanın yüzde 
yüzünden az olamayacak. 

- BAŞKAN — Evet anlaşıldı. 
Yukarıdaki kademelerde ise bir kişi, mesela 8 inci 

basamakta ise, bunun üç çocuğuna verilecek emekli 
maaşı, en alt kademe basamağının göstergesıinin yüzde 
yüzünden az olamayacak değil mi? 

NURİ ERNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve .işçi 
ilişkileri Komisyonu Üyesi - Sosyal Sigortalar Kurumu 
Temsilcisi) — Evet, asgarisi o olacak, her halükârda 
asgarisi o olacak. 

BAŞKAN — Asgarî basamağa göre, eğer bir kişi 
is© yüzde ellisinden aşağı olamayacak, iki kişi ise yüzde 
doksanından, iki kişiden fazla ise yüzde yüzünden az 
olamayacak. 

NURİ ERNAM (Sosyal Güvenlik, iş ve işçi 
ilişkileri Komisyonu Üyesi - Sosyal Sigortalar Kurumu 
Temsilcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — ıTamam. 
27 neti madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum': 
ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilmesi 
MADDE 28. —- Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı 

kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bu
lunca aylık yenliden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık 
almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı 
ödenir. 

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar her
hangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi işlerde 
çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takıp 
eden dönem başından itibaren kesilir. Aylığın kesil
mesine yol açan sebebin son bulması halinde, bu 
tarihi takibeden aybaşından itibaren herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmamak veya 
buralardan aylılk veya gelir almamak kaydıyla yeniden 
aylık bağlanır. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, 
çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halimde 20 
yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını dol
durduğu tarihe kadar devam ©der. Belirtilen yaşları 
doldurdukları tarihlerde çalışamayacak durumda malul 
olan çocukların aylıkları, bu yaşları doldurduktan 
sonra da kesilmez. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
(isteyen var mı? Yok. 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Cenaze masrafı karşılığı 
MADDE 29. — Sigortalının veya malûllük veya 

yaşlılık aylığı almakta olanların ölümleri halinde, ölen 
sigortalının ailesine, Kurum Yönetim Kurulunun 
önerisi ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile tespit 
edilecek tarife üzerinden cenaze masrafı karşılığı öde
nir. 

Cenaze gerçek veya tüzelkişiler tarafından kaldırı
lırsa masrafların belgelere dayanan ve tarifedeki 
miktarı geçmeyen kısmı bunlara ödenir. Şu kadar ki, 
yapılan masraflar bu miktardan az olursa artanı 
sigortalının) ailesine verilir. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

ıMaddeyi oylarınıza sunuyorunii Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir., 

30 uncu maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler 

Prim alınması ve yönetim giderleri 
MADDE 30. — Bu Kanun gereğince sigortalılara 

yapılacak her türlü yardımlarla yönetim giderlerini 
karşılamak üzere Kurumca bu Kanun hükümlerine 
göre sigortalılardan prim alınır. 

Yönetim giderleri, Kurumun 2.9.1971 tarih ve 1479 
sayılı Kanun ile bu Kanundan doğan genel yıllık ge
lirlerinin % IJOİ'unu aşamaz. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? Yok. 

ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir-! 

31 inci maddeyi okutuyorum. 
Prim oranı ve hesaplanması 
MADDE 31. — Bu Kanuna göre ödenecek ay

lık sigorta primi, sigortalının 33 üncü maddede yer 
alan 'basamak göstergesinin katsayı ile çarpımının 
% 15'idir. 

BAŞKAN — Öbüründeki sistem başkaydı, 'bunda 
başka. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞlDE 
— O kanundaki «kazanç» oluyor, burada ise «seç
tiği basamak» oluyor4 
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BAŞKAN — Evet, burada basamak oluyor. 
31 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum.^ 

İhtiyatların işletilmesi 
MADDE 32. — Kurumun bu Kanun hükümleri

nin yerine getirilmesi için elde ettiği prim ve prime 
ilişkin gelirleri, taşınır ve taşınmaz mallar ile iştirak 
ve diğer gelirlerinden her hesap yılı sonunda her tür
lü giderlerin indirilmesinden sonra kalan meblağ ih
tiyat olarak ayrılır, 

İhtiyatlar; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en 

yüksek seviyede olmak şartıyla -Devlet bankalarına 
yatırmak, 

ib) (Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahville
re yatırmak, 

c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) 2.9.1971 tarih ve 1479 saydı Kanunun 21 inci 

maddesinde tespit edilen esaslar çerçevesinde kuraca
ğı tüzelkişiliği haiz müesseselere ve şirketlere serma
ye olarak koymak veya kurulmuş bulunanların hisse 
senetlerini ve ortaklık paylarım satın almak, 

Suretiyle işletilir, 

(b) bendi gereğince yatırılacak miktar gelir fazlası 
olarak birikmiş bulunan meblağın % 40'ını geçemez. 

2,9.1971i tarih ve 1479 sayılı Kanun ile bu Ka
nuna göre elde edilen gelirler ayrı ayrı değerlendiri
lir. Bunlar arasında (herhangi bir şekilde aktarma ya
pılmaz. Kurumun genel yönetim giderleri, bu Kanun 
ile 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanundan doğan yıl
lık gelirler oranında tevzi edilir. 

2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanuna 6.3.198Î ta
rih ve 2423 sayılı Kanunla ilave edilen ek 6 ncı mad
de hükümleri bu Kanun için de aynen geçerlidir. 

BAŞKAN — Devletin çıkardığı veya kefil oldu
ğu tahvillere, gelir fazlasının ancak yüzde kırkını ya
tırabilecek.) 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞİDE 
— Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluşu ile ilgili 
4792 sayılı Kanunda da böyledir. 

BAŞKAN — Taşınmaz mallara, gelir sağlayıcı 
olması için yatıracak. Gerçi az miktarlarla kiraya ve
rirse, bu sefer de zararına olur, ama o taşınmaz ma
lın her sene değeri artıyor. Birçok sosyal kuruluşlar 
bu yöne gidiyor. Nitekim, OYAK da bunu yapmış-
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tır. Sıkıntıya düştüğü zaman, taşınmaz malın bir ta
nesini satıyor ve derhal sıkıntısını gideriyor. Nitekim, 
bu kriz devresinde yaptı ve birkaç tane taşınmaz ma
lını sattı, 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, Rüzgârlı So
kaktaki «Çatal Han» gibi, 

BAŞKAN — Faydalı oluyor; gayrimenkul gittik
çe kıymetleniyor. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Enflasyon dolayısıyla o kazanç oluyor, 
yoksa olamaz. 

BAŞKAN — Enflasyon olmaması mümkün değil, 
oluyor. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Kira gelirleri dolayısıyla hep zarar edi
yor. Emekli Sandığı hep zararda. 

iBAŞKAN — Kira Kanununu yeni çıkardık. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Yeni yeni düzeliyor, 
BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi ökutuyorunii 

iSigorta primine ve aylıklara esas olan basamaklar 
'MADDE 33. — Bu Kanuna göre sigortalıların 

ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesa
bında, aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin 
katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar 
esas alınır., 

ıBirinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Oribirinci basamak 
Onikinci basamak 
Yukarıdaki basamak 

190 
220 
250 
280 

^ 320 
360 
400 
440 
480 
520 
560 
60Û) 

göstergeleri; geçim endeks-
lerinde, asgarî ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve 
ülkenin ekonomik durumunda meydana gelen deği
şikliklerle Kurumun malî durumu göz önünde bulun-
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durulmak, basamak sayısı sabit kalmak kaydıyla ve 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ekli gösterge 
tablosunun en yüksek gösterge rakamını aşmamak 
üzere Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlene
bilir. 

BAŞKAN — Burada tersten başlıyor; 12, nci ba
samak en yükseği oluyor, en aşağısı değil. 

DENİZ ÖĞRETMEN AUBAY ERBERK ÎNAM 
•(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Bağ .- Kur Genel 
Müdürlüğünde de öyle. 

BAŞKAN — Bağ - Kur'da da Öyle. Birinci dere
ce deyince en üst gibi geliyor insana. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Niye öy
le yapmamışlar? 

BAŞKAN — Bunlar öyle yapmışlar. 
Ben de 12 nci basamak deyince, memurlardaki 

gibi alt tabana yakın 12 nci derece gibi anladım. 
33 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum, 
Basamak seçilmesi 
MADDE 34. — Sigortalı bu Kanuna göre sigor

talılığın başladığı tarihte 33 üncü maddede belirtilen 
basamaklardan dilediğini seçer. 

Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci 
basamak seçilmiş sayılır, 

Gerek bu Kanun gerekse diğer sosyal güvenlik 
kanunları kapsamından çıkarak yeniden bu Kanun 
kapsamına girenlerin, evvelce bu Kanuna göre fiilen 
prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigor
talılıkları devam eder. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

35 inci maddeyi okutuyorum. 

Basamak yükseltilmesi 
MADDE 35. — Seçtiği, intibak ettirildiği veya 

yükselttiği basamakta iki tam yılını dolduran sigorta
lılar, prim borçlarını ödemek ve Kuruma yazılı istek
te bulunmak şartıyla istek tarihini takip eden yılba
şından itibaren bir üst basamağa yükselebilirler. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok.: 

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

36 nci maddeyi okutuyorum. 
Primlerin ödenmesi 
MADDE 36. — Sigortalı, 31 inci maddede belir

tilen prim borcunu ait olduğu yıl içinde Bakanlar 
Kurulunca tespit edilen dönemlerde ödemek zorun
dadır. Kurumun prim alacakları; Bakanlar Kurulu 
kararı ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tah
sil edilebilir. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse; 
ödenmeyen kısmı, ödemenin yapıldığı tarihteki 33 ün
cü maddede belirtilen basamak göstergesinin yürür
lükteki katsayı ile çarpımı sonunda elde edilen tuta
rın 31 inci maddede yer ?Ian prim oranına göre he
saplanarak tahsil edilir. 

Yangın, su baskını, salgın hastalık ve deprem gibi 
bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen sigortalılar ta
rafından süresinde ödenmeyen primler hakkında bir 
yıl süreyle ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

IBAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum. 
ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek 

belgeler 
MADDE 37, -7- Bu Kanuna göre alınacak sigorta 

primlerinin ödenmesi için Kurumca sigortalıya yapı
lacak bildiri üzerine prim borçları Ödenmezse, Ku
rumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu mikta
rını gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre 
verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dai
relerince bunların tabi oldukları hükümlere göre iş
lem yapılır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

,38 inci maddeyi okutuyorum. 
Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi 
MADDE 3ı8. — Yanlış ve yersiz olarak alındığı 

anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren İK) yıl geç
memiş ise sigortalıya geri verilir. 

Primleri geri verilenlerin, primleri iptal edilen ça
lışmaları dolayısıyla kurumca malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından verilmekte olan aylıklarının 
ödenmesi, bu sebeple gerekHi tahsis ve ödeme şartla
rını yitirmiş olurlarsa durdurulur. 
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Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara iliş
kin giderler ilgililerden geri alınmaz. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? Yok. 

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

39 uncu maddeyi okutuyorum. 

Vergi, resim, harç, fon ve katılma payı muafiyeti 
MADDE 39. — a) Bu Kanuna göre sigortalılar

dan tahsil edilen primler ile sair şekilde elde olunan 
gelirler ve 32 nci maddenin (d) bendi uyarınca ku
rulan müessese ve iştiraklerden sağlanan hak ve gelir
ler, 

b) !Bu Kanuna göre sigortalılara ve hak sahiple
rine verilen aylıklar ve yapılan yardımlar, 

c) IBu Kanun hükümlerinin uygulanmasından 
doğan kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bunla
rın alım ve satım işlemleri ile kurumun hizmet gereği 
ihtiyaç duyduğu ve Türkiye'de temini mümkün olma
yan malların ithali, kiralanması, 

d) 'Bu Kanunun uygulanması sebebiyle kurumun 
taraf olduğu dava ve icra takipleri ile ilanları, 

<e) IBu Kanunla ilgili olarak kurumca yapılan bü
tün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi 
veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve 
bunların suretleri, 

İthalde alınan vergi ve resimler dahil her türlü 
vergi, resim ve harçlar ile kurumun doğrudan doğru
ya hizmetlerinden faydalanmadığı fon ve kuruluşlara 
katkı paylarından muaftır. 

BAŞKAN — Madde sonunda geçen «muaftır» 
kelimesinin satırbaşında olması lazım değil mi? Çün
kü, a, b, c, d ve e fıkralarının hepsine şamildir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «ithalde» keli
mesi ile başlayan son cümle, a, b, c, d ve e fıkraları
nın hepsine şamil olduğu için bu şekilde düzenlen
miştir. 

BAŞKAN — «İthalde alınan vergi ve resimler da
hil» kısmı ile başlayan cümle mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddenin (c) fıkrasında geçen, «Tür
kiye'de temini mümkün olmayan mallar» ne olabilir? 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu Üyesi - Bağ - Kur Genel Mü
dürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, Bağ - Kur olarak 
bizim elektronik bilgi işlem sistemimiz var, bunu yurt 
dışından kiralıyoruz. 

BAŞKAN — Başka bir şey yok değil mi? 
ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 

İlişkileri Komisyonu Üyesi - Bağ - Kur Genel Mü
dürü) — Şu anda yok Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Belki hastaneler için olabilir, hasta
neler açılırsa bazı cihazlar gelebilir. 

39 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yoktur,, 

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

4Q inci maddeyi okutuyorum. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Raporlar 
MADDE 4Q. — Sigortalıların ve hak sahiplerinin 

malullük hallerinin tespitinde Sosyal Sigortalar Kuru
mu sağlık tesislerinin sağlık kuruluşları ile genel büt
çeye dahil dairelere ait hastanelerin sağlık kurulların
ca verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar 
esas tutulur. 

Raporları yeterli görülmeyenler kurumca yeniden 
muayene ettirilebilirler,; 

İlgililerin durumlarının tespitinde son muayene ra
poru esas tutulur. 

Yukarıda belirtilen raporlar üzerine kurumca ve
rilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse, durum 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca 
karara bağlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu 
hizmetin karşılığı, anılan kurumun ücret tarifesi üze
rinden ödenir. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

ıBuyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, sıra sayısı bası
lırken maddenin birinci fıkrasındaki «sağlık kurulla
rı» ibaresi yanlışlıkla «sağlık kuruluşları» olarak ya
zılmış. 

Bu ibarenin «sağlık kurulları» olarak düzeltilme
sini tensiplerinize arz ediyorum, 
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BAŞKAN — «Sağlık tesislerinin sağlık kurulları» I 
olur mu? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim, yani hastanelerin, 

BAŞKAN — Ondan sonra da geçiyor, «Sosyal 
Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinin sağlık kuruluş
ları ile genel bütçeye dahil dairelere ait hastanelerin 
sağlık kurullarınca» diyor 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Şöyle arz edeyim Sayın Cumhurbaşka
nın; «Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık tesisleri
nin sağlık kurulları.!» 

Burada «sağlık 'kuruluşları» odur ki, tesislerin te
sisleri oluyor 

BAŞKAN — Yani Sosyal Sigortalar Kurumunun 
sağlık kurulları, bir de bizim devlet hastanelerinin 
sağlık kurulları, onlar da geçiyor. 

Maddenin birinci fıkrasındaki «sağlık kuruluş
ları» ibaresini «sağlık kurulları;» olarak düzeltelim. 

40 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur, 

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

41 inci maddeyi okutuyorum. 

Kontrol muayenesi 
MADDE 411 — Kurum, 14 üncü maddeye göre 

malullük aylığı 'bağlanan sigortalıları ve 27 nci mad
deye göre aylık bağlanan çalışamayacak durumda 
malul koca veya çocukları, kadın ise 50|, erkek ise 55 ı 
yaşını dolduruncaya kadar kontrol muayenesine tabi 
tutabilir. 

Yapılan kontrol muayenesi sonucu; malullük duru
munun kalktığının anlaşılması halinde ödenmekte 
olan aylıklar kesilir. 

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol mua
yenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihi 
takip eden aybaşına kadar yaptırmayanların aylıkla
rının ödenmesi, kontrol muayenesi için belirtilen ta
rihten sonraki aybaşından başlanarak durdurulur. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı 'bildirisinde 
'belirtilen tarihten başlayarak üç ay içinde yaptıran 
ve malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin ay
lıkları, ödemenin durdurulduğu tarihten başlanarak 
tekrar verilir, 
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Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde 
belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve 
malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin dur
durulan aylıkları rapor tarihini takip eden aybaşın
dan başlanarak ödenir, 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Aylıkların birleşmesi 
MADDE 42, — Hem malullük hem de yaşlılık 

sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan sigor
talıya bu ayliklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yal
nız yaşlılık aylığı bağlanır. 

Malullük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaş
lılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına hak ka
zanan sigortalıya yalnız malullük aylığı verilir. 

IBAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

43 üncü maddeyi okutuyorum, 
Aylıkların ödenmesi 
MADDE 43. — Sigortalıya veya hak sahiplerine 

bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar, üç ayda bir 
peşin olarak verilir. Aylığın başlama tarihi ile ilk 
üç aylık dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği veya ölüm 
halinde ıgeri alınmaz, 

İBAŞKAN — Diğerlerinde de üç aylıklar peşin mi 
veriliyor? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) —• Evet efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Beraberliği bozmadık efendim. 

BAŞKAN — Aylıklarını, çalışırken işledikten son
ra alıyor; ama emekli olunca demek ki peşin alıyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) —• Sayın Cumhurbaşkanım, malumunuz, 
devlet memurları çalışırken peşin alır, işçillerse çalış
tıktan sonra alır, 

BAŞKAN — Burada ise öyle yapılmamış diğerin
de, Sosyal Sigortalar Kurumunda öyle yapıldığı için 
burada da ona benzetilmiş. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Başlangıcından beri öyle bir sisteme girmiş efen
dim. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var im? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler,..; Kabul edilmistiTy 

44 üncü maddeyi okutuyorum. 
Hizmetlerin birleştirilmesi 
(MADDE 44. — Bu Kanuna tabi olarak geçen 

hizmet süreleri ile; 
a) ı5d6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve aynı 

Kanunun geçici 210 nci maddesinde belirtilen emekli 
sandıklarına, 

b) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa, 
c) 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa, 
id) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına, 
Tabi olarak geçen hizmet süreleri 24.5.1983 tarih 

ve '2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir. 
BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edimiştir, 

45 inci maddeyi okutuyorum. 

Avans verilmesi 
IMADDE 4 5 . — Malullük, yaşhhk veya ölüm si

gortalarından aylık bağlanması veya toptan ödeme 
işlemlerine başlanmış bulunan ve aylığa veya toptan 
ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigor
talıya veya hak sahiplerine, işlemlerin gecikmesi ha
linde, gecikilen her ay için birinci basamak göster
gesinin katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tuta
rın % SOfsini geçmeyecek şekilde ve ilerideki anacak
larından mahsup edilmek üzere avans verilebilir. 

(BAŞKAN — Bu «avans verilmesi» hususu di
ğerlerinde de var mı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
•(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — 506 sayılı Kanunun 10İOİ üncü maddesinde 
var efendim. 

BAŞKAN — Emekli Sandığında böyle bir husus 
yok; aylık bağlanıncaya kadar bekler. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bizde en büyük sıkıntı 
burada; gecikiyor. Gecikerek ödememin de, avansın 
da bir sebebi odur efendim. 

Çok parçalı. Bir demirci dükkânının sahibi bord
ro tanzim eddmiyor efendim. 

BAŞKAN — Sizde çok gecikiyor. Eskiden Emekli 
Sandığı da öyle idi. 

Benim babam iki senede bağlatamadı; iki sene 
bekledi ondan sonra aylık bağlandı. O zamanlar öy
le idi, 193*01 tarihinde Emekli Sandığı Kanunu yeni 
çıkmıştı. 

45 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yoktur., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenleri.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştin 

46 neı maddeyi okutuyorum. 

Yol parası ve zarurî giderler 
MADDE 46. — Sigortalılarla bunların ölümleri 

halinde hak sahiplerinin; 
a) (Malullük durumlarının tespiti,, 
b) Verilen raporların Kurumca yeterli görülme

mesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
c) Kontrol muayenesi, 
Dolayısıyla Kurumca bir yerden başka bir yere 

gönderilmesi halinde, bunların veya lüzum görülmesi 
üzerine bunlara refakat edecek kimselerin gidiş • dö
nüş yol paraları ile zarurî giderleri Sosyal1 Güvenlik 
Bakanlığınca onanacak bir tarifeye göre Kurumca 
ödenir.: 

ilgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurumca mua
yeneye gönderilenlerin bu istek veya itirazlarının 
doğru olduğu anlaşıldığı takdirde bunlara ve refa
katçilerine de gidiş - dönüş yol paralan ve zarurî gi
derleri ödenir, 

BAŞKAN — Bağ - Kur Genel Müdürlüğünde de 
böyle yol paraları filan ödeniyor mu? 

DENÎZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, 62 nci madde hükmü aynen efen
dim, 

BAŞKAN — Maddenin (a) fıkrası, «Malullük du
rumlarının tespiti» diyor, yani «malulüm» dedi, has» 
taneye gönderildi1,.. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı)— Evet efendim; verilen raporların kurum
ca yeterli »görülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
kontrol muayenesi, 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler,,. Kabul edilmiştir,, 
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47 nci maddeyi okutuyorum. 
Üçüncü şahısların sorumluluğu 
MADDE 47. — Üçüncü şahısların suç sayılır ha

reketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılması
nı gerektiren bir durumun doğması halinde, Kurum 
sigortalı veya hak sahiplerine bu Kanunda belirtilen 
gerekli yardımları yapar. 

Ancak, Kurum hu yardımların tutarı için üçüncü 
kişilere rücu eder. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

48 inci maddeyi okutuyorum,: 
Salveılıktan bilgi istenmesi 
MADDE 48. — Kurum, bu Kanunda belirtilen 

sigorta olayları dolayısıyla yapılan soruşturmaların 
sonucu hakkında, Cumhuriyet Savcılıklarından bilgi 
isteyebilir. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz allmak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum. 
Bildirme; 
MADDE 49. — Kurum, malullük, yaşlılık ve ölüm 

sigortalarından aylık bağlanması veya toptan ödeme 
yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağla
nacak aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri hesap 
ve tespit ederek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile 
bildirir. 

'BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

50 nci maddeyi okutuyorum, 
Bilgi verme! yükümlülüğü 
MADDE 5Q. — İKJ uncu maddede belirtilen mer

ci, kurum, kuruluş, kooperatif ve birlikleri ile şirket 
ve bankalar kurumun isteği üzerine her türlü bilgi 
ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.' 

BAŞKAN — Maddedeki «bankalar» kelimesin
den sonra virgül konması lazım, 

Bankalar ne bilgisi verecek, ne ilişkisi var? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, örneğin Şekerbank, Ziraat Ban
kası bağımsız çiftçinin durumunu iyi bilirler, onlara 
kredi açarlar, borçları vardır. J 
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Bu nedenle gerektiğinde oradan da bilgi alabilsin
ler amacına yönelik bir maddedir.' 

BAŞKAN — «Bilgi» yi anladım, «belge» ne olu
yor, ondan ne kastediliyor?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — O bilgiyi kanıtlayan belgeleri istenince 
verecekler ©fendim. Yalnız sözle değil, yazılı da ola
cak. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

51 inci maddeyi okutuyorum. 

Yaş 
MADDE 51. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigor

talarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanma
sında, sigortalının ve hak sahiplerinin, sigortalının bu 
Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihte nüfus kütüğüne 
kayıtlı bulunan doğum tarihi, sigortalının bu Kanu
na ilk defa tabi olduğu tarihten sonra doğan çocuk
larının da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum 
tarihleri -esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı 
olmayanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı olup da 
günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sa
yılır. 

BAŞKAN — Yani sonunda, nüfus düzeltmesi ya
pılanlar makbul değil, onu kastediyorsunuz, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, 

BAŞKAN — Bu'gün için artık, nüfus kayıtların
da doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar yoktur; bu 
eskiden vardı, Bu hükmü eskiden kalmış olanlar ola
bilir, diye mi koydunuz ve «1 Temmuzu» esas al
dınız? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim 

BAŞKAN — Eskiden bu şekilde vardı, yalnız se
ne yazılırdı ayı ve günü olmazdı. Şimdi nüfus daire
leri o şekilde nüfus kâğıdı vermiyor artık, muhak
kak ayını ve gününü de yazıyor.' 

51 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 
Etmeyenler,., Kabul edilmiştir., *' 
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52 nci maddeyi okutuyorum. 
Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği 
MADDE 52. — Bu Kanun gereğince bağlanacak 

aylıklar ve sağlanan yardımlar nafaka borçları dışın
da, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. 

Ancak, sigortalılara veya hak sahiplerine Kurum
ca fuzulen ödendiği anlaşılan her türlü yardımlar 
38 inci maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, 
ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek 
suretiyle geri alınır. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

53 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kurum memurlarının teftiş yetkileri 
MADDE 53. — Kurumun teftişe yetkili memur

ları bu Kanunun uygulanması bakımından; iş Kanu
nunda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisini 
haizdirler. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

54 üncü maddeyi okutuyorum. 

Tebligat 
MADDE 54. — Bu Kanun gereğince yapılacak 

'bildirimler hakkında 11.2.1959 tarih ve 720îl sayılı 
Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

(BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

55 inci maddeyi okutuyorum. 
Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve zamanaşımı 
MADDE 55. — Bu Kanunun uygulanmasından 

doğaiı uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde veya bu da
valara bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 

'Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazmi
nat ve rücu davaları 10 yıllık, prim alacakları dava
ları ise 5 yıllık zamanaşımına tabidir. 

Şu kadar ki, zamanaşımı nedeniyle prim ödenme
yen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu 
süreler için herhangi bir sigorta yardımı yapılmaz. 

BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

56 nci maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelikler 
MADDE 56. — a) Bu Kanun hükümlerinin uy

gulama usul ve esasları, 
b) (Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvur

ma ve uymak zorunda oldukları usul ve esasları, 
c) Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili 

usulleri, 
d) (Borçlanma ve primlerinin tahsili, usul ve esas

ları, 
e) İsteğe bağlı sigortaya tabi olanların prim öde

me usul ve esasları, 
f) iSigortahların hangi hallerde çalışma gücünün 

en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hallerde başka bi
rinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları 
ile malullük halinin tespitinde esas alınacak raporlar
la ilgili işlemler, 

g) Aylıkların ödenme usul ve esasları, 
Hazırlanacak yönetmeliklerle tespit olunur. 
Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun 

yayımı tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde 
çıkarılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

(BAŞKAN — Önceden (maddede bunları ısaydınız, 
ama Ibaşlka bir şey de çıkabilir. «Ve bu kanunun 
uygulanmasından doğan diğer şeyler» diye koyma
mışısınız. 

İDENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
OSosıyal GülvenMk, İş ve işçi Mişjk'il'erii Korr&yonü 
Başkanı) —ı Sayın Cumhurbaşkanını, (a) bendinde, 
«Bu Kanun hükümlerinin uygulama usul ve esasları» 
gayet geniş bir kavramdır. 

BAŞKİAN — (a) bendini en sona almak lazımdı, 
şunlar, şunlar dedikten 'Sonra, «Bu kanun hükümle
rinin uygulama usul ve esaslarından kastınız o, ya
ni unutulmuş bir şey varsa bunun içerisine sokuyor
sunuz? 

DENltZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK tNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, oraya da alınabilir Sayın Cum-
hurbaşkanı'm. 

ORAMÎgAL NEJAT TÜMER — Danışma Mec
lisi metninde en son benlt olarak düzenlenmiş. 

BAŞKAN — Evet, ı(a) bendini en sona almak 
lazım; çlünlkü önce sayılır, sayılır ondan sonra en 
son bent olarak yer alır. 

ı(a) bendini (g) yapınız, b*den Mbaren a, b, c, d... 
diye deiğişltiriniz. 

56 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 
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56 ncı ma'dldeyi yapılan bu değis/iklıMe birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edÜtoriişliJir. 

57 ndi maddeyi okuifcuyorum : 
(tllÜraz 
MADDE 57. — Sigortalılar Ve halk sahipleri, bu 

Kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurum
ca yapılacak ıtesptilt ve kararlara karşı bildirim tari
hinden sonraki bir yıl içlinde görevi! mahkemeye baş
vurabilirler. 

ıltürazlar, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını 
durdurmaz. 

IBAŞKAN — 57 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

158 nci maddeyi okutuyorum : 

Uira kesirleri 
(MADDE 58. — Bu Kanuna göre sigortalılardan 

tahsil edilecek her türlü primler île sigortalılara ve 
hak sahiplerine yapılacak bütün Ödemelerin hesabın* 
da, lira kesirleri liraya çıkarılır. 

IBAŞKAN — öbür kanunlarda bu böyle değildi, 
bunda niçin «lira kesifleri liraya çıkarılır» denildi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERlBERK İNAM 
^Sosyal Gülvenlk, İş ve 'İşçi İlişkileri Komisyonu 
IBaşkanı) —< 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 77 ve 78 nci (maddelerine altı'f var; ora
da geçiyor; 1479 saydı Kanunun da 76 ncı madde
sinde yer alıyor Sayın Cumhurbaşkanını. 

IBAŞKAN — 58 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Ytok. 

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

59 unou maddeyi okultuyorum : 
Hakkın düşmesi 
MADDE 59. — 'Bu Kanunda aksine hüküm bu-

luramaidikça, ölüm sigortası hakları, hakkı doğuran 
ıday tarihlinden başlayarak beş yıl içinde istenmezse 
düşer. 

Ancak, ıbeş yıl geçitikten sonra istekte bulunan
ların Ibu Kanunun 27 nci maddesine göre kazandık
ları aylık hakları, isifcek tarihini takip eden ödeme 
'dönemi /başından başlanarak verilir. 

IBAŞKAN — 59 unou madde üzerinde söz almak 
ÜsDeyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etoeyenler... Kalbul edilmişjtir. 

60 ncı maddeyi okutuyorum : 
ttsteğe bağlı sigortalılık 
(MADDE 60. — Tarımsal faaliyette bulunanlar 

ile bunların yanında aile mensubu olarak ücretiz 
çalışmakla beraber 4 üncü madde kapsamı dışında 
kalanlardan 1'8 yaşını doldurmuş olanlar Kuruma ya
zılı olarak başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı 
olabilirler. 

Zorunlu s'igof talıkları sona erenler, 4 üncü madde 
kapsamı dışında kalmak şartıyla evvelce prim öde
miş oldukları ıson basamak üzerinden sigortalılıklarını 
isteğe bağlı sigortalı olarak devam ettirebilirler. 

IBAIŞKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz? 
DENİZ ÖĞRETMEN AÜBAY ERBERK İNAM 

(jSosyal Güvendik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Açıklayayım Sayın Cumhurbaşkanını. 

Mecburi'yet 22 yaşından itibaren başlıyor; ancak 
1'8 yaşından itibaren İsteyen de bu sigorta kapsamı
na alınsın, deridi. 

İkinci husus; herhangi bir şekilde zorunlu sigor-
talılıklan sona erebil'ir. örneğin, (tarımsal faaliyeti 
terk eder, bırakır. İsterse bu sigortalılığını devam et-
tirebiMn amacına yönelik bir maddedir. 

BAŞKAN — Az bir şey kalmıştır, sigortasının 
devamı içlin vermeye devam eder. 

"SOSYAL GÜVENUK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Kopmasın diye Sayın (Cumhurbaşkanını. 

'BAŞKAN — 60 inci <madde üzerinde söz'almak 
isteyen?.. 

Buyurun efendim. 
NACİ ÜNVOR (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada ufak bir 
Itereddüdüm var. 

Millî Güvenlik Konseyince bir önce kabul edilen 
kanunda «isteğe bağlı sigortalılık esası» getirilmiş 
Mi, 

Her ne kadar burada, «Tarımsal faaliyette bulu
nanlar l e bunların yanında aile mensubu olarak üc
retsiz çalışmakla beraber» ifadesi kullanılıyor ise de, 
bir dülblîka'syon, bir karışma olabilir kanaatini taşı
yorum. 

Ifctılalarmıza arz etmek için, «Tarımsal faaliyette 
bulunanların yanında a'ile mensubu olarak ücretsiz 
çalışmakla beraber, bu kanunun 4 üncü madde kap
samı dışında kalanlardan...» şeklinde olursa bunu 
•önlemiş oluruz düşüncesindeyim,. 

IBAŞKAN — Nasıl, bir daha tekrar eder misiniz? 
NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem

silcisi) — Şimdi, «Tarımsal faaliyette bulunanların 
yanında aile mensubu olarak ücretsiz çalışmakla be-
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raîber, bu kanunun 4 üncü mıadde kapsamı dışında 
kalanlardan 18 yaşını doldurmuş olanlar Kuruma 
yazılı olarak başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigor
ta/h olabilirler.» 

BAŞKAN — «Tanımsal faaliyette .bulunanlar li'le 
bunların yanında aile mensubu olarak ücretsiz çalış
makla beraber 4 üncü madde kapsamı dışında kalan
lardan 18 yaşını doldurmuş olanlar...» Biraz karışık 
hakikaten bu. 

DEMİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve 'İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başlkanı) — Sayın Oumlhurlbaşjkanım, tarımsal faali
yette bulunmak (tanımlar maddesinde yer almıştır 
ötendim. Bunların yanında aile mensubu olarak üc
retsiz çalışmak ise, ki yüksek malumları olduğu üze
re, hizmet aktiriin ana unsuru ücret ödemes'îdlir, üc
retsiz çalışan kişi 4 üncü madde kapsamı dışında 
'İse, yani başka sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 
bir iş'te çalışmıyor iste, isterse sigortalı olabilir. 

» 
Bizim bu hükümden bir tereddüdümüz yok ve 

gayet açık olduğu kanısındayız, «bu kanun» ibare
sini ekiliyorlar efendim, «bu kanun» denmese de, 
«4 üncü madde kapsamı» bu kanuna aittir. 

'BAŞKAN — Tabiî, «4 üncü madde kapsamı» 
'bu kanuna^ aittir de, Sayın Müsteşar, «Tarımsal faa
liyette bulunanlar ile» sanki tarımsal faaliyette bu
lunanlar, isteğe bağlı olarak sigortalı olabilirler g!ib!i 
yanlış bir anlam doğabilir diye söylüyor. 

«Tarımsal faaliyette bulunanlar ile bunların ya
nında aile mensubu olarak ücretsiz çalışmakla bera
ber...» 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
©aşkanı) — Yalnız nasıl olacak efendim: Bu tarım
sal faaliyette bulunanlar 18 yaşını doldurmuş olacak. 

BAŞKAN — Sayın Müsteşar da diyor ki, «ta
rımsal faaliyette bulunanların yanında...» 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ER'BERK İNAM 
OSosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
'Başkanı) — Ama eiferidim, bu sefer 18 yaşını dol
duranlar kapsama girmez. Yani, şöyle arz edeyim: 
«Tanımsal faaliyette bulunanların yanında» dersek... 

BAŞKAN — Yani 18 yaşında olupda, tarımsal 
faaliyette bulunanlar. 

DENİZ ÖĞRETMEN AUBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, bu haktan yararlandırmayız efen
dim. 

BAŞKAN — iterse olabilecek, isteğe bağlı. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

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

BAŞKAN — Tarımsal faaliyette bulunacak; fa
kat 18 yaşını da doldurmuş olacak, 32 yaşına henüz 
daha basmamış olacak ve bunlar isteğe bağlı ola
cak? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
'(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Daha sonra, «bunların yanında aile 
'mensubu olarak ücretisiz çalışmakla beraber 4 üncü 
madde kapsamı dışında kalanlardan 18 yaşını dol
durmuş olanlar deniyor. 

«Bu 18 yaşını doldurmuş olanlar» hepsine raci? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

^Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

İBAŞKAN — Zaten başta mecburî dedik, burada 
da izah e!i)!iik. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — «Bu kanu
nun» denilebilir. 

İBAŞKAN — «Bu kanunun 4 üncü maddesi kap
samı» denilebilir, denmese de hangi kanun olacaik; 
ama hep bu şekilde diyoruz. «Bu kanunun 4 üncü 
maddesi kapsamı dışında kalanlar» şeklinde düzelti
niz efendim. 

İkinci fıkrada, «4 üncü madde kapsamı» denil
mesine tgerek yok. 

60 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi yapılan bu değişiklikle birlikte oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmliştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 

Müeyyideler 
MADDE 61. — 7 nci maddede telirtlilen süreyi 

üç ay geçirmiş olan sigortalılar hakkında 3 000 lira
dan, 4 500 liraya kadar ağır para cezası hük'molu-
nur. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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62 nci maddeyi okuıtuyorum : 
Kanunun uygulanması 
MADDE 62. — Bu Kanunu 2.9.1971 tarih ve 

1479 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu (Bağ-Kur) uygular. 

Kanunun uygulanmasında, 10 uncu maddede be
lirtilen merci, kurum, kuruluş, kooperatifler ve bir
likleri ile şirket ve bankalara Bakanlar Kurulunca 
görev verilebilir. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunca ne görev veri
lebilir? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanını, somut bir ör
nekle açıklamak gerekirse, örneğin pancar üreticile
rinin bu kamun kapsamına girenlerin prim borçlarını 
Balkanlar Kurulu bir karar alacak ve ürün ka'Mırıl-
dıktan sonra Şeker Şirketine diyecek ki, siz bunun 
prim borçlarını Bağ-Kur'a devrediniz. GÖreV budur 
efen'dim. Bu örnekler çoğaltılabilir. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

GeçÜcİ madde l'i okutuyorum : 

Sigortalıların borçlanması 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna göre sigor

talı olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, si-
gortali oldukları tarihten geriye doğru en çok 10 yıl
lık süreyi mecburî sigortalılık kapsamına girdikleri 
'tarihten itibaren iki yıl içinde talepte bulunmak kay
dıyla borçlanabilirler. 

Şu kadar ki, diğer sosyal güvenlik kanunlarına 
tabi hlzımet süreleri ile bu Kanuna göre borçlanıla
cak hizmet süreleri toplamı 10 yılı geçemez. 

Borçlanılan sürelere ilişkin primler talep tarihlin
de geçerli prim tutarları esas alınmak suretiyle si
gortalının bulunduğu basamak üzerinden hesaplanır. 
Borçlanılan tutarın, bu hakkın doğduğu tarihten iti
baren üç yıl içinde ödenmesi şarttır. Bu süre içerisin
de primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz. 

Borçlanılan süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında 
borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten son
ra hizmet süresi olarak değerlendirilir. 

Yukarıdaki hükümler uyarınca, borçlanılacak sü
reler diğer sosyal güvenlik kanunlarına tab'i bir işe 
girerek o Kanuna talbi kurum veya kuruluşlardan 
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aylığa halk kazananların 24.5.1983 tarih ve 2829 sa
yılı Kanun hükümlerine göre birleşitİfilecek hizmet
lerine dahil edilemez. Bu suretle dikkate alınmayan 
sürelere ait borçlanma primleri talep halinde sigor
talıya geri verilir. 

BAŞKAN — On yıl geriye borçlanacak, erkek 
45 yaşında olduğuna göre, on yıl da çalışacak, 55 
yaşından evvel de emekli olamayacaktı, yirmi sene 
vermiş olacak yanı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
'(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Currihurbaşkanım. 

BAŞKAN — 25 sene değil miydi? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(fSosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, kısmî aylık da öngörüldüğü 
için, yirmi senede de alabilir ikişer, ikişer eksiliyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Meri yaşta olanlara blir kolaylık oluyor efendim. 

İBAŞKAN — Ama bu on senelik primini üç sene 
İçerisinde ödemiş olacak, yaui on senede ödemeye
cek? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyali Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim, kapsama girdikten iki yıl 
içimde müracaatta bulunacak, üç yılda da ödemiş 
olacak. 

BAŞKAN — Geçici makide 1 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madtie 2*yi okutuyorum : 
Başka kurumda geçen hizmetin ihyası 
GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigor

talar Kanunu ile aynı Kanunun geçici 20 nci mad
desine göre daha önce .sigortalı olup da primlerini 
toptan ödeme şeklinde geri alanlardan bu Kanuna 
göre sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan süreleri 
belgeledikleri takdirde bu 'süreleri borçlanabilirler. 

İhya edilen sürelere ilişkin primler talep tarihin
de geçerli prim tutarları esas alınmak suretiyle sigor
talının bulunduğu baisamalk üzerinden hesaplanır. 
Hesaplanan tutarın talep tarihinden itibaren üç yıl 
içinde ödenmesi şarttır. Bu süre içerisinde primi öden
meyen süreler hizmetten sayılmaz. 

BAŞKAN — Burada, Sosyal Sigortalardan top
tan alıyor, bunu belgeleyecek; bu toptan ödeme 
rrii'.'ktarını borçlanacak, ama, yine bunu da üç sene 
içinde ödemiş olacak. O takdirde, o hizmetleri sayıl
mış olacak, değil mi?. 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK tiNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Balkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.( Yoktur. 

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

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 

Muhtarların bildirme yükümlülüğü 
GEÇİCİ MADDE 3. — Muhtarlar, bu Kanunun 

Bakanlar Kurulunca uygulanmaya konulduğu tarih
lerde sigorta kapsamında bulunanları en geç altı ay 
iç/inde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — «Muhtarlar, bu Kanunun Bakanlar 
Kurulunca uygulanmaya konulduğu tarihlerde sigorta 
kapsamında bulunanları en geç altı ay içinde Kuru
ma bildirmekle yükümlüdürler» diyor. 

DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Hükümet tasarısı üç ay öngörmüştü, bu 
üç ay kısa 'butundu; altı ayda ancak yapılabileceği ön
görüldüğünden, bu şekilde huzurlarınıza geldi efen
dim. 

BAŞKAN — «(Bakanlar Kurulunca uygulamaya 
konulduğu tarihlerde» diyor. Yürürlüğe girdiği tarih 
belli değil mi?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Değil efendim, daha onra uygulama 
gelecek; 10 yıl süre ile kademeli olarak geçilecek. 

SOSYAflJ GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Basamakların tespiti, vesaire. 

BAŞKAN — Bağ - Kur gibi. 
SOSY/İL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Bağ - Kur gi'bi Sayın Cumhurbaşkanım; çeşitli 
gruplar var, pancarcılar, çaycılar... 

BAŞKAN — Evet, evvela hangisinden başlana
cak?. Bunu konuşmuştuk. Hepsi birden değil, 10 se
ne içerisinde... 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Bir sonraki maddede gelecek o efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Geçici 3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Uygulama alanı 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanma

sı, yayımını takip eden yılbaşından itibaren en geç 
on yirl içinde bütün bölgeleri, illeri ve ürün çeşitlerini 
kapsayacak şekilde tamamlanır. 

Bu Kanun 'hükümlerinin öncelikle 'hangi bölgeler
de veya hangi dilerde veya hangi ürünleri üretenlere 
uygulanacağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?. Yoktur. 

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

Geçici 5 'inci maddeyi okutuyorum : 
Bakardık genelgeleri 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 56 ncı mad

desinde belirtilen yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar, yönetmeliklerle tespit olunacağı belirtilen hu
suslarda,' (Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak 
genelgelere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Bu genelgelerdeki hükümler, çıkarı
lacak yönetmeliklere aykırı olursa ne olacak?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı)— Sayın Cumhurbaşkanım, yönetmelik çı
kıncaya kadar tamimlerle yürütmeyi sağlayacak Ba
kanlık. Yönetmelik .çıktıktan sonra, zaten genelgele
rin hükmü kalmayacak ve uygulamayı o gösterecek. 

iBAŞKAN — Yönetmelikler için bir sene zaman 
koyduk, değil mi?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — öyle efendim, o bir senelik zamanda 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelgelerle bu uygulama
yı sağlayacak. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar hiç böyle bir şey 
yapmadık. 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Bağ - Kur Kanununda var efendim. 

BAŞKAN — Bağ - Kur Kanununda var mı?. 
okur musunuz o kısmı. 

Yani, burada genelge çıkarmakla, yönetmelik yet
kisini ona vermiş oluyoruz; aykırıdır bu. Şimdiye 
kadar hiçbir uygulamada bü yok; «altı ay sonra çıka
rır veya varsa benzer yönetmeliklerin aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır» falan dedik. Mesela burada 
Bağ - Kur var, «Bağ - Kur yönetmeliğinin, aykırı 
olmayan 'kısımları uygulanır» denebilir. Ama bunu 
genelge ile uygulamak?... 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, 1475 sayılı İş Kanunu 
-bundan evvel- çıktığında, 18 yönetmelik öngörülmüş
tü; bunu yetiştiremezler diye genelge usulü uygulan
dı orada; Çalışma Bakanlığı genelge usulü uygula
dı. 

BAŞKAN — Bağ - Kur Kanununda o kısmı 
bulabildiniz mi?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
(Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, geçici madde 
olduğu ve yürüdükten kalktığı için elimizdekıi baskı
ya girmemiş. Ancak, emir buyurulursa yukarıdan 
getirebiliriz efendim. 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — 1479 sayılı İş Kanununun ilk yasasında idi 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Kanuna uygun olarak ya tüzük çı
karılır, ya yönetmelik çıkarılır; genelge çıkarılmaz. 

İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Efendim, izin verirseniz o kısmı okuya
yım : 

«Bu kanunda sözü geçen tüzükler yürüdüğe gi
rinceye kadar, bu kanunun birtakım konularında be
lirtilen hususlarda Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak 
genelgelere göre lişlem yapılır.» 

BAŞKAN — 1475 sayılı Kanunda tüzükle uygu
lanıyor, burada «yönetmelik» dedik, tüzük demedik; 
orada tüzüğe atıf yapmış, «tüzük çıkarılır» denmiş. 
Vaktiyle o şekilde yapmışlar. Ama bu şekilde yapar
sak, bir türlü o yönetmelik çıkmaz. 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — 1 yıllık şart var Sayın Cumhurbaşkanım; 
kanun görev veriyor mutlak çıkacak. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, bu kanunda da yer almış yal
nız tüzük olarak yer almış; 

«Geçicıi Madde 5. — Bu kanunda sözü geçen tü
zükler yürürlüğe girinceye kadar, 'bu kanunda tüzükle 
tespit olunacağı 'belirtilen hususlarda, Sosyal Güven
lik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem 
yapılır.» 

ORGENERAL NURETTİN ERGİN — Bunu 
koymıasak olmaz mı?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Olur efendim, biz sadece boşluk kalma
sın diye koymuştuk; çıkarabiliriz. 
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SOSYAİL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Zaten 'bir düzenleme, kendiliğinden, yapacağız 
efendim. 

BAŞKAN — Yapacaksanız siz o düzenlemeyi ya
pın; ama kanuna böyle bir madde koymak kanun 
yapıcıya yakışmaz. 'Bakanlık yapar onu. 

Ben geçici 5 inci maddenin çıkarılmasını teklif 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 5 inci madde çıkarılmıştır. Bakanlık bunu 
istediği zaman yapabilir. 

Bu suretle, geçici '6 ncı madde, geçici 5 inci mad
de olmuştur. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 
Kuruluş masrafları 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun uygulan

ması için her türlü giderlerin karşılanmasında yar
dımcı olmak üzere gerekli ödenek, on yıl süreyle yıl
lık bütçelerde Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibi
ne konur. 

BAŞKAN — «Karşılanmasında» hangi giderleri 
karşılayacak?. Bağ - Kur yapacaktı bunu, Bağ - Kur 
üzerine alacaktı. Bağ - Kur'a Hükümetin bir katkısı 
var mı?. 

SOSYAIJ GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Yok efendim. 

BAŞKAN — Yoksa, 'buna nasıl katkı yapacak?. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
'Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Bağ - Kur'un 
kuruluşu sırasında Devlet Bütçesinden 10 milyon Türk 
Lirası kadar -yanılmıyorsam- bir yardım vardı ve do
layısıyla burada da 'başlangıç olarak böyle bir yar
dım öngörülmüştür; masrafları karşılamak için. 

BAŞKAN — O artık oraya kalacak, Devletin bir 
hibesi olacak. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Ve çiftçiye hizmet ©derken, esnafın parasını kul
lanmamış olacağız; 32 nci maddede öngörülen sis
tem. 

BAŞKAN — Çünkü esnaf «benim parayı kullanı
yor» diye kıyameti koparacak. 

Geçici 5 inci madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?. 

'Buyurun. 
İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha önce gö
rüşüldüğünü beyan ettiğiniz için -üzülerek- bir şey 
diyemeyeceğim; ancak «her türlü giderlerin karşılan-
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masandan kasıt, herhalde, aylık bağlanması, sosyal 
halkların sağlanması gibi hususlar değildir. Bunun za
bıtlara geçmesinde yarar görüyorum. 

BAŞKAN —' Bu 'kurumun kurulmasında; bina 
tutulacak, kırtasiye, mefruşat alınacak; bunları kaste
diyorsunuz değil mi?. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Yoksa, maaş bağlanması falan ta
biî olmaz. 

İLHAM KÜI3MENOÖLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Aslında, ortada böyle bir kurum da 
var efendim; böyle bir maddeye neden ihtiyaç duyul
du onu bilemüyorum. 

BAŞKAN — Ama o kurumdakıi mevcut 'kadro 
ile yürütemez bunu, kadrolar ilave edilecek, değişe
cek. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK IıNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, gayet tabiî yö
netim giderleri artacaktır. Kaldıki, biraz önce Sa
yın Sosyal Güvenlik Balkanımın da maruzatta bu
lundukları üzere, esnaf ve sanatkârlar ile 'bağımsız 
çalışanların birikmiş parasından tarımda çalışanların 
sosyal güvenliğine katkıda bulunmak düşünülmedi. 

BAŞKAN — Gerçi bu 10 sene içerisinde, yavaş 
yavaş olacak; birinci senede mühim bir şey (konmaz. 

İLHAM KÜSMENOÖLU (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Efendim, izin verirseniz bir hu
susu daha arz etmek istiyorum. 

Yıllık bütçelere böyle bir şey konulacağını, bu 
kanunla, belirtmek bütçe tekniği yönünden de sa
kıncalıdır. 

BAŞKAN — Onu, hele 10 sene için hüküm altı
na alamayız. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu konu Büt
çe Maliye Komisyonu Başkanı ve Başkan Yardımcısı 
ile birlikte görüşülmüştür. Özellikle onların bu şekil
de yer almasını istediklerini belirtmek isterim. 

BAŞKAN — 10 yıl süre ile bu para verilecek 
mi?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — «M'iktar olarak belirtilemez» dediler 
efendim; ancak «böyle bir ödenek verileceği yazıla
bilir, hükme bağlanabilir» dedüler. 

BAŞKAN — Bağ - Kur Kanununa baksanıza, 
orada da bu şekilde", «10 yıl süre ile» diye* konmuş 
mu?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İiNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Orada süre bir kez efendim. 

BAŞKAN — Orada bir 'kez ise, burada da bir 
kez verilebilir. 

SOSY/4L GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu çiftçilerle ilgili. Bağ -
Kur'un halen esnafla 'ilgili bir kolu var, bu ikinci kol 
efendim. 'Bu ikinci kol için, biz mecburuz birtakım 
•masraflar yapmaya; temsilcilikleri, şube müdürlükle
ri vesaire için. 

BAŞKAN — 10 sene için koymayalım. 
SOSYAfL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— 10 yıl içinde tamamlayacağız efendim; faraza 
birinci yılın masrafı... 

BAŞKAN — Tamam, birinci yıl için koyduk; on
dan sonra primler almaya başlayacaksınız, oradan 
yavaş yavaş karşılamak lazım yönetim giderlerini. 
10 sene müddetle de, her sene alınacak şeyleri, Mali
ye Bakanlığı karşılamaz. 

Yani, birinci senede hiçbir şey yoktur, koyalım; 
ama ondan sonraki senelerde konamaz. 'Bir kere bu
rada bağlantı kuramayız, 'bütçe kanunlarında konur o. 

TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Sayın Cumhurbaşkanım, bir ihtiyaç olur
sa, ertesi senenin bütçesine konur; bir defa burada 
fasıl açıldığına göre, kaldırıncaya kadar onu devam 
eMirmek imkânı var. Birinciyi koyduktan sonra ken
diliğinden gelir. 

BAŞKAN — Tabiî. 
«Yönetim giderlerinin» demek lazım; «her tür

lü giderlerin» deyince fazla ölmüyor mu?. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Bir defaya mahsus olmak üzere 
her türlü giderlerin. 

BAŞKAN — «Her türlü giderlerin karşılanmasın
da yardımcı olmak üzere gerekli ödenek, bütçe ter
tibinden Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibine 
konur.» 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — «Bağ - Kur kuruluş masrafları, 
madde 22 : Kurumun kuruluş giderlerini karşılamak 
üzere, genel bütçeden 10 milyon lira ödenir.» 

BAŞKAN — Evet, o kadar bir şey demek lazım. 
TARIM VE ORMAN BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK — Orada «bir defaya mahsus» deyimi var. 

— 615 — 
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BAŞKAN — Evet, orada bir defa. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — ıSayın Cumhurbaşkanını, yanılmıyorsam, Bağ-
Kur Kanunu bir defada yürürlüğe girdi. 

İBAŞKAN — tyi ama, biz parça parça koyaca
ğız; bu sene pancar, gelecek sene tütün, öbür sene 
bir başka tarım kolu. Şimdi, bu sene «pancarcılar» de
dik; ne kaidar adam lazım kadroda, şu kadar memur 
alacağız, ,şu kadar odalı bir yer lazım. Bir dahaki se
neye bu binayı genişletecek miyiz? Ona göre bir bina 
tutacaklar. Her sene o binaya ilave olmaz ki. Düşü
necekler, «10 sene sonunda bu şu kadara mal olur» 
diyecekler; ona göre bir bina bulacaklar, daha şim
diden. 

Kalldıki, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci seneler
de primler alacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Mümkün olur
sa bu 10 yılı biraz daha azaltalım efendim. 

BAŞKAN — Siz bir şey söyleyecektiniz. 
ZİYA ÇAĞLAR (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş

kileri Komisyonu Üyesi - Bağ-Kur Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanını, şunu arz edecektim : 

Bağ-Kur Kanununun 22 nci maddesinde bir defa 
konulmuş; fakat geçici 1 inci maddesinde de «Bu ör
gütlenme yurt çapında, en geç, 1,5 yılda tamamlanır» 
hükmüne yer verilmiş. 

Bu bakımdan, o bir defa uygulama süresine göre 
uygun; fakat burada 10 yılda, yurt çapında, kademe 
kademe 10 bölgeye ayrılır da uygulanırsa, «her yıl o 
uygulanan bölgeye göre ödenek konulur» noktai na
zarından hareket edildi. 

İBAŞKAN — Eğer kanun böyle çıkarsa Maliye 
Bakanlığından 5 kuruş alamazsınız. Çünkü burada hiç
bir rakam yok; «Ben bu sene bulamadım, 1 milyon 
lira koydum» der. Rakam olmadığı için alamazsınız. 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu tasarı siyasî dö
nemde yasalaşsa idi müstakil bir kurum kurulurdu. 
Yani Aldan Z'ye kadar, odacısından genel müdürüne 
kadar yeni kişiler tayin edilirdi. 12 Eylül felsefesine 
uygun bir tarzda bir tasarı hazırlanmıştır ve Bağ-Kur 
iki kanunlu bir genel müdürlük haline getirilmiştir. 

BAŞKAN — Evet, bir tarafında Bağ-Kur, bir ta
rafında da bunlar; ne diyeceksek bunlara... 

NACİ ÜNVER (Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tem
silcisi) <— 2,5 milyon aile reisine hizmet götürecek bir 
müessese haline geliyor Bağ-Kur. Bağ-Kur'un kendi 
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kanununda, kurumun gelirleri meyanında, (e) fıkrasın
da gerekli hallerde genel bütçeden yapılacak yardım
lar tarzında bir madde konmuştur. Bu bütçe tekniğine 
de, yasa tekniğine de uygundur. 

Huzurunuzdaki tasanda böyle bir madde getirilme
miştir, Bağ-Kur'un gelirleri meyanında sayıldığı için. 
Buradaki 10 yıllık süre bunu amaçlamaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Zaten Danışma Meclisinde gelen 

metinde böyle bir şey yok. Hükümetin teklifinde var 
mıydı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERlK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Siz Komisyon olarak mı koydunuz bu 
ıson geçici maddeyi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim; tartışmalardan sonra konuldu. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE — 
önerimiz oldu efendim. 32 nci maddeden dolayı. 

BAŞKAN — Hükümette konuşulurken orada bir 
öneri getirmemiş miydiniz? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım. O bizim suçumuz, ku
surumuz oldu. Burada daha iyi incelenince bu ek
sikliği gördük efendim. 

BAŞKAN — Bir defa 10 yıllık süre fazla. Neden 
fazla; zaten 10 ncu yılda tamamlanmış olacak, ta
mamlandığı sene de para verilmez ya. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Danışma Mec
lisi metninde 7 yıl idi. 

BAŞKAN — «7 yılda tamamlayamaz» dediler 
geçen sefer, «7 yılda olmaz, 10 yıla çıkaralım» dedik; 
ama hiç olmazsa 5 senede tamamlasın veya bir defa
da yapsın. Ama, bir defada yaparsa azıcık bir parayla 
başlayacaktır, 5 sene bence iyi. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Daha sonra kendi primlerinden kar
şılar. 

BAŞKAN — Evet, ondan sonrasını kendi prim
lerinden karşılar. 

İLHAN KÖSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim «her türlü giderlerin karşılanma
sı» konusuna da açıklık getirmek gerekir. 

BAŞKAN — Doğrudur, onu açıklamak lazım. 
«Her türlü giderler» deyince, ölüm yardımı filan da 
bunların içine girer. 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Efendim, «her türlü yönetim giderleri» de
sek?.. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — «Kuruluş giderleri» daha uygun. 

BAŞKAN — «Bu Kanunun uygulanması için ku
ruluş giderlerinin karşılanmasında...» 

SOSYAL GÜVENLİK BAKAM SADIK SİDE — 
«Kuruluş ve yönetim giderleri» dememiz lazım. 

BAŞKAN — Olabilir; Bu Kamunun uygulanması 
için kuruluş ve yönetim giderlerinin karşılanmasında 
yardımcı olmak üzere gerekli ödenek, beş yıl süreyle, 
yıllılk bütçelerde Maliye Bakanlığı yedek ödenek ter
tibine konur.» 

Geçici 5 inci maldldeyi değişik şekliyle tekrar oku
tuyorum : 

«Geçici Madde 5. — Bu Kanunun uygulanması 
için kuruluş ve yönetim giderlerinin karşılanmasında 
yardımcı olmak üzere gerekli ödenek, beş yıl süreyle 
yıllık bütçelerde Maliye Bakanlığı yedek ödenek ter
tibine konur.» 

BAŞKAN — Çünkü, bunun hiçbir parası yok şim
di; memur alacak, maaşını nereden verecek; daha bi
rikmiş parası yok ki. İşlte bu paradan verecek. 

Bu son okunan geçici maldde 5 üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler.., Kaibul edilmiştir. 

Geçici makide 6*yı okutuyorum : 

Kuruluş safhası genel yönetim giderleri 
GEÇİCİ MADDE 6. — 30 uncu maddenin ikinci 

fıkrasına-göre tefrik edilen yönetim giderleri, bu Ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren on yıl Süreyle % 
15'i aşamaz. 

/ 
BAŞKAN — Ne demek o? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yönetim giderlerinin 
l% 10'u aşaımayacağüıı... 

BAŞKAN—% 15'i aşamayacağı. m 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Burada kuruluş sırasında masrafların daha 
fazla olması nedeniyle bu % 10 oranı, % 15'e çı-
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kartılmıştır. «10 yıl süreyle gelirlerinin % 15'ine ka
dar masraf yapabilecek» anlamında efendim. 

BAŞKAN — Gelirlerinin % 15'ini aşamayacak?. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, yönetim giderleri için. 

BAŞKAN — Yani, gelenler bunu sarf etmesin 
diye?.. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Buraya «bütçe gelirleri dahil» diye 
bir şey eklenebilir. 

BAŞKAN — «Yönetim» diye yukarıda da koyduk. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — Geliri var. Başlangıç için gelirinin % 
15'ini bu maksaıtla kullanabilir. Aynı maksatla büt
çeden de ödenek aldığına göre, onlar dahil... 

BAŞKAN — Ama o zaman, Hükümetin verdiğini 
az koyar; % 15 kalsın. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel .Sekreteri) — % 15 kalsın. «Bütçe katkıları dahil» 
denirse... 

BAŞKAN — Onu da kastediyoruz; «bütçeden ve
rilen katkıyı da dahil etmemiz lazım» diyoruz. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Komutanımın düşüncelerine katılıyo
ruz. «Bütçe katkısı dahil % 15'ini geçemez.» 

BAŞKAN — Ama böyle dersek, birinci senede bu
nun geliri farz edelim ki 1 milyon lira, eğer «bütçe
den yapılacak yardımı da geçemez» dersek, 1 mil
yonun % 15'i 150 bin lira eder. 150 bin liradan fazla 
para harcayamaz demektir. O da olmaz. Bence bu 
böyle kalsın. Onu karışltırmayalım. Esas topladığı pa
ranın % 15'ini aşamaz. 

Geçici 6 ncı madde üzerinde başka söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

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

63 üncü maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 63. — Bu Kanun, yayımı tarihini izle

yen aybaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Yürürlük tarihini Ocak yapsak, öte

kinde «1 Ocak» dedik?.. 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Ocak ayına kadar hazırlık yapmaları açısın
dan böyle düşünüldü efendim. 

BAŞKAN — Ama ötekinde «şu tarihte» dedik. 
DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı)— Efendim, onun hazırlığı var. " 

BAŞKAN — Bunun da hazırlığı var. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, başüstüne. 

BAŞKAN — «Bu Kanun 1.1.1984 tarihinde yürür
lüğe girer» diyoruz. 

Maddeyi yeni şekliyle tekrar okutuyorum : 
«Madde 63. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihin

de yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — 63 üncü maddenin bu son şekli üze
rimde söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 64, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 64 üncü maddeyi oylarınıza sunu

yorum .-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka

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

Bu Kanun da hayırlı, uğurlu olsun. 
SOSYAL GÜVENLtK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, 117 ülkeden biri olduk efen
dim, bu dakikadan itibaren. Bu gerçekten millet ola
rak insanımıza verdiğimiz önem bakımından büyük 
değer taşır. Fakat bu Kanunla yeni risklere girdik. 
Birinci kanunla daha büyük riske girdik; bununla da 
belli ölçüde riske gireceğimizi arz etmek istiyorum. Fa
kat, önemli bir kişisel riski önledik; tek tek idiler, sı
kıntılar karşısında kolayca kırılafoilenler bir araya ge
tirildi, kolay kırılmayacaklar; toplu olmaktan dolayı 
onlara sağlanacak büyük menfaaltler dikkatle göz 
önünde tutulmalıdır. Bu insanlara vereceğimiz hiz
metler için belli bir riski severek göğüslemek duru
mundayız. Zatı âlilerinizin bize verdiği ışık böyle bir 
çalışmayı emredici kılmıştır. 

4. — 2.9.1971 Târih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Gü
venlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/842; M.G. Konseyi : 1/626) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 598; M.G. Konseyi S. Sayısı : 699) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasında, 
2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanu
nunun İki Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve 
İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 699 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Sosyal Güvenilıik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 

Sözcüsü Sayam Bakan ve ilgililer yerlerindeler. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Tasarının ıtümü üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun, 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 23 Eylül 1983 tarih 
ve 2898 sayılı Kanunla memur emeklilerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılacak zam belirlenmiştir. 

2 Eylül 1971 Tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununa, diğer bir deyişle Bağ-Kur' 
dan aylık alanlara da yaklaşık aynı oranda yansıtıl
ması amacıyla bu kanunda değişiklik öngörülmüştür. 

Buna göre, Bağ-Kur Kanununun 50 nci madde
sindeki basamak göstergeleri, Emekli Sandığı parale
linde 1984 ve 1985 ve daha sonraki yılarda uygulan
mak üzere iki ayrı tablo sekilinde yeniden düzenlen
miştir. 

Ayrıca Bağ-Kur Kanununa, 2423 sayılı Kanunla 
eklenen ek geçici madde ile verilen sosyal yardım 
zammı 1984 yılı için 1 000 Türk Lirasından 2 000 
Türk Lirasına çıkarılmaktadır. 

4 

(1) 699.S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Yüksek malumları olduğu üzere, 1983 yılı için 
Bağ-Kur emeklilerine sosyal yardım zammı yapılama
mıştı. Bu zammın 1985 yılından •itibaren Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığından aylık adamlara ödenen 
sosyal yardım zammına yapılacak zam oranının artması 
da öngörülmüştür. 

Yapılan bu değişikliğe göre, mevcut gösterge tab
losu 1984 yılı için 20 ila 50, 1985 yılından itibaren 
uygulanmak üzere 50 ila 80 puan artırılmıştır. 

Buna göre, 1984 yilında katsayı 40 olarak kabul 
edilirse ortalama % 33, 1985 yılında katsayı 44 olarak 
kabul edilirse yaklaşık % 19 oranında bir zam ya
pılmış olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, Bağ-Kur bunu karşılayabilecek 

durumda mı? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) —Efendim, aktüeryal dengesi hesaplanmış, çık 
hassas hesaplardan sonra huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyoruz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu dönemin özelliği cm; 
verdiğiniz fırsatlarla müesseseler gerçekten fevkalade 
çöküntülü durumdan kurtarılmış, bugün yapabileceği 
zammı kendi başına karşılayacak hale getMlmişttir. 

Fazla bilgi istenirse Sayın Genel Müdürümüz hazır 
efendim. ^ 

BAŞKAN — Sonra bir de «Aman karşıılayamı-
yoruz, bu kanunu değiştirelim» denilmesin. 

Yalnız bundan evvelki kanunda basamağı 190'dan 
başlattık, şimdi burada 240 oldu. O buna uyacak mı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ona uyması uyma
ması sorunu yine tartışılmıştır. Ancak, eğer bunu da 
aynen yaparsak tarımda kendi adına ve hesabına ça
lışanların üzerine başlangıçta büyük bir yük yükleye
cek. Sonradan yükseltilebilecek. 

BAŞKAN — Yani, şimdi bu ona uymayacak. 
Kabul ettiğimiz şekilde 190'da kalacak?.. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada 
önemli bir faktör de, bu katsayıları değiştirmek sure
tiyle Bağ-Kur'da çalışanlara 1984 ve müteakip yıllarda 
yapılacak zammın yüzde oranı. 

Gene takdir duyurulacağı üzere Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Emekli Sandığı Kurumuna bağlı olmadığın
dan bir parelellik arz etmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Hayır, o katsayı zaten var. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Hayır, katsayı değil de, katsayı 
uygulaması konusunda bugün elimize geçenin artacak 
miktarı, hepsinde muvazi bir şekilde olmalıdır. Onu 
ayrıca incelediler, müsaade ederseniz izah etsinler. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Efendim, Bağ-Kur'da 1984 yılında en alt 
derecede ortalama % 42, en yüksek derecede ise 
% 32,27 oranında artış yapılmış oluyor. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Sosyal Sigortalarda bu 
artış % 29 ile % 36 arasında değişiyor. Emekli Sandı
ğında ise, 1984 yılında % 28 ile % 20 arasında değiş
mektedir. 

BAŞKAN — Denge yok. 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi 

Genel Sekreteri) — Emekli Sandığı en azı veriyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, geçen yıl işçi emek
lilerine, yüksek malumları olduğu üzere, memur emek
lilerinden çok daha fazla zam yapılmıştır efendim. 

'BAŞKAN — Yalnız şu var : Bağ-Kur'dan en faz
la maaş alan bir kimse 16 bin lira alır, Emekli Sandı
ğından ise 50-60 bin lira alır. Kaza işçi emeklisi de 
az maaş alır; ama ikramiyesi fazladır. Bunu böyle 
dengelemişler. Yani birisinde emekli maaşı fazla, ik
ramiyesi az; öteki tarafta ikramiye çok emekli maaşı 
az. 

Şimdi biz, bir kanunla bunu dengelemeye çalışı
yoruz. ,% 39 falan dendi; 16-17 bin liranın % 39 unu 
alınca küçük bir rakam eder, ama 50-55 bin liranın 
'% 28'ini alınca o büylük bir rakam eder. Şimdi, bin 
liranın % 10'u 100 liradır; ama 100 bin liranın % 
10'u 10 bin liradır. % 10 deyince birisine 100 lira, 
birisine 10 bin lira artış yaparsınız. O bakımdan bu 
durum bizi yanıltmasın. Kaldı ki, bu, Devletin ke
sesinden çıkan bir şey değil. Yani bu şimdi istediği 
kadar çoğaltsın, Devlet buna bir katkıda bulunmuyor. 
Bağ-Kur'un bankalarda kendi hesaibı var, bankalarda 
yatan parası var, gelirleri var, ona göre hesap ediyor; 
zaten bu kendilerinden kesilen para. Bu parayı ne 
yaparsa yapar, buna bir şey diyemeyiz ki. Bunda Dev
letin bir katkısı yok. 

İşçinin de öyle; Devlet, Sosyal Sigortalara da bir 
katkıda bulunmuyor; ama Emekli Sandığına Devlet 
katkıda 'bulunuyor. . -
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SEDAT GÜNBRAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, demin Bağ-
Kur Kanununun ilgili maddesi, «Bu müesseselere Dev
let tarafından sadece kuruluşlarında değil, kuruluşla
rından sonra da gerektiğinde kaUkıda bulunulur» şek
linde okundu. 

BAŞKAN — öyle bir madde geçmedi. 
Böyle bir madde var mıydı? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş-
'kanı) — Efenldim, Bağ-Kur Kanununda «Gerektiğinde 
bütçeden yardım alır» diyor; ama şimdiye kadar sa
dece başlangıçta yapılmıştır, ondan sonra bir daha yar
dim yapılmamış. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Şimdi, benim maruzatım şu : Talep 
konusunda bir artış var; yine herkesin bir başlangıç 
noktası var. Bu arltışa paralel olarak memur maaşında 
bir artış oluyor, işçi ücretinde bir artış oluyor, Bağ-
Kur*da bir artış oluyor. Bunların hepsi aynı olsun de
miyorum; ama aşağı-yukarı bir paralellik olması ge
rekir. Biri % 20 iken, diğerinin % 40-50 olması... 

BAŞKAN — Geçen sene ne kadar artış yapıldı? 
ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi 

İlişkileri Komisyonu Üyesi - Bağ-Kur Genel Müdü
rü) — Sayın Cumhurbaşkanım, Bağ-Kur Kanununda 
1981-1982 yıllarında iki değişiklik yapıldı, bu yapa
cağımız üçüncü değişiklik, 

Her yıl yapılan zam oranları diğer iki sosyal ku
ruluşun zam oranının üzerinde tutuldu. Zatı âlinizin 
de biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Bağ-Kur'dalki ra
kamlar çok küçük. Diğer sosyal güvenlik kuruluşları
na glünün şartları içerisinde yaklaşabilmek için, mik
tar olarak olmasa bile, oran olarak yapılacak zamla
rın daha yüksek olmasıyla aradaki mesafe kapatılma
ya çalışılıyor. 

Efendim, şöyle bir misal vereyim : 
1 Temmuz 1979 tarihine kadar Bağ-Kur sigorta

lısına birinci basamaktan ödenen aylık sadece 180 
liradır; primi değil efendim, aylığı. Bağ-Kur sigorta
lısı 1979 yılının 1 Temmuzuna kadar 180 lira aylık 
almaktaydı. Bugün 5 400 - 5 5Q0 lira civarında aylık 
almaktadır. Elbetlteki bu ra'kam günün şartlarına gö
re küçüktür, bu rakamla geçinileceğim ifade etmek 
mümkün değildir; ama 4 yıl içerisinde 20 kat arttı
rılmıştır. Şu anda yapılan artış diğer iki sosyal gü
venlik kuruluşumuzun zam oranının üzerinde olmak
tadır. Bu üç değişik sistemle sağlanmaktadır : 

Birincisi, katsayı artışı, bütçe ile; 
ikincisi, basamak göstergelerinin yükseltilmesi su

retiyle; 
Üçüncüsü de, sosyal yardım zammının bir kat art

tırılması surelti'yle. 
Böylece zam oranının daha yüksek tutulması su

retiyle aradaki mesafe bir miktar daha kapatılabil-
mektedir. 

Eğer, bu basamakların peyderpey, sigortalıyı ra
hatsız etmeyecek, Kurumun aktüeryal dengesini sars
mayacak surette yükseltilmesi işlemine devam edilöbil-
se, Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi sonun
da, elbetteki Emekli Sandığına ulaşmak mümkün de
ğil; ama Sosyal Sigortalar Kurumunun rakamlarına 
ulaşmak mümkün olabilecekltir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, aktüeryal denge olarak 
şu anda bugünkü durum belli değildir, bu akşam ke
sin olarak çıkarılacaktır. Geçen haftanın sonunda na
kili toplamı 31 194 652 147,56 liradır. 

Bağ-Kur'un bir yıllık sigortalı ve carî yatırım gi
derleri toplamı ise, 24,5 milyar lira civarındadır. Yani, 
1983 yılı içerisinde, şu anda elimizde bulunan nakit, 
bütün giderlerimizi karşıladıktan sonra daha da ar
tacak bir rakamı ifade etmektedir. 

1979 yılının sonunda Bağ - Kur'un naktî 2,9 mil
yar liraydı, bugün 30 milyarı aşmış bulunmaktadır. 
Bu, kurumumuz için büyük bir teminat ve önemli bir 
kaynaktır. Ancak, aktüeryal hesaplar iyi yapılmaz, 
siyasî dönemde gerektiğinden fazla taviz verilirse, 
çok uzun süre dayanabilecek bir para da değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu kanun çıkarsa birinci derecede

ki bir sigortalı ne alıyordu, şimdi ne alacak? 
ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş

kileri Komisyonu Üyesi - Bağ - Kur Genel Müdürü) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, birinci basamaktaki bir 
sigortalımız, katsayıya göre 5 522 lira almaktaydı; 
bugünkü basamaklar ve sosyal yardım zammının bir 
kat artırılması gerçekleşirse eline 7 880 lira, geçecektir. 

BAŞKAN — Ama katsayıdan dolayı artış var, 
bir de bundan dolayı artış var... 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş
kileri Komisyonu Üyesi - Bağ - Kur Genel Müdürü) 
— Efendim, zaten katsayı artı basamak göstergele
rinin devamlı artırılması ve sosyal yardım zammının 
da bin liradan iki bin liraya çıkartılmasının müş
terek tesiri var. 

BAŞKAN — Peki, 5 bin liradan 7 bin liraya mı 
çıkacak? 
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ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu Üyesi - Bağ - Kur Genel Müdürü) 
— 5 522 liradan 7 880 liraya çıkacaktır. 

BAŞKAN — 12 nci basamaktaki bir sigortalının 
maaşı ne kadar olacak? 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve işçi iliş
kileri Komisyonu Üyesi - Bağ • Kur Genel Müdürü) 
— 15 280 liradan 20 200 liraya çıkacaktır. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sosyal Sigortalar 
ve Emekli Sandığından bağlanan aylıkları da malu-
maten arz etmek isterim. 

1984 yılında Emekli Sandığına tabi birinci derece 
dördüncü kademedeki bir emeklinin aylığı, sosyal yar
dım dahil 42 500 lira olacaktır. Aynı durumdaki Sos
yal Sigortadan emekli olan bir işçinin aylığı ise 
36 650 lira olacaktır. Düşük derecelerde; onuncu de
recenin birinci kademesinde Sosyal Sigorta emeklisi 
26 071, onuncu derecenin birinci kademesindeki bir 
memur emeklisi ise 20 660 lira alacaktır, sosyal yardım 
zammı dahil. 

BAŞKAN — Aşağı kademede niye öyle oluyor? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — İki kurumda da gösterge rakamları değişiktir 
efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞlDE 
— Geçinemiyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Artış memurdan çok oluyor değil 
mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı)-— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, karşılaştırma 
tablosunda yedinci dereceye kadar işçilerin memurla
ra üstünlüğü var, yedinci dereceden sonra üst kademe
lerde memurların işçilere üstünlüğü var. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Danışma Meclisi Umu
mî Heyetinde bütçe müzakereleri sırasında da işçile
re yapılan zammın yetersiz olduğu, yüzde rakamı
nın yüksek, ama karşılığına tekabül eden miktarın az 
olduğu, dolayısıyla bunun biraz daha yükseltilmesi 
lazım geldiği yolunda tenkitlere maruz kaldık. 

BAŞKAN — O konuda bilerek söylemiyorlar. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞÎDE 

— Bir hesap yapmışlar kendilerince. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, emekli aylığı bağ-
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lama koşulları çok değişik. Birisinde prim ödeme gim 
sayıları esas, diğerinde sürekli bir hizmet esas. Sü
rekli hizmet olması nedeniyle terfi olanakları oluyor 
ve alt kademelerde memur emeklisinin miktarı daha 
az bulunuyor. Oysa işçi emeklisinin alt kademelerin
deki miktarı çok. 

HAVA PERSONEL BİNBAŞI FAZIL KAYNAK-
DEMIR (Sosyal Güyenlik, tş ve İşçi İlişkileri Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, kanun, 
memurlar için emekliliğin asgarî sınırını ondördüncü 
derecenin ikinci kademesinden başlatıyor, ama zan
netmiyorum ki, bugün Emekli Sandığında bunlar faz
laca bir sayı teşkil etsinler. Bunların çoğu sekiz ve 
yedinci derece ile bunun daha yukarısında. 

BAŞKAN — Mademki buna Devletin bir katkısı 
yok, kendi yağı ile kavrulacak, bir kuruluşumuza beş 
senede bir yardım yapılacak falan dedik, ötekinde 
de başlangıçta bir on milyon lira vermişlerdi, bilaha-
ra bir şey vermemişlerdi, bunları böyle kanunla dü
zenlemek bence sakat. 

Bu bizim Ordu Yardımlaşma Kurumuna benzer. 
Ordu Yardımlaşma Kurumunun bir kanunu vardır, 
bir defa çıkmıştır; ondan sonra o kendi aktüeryal 
durumuna göre yapacağı yardımları ayarlamaktadır. 
Kanunla ayarlamaz, her. sene değişir o, öyle değil mi? 
Hizmet süresine göre, vesaireye göre değişir o. 

Burada niye kanunla verdik? Eğer kanunu çıkar
dığımız takdirde ödeyemezse, bunu Devletin öde
mesi lazım şimdi. Çünkü bu sefer, «kanunu sen çı
kardın, sen benim işime karıştın; ben belki bu kadar 
veremeyecektim, şimdi sen kanun yapıcı olarak be
ni sıkıntıya düşürdün, öyleyse üstünü ver» diyecektir. 
O zaman ne olacaktır? Demeye de hakkı var. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Kuruluş Kanununu dü
zeltir de, orada ifade edilen «idarî ve malî muhtariye
ti» kurum yönetimine tam verir, genel kurul ile de 
denetimini sağlarsak bu buyurduklarınızı tahakkuk 
ettirmek gayet mümkün. Kanunlarla uğraşmayız efen
dim. 

Yalnız memleket genelinde işçi - memur emeklisi, 
esnaf emeklisi arasında da dengeyi sağlamaya mecbu
ruz; onu da kanunla yapmak durumundayız. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Sadece emekliler değil, muvazzaf
lar arasında da tutmaya mecburuz. Yani hem çalışa
na, hem emekli olana vermek durumundayız. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
-- Şüphesiz efendim, şüphesiz. 
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BAŞKAN — Hani bir sayfa demiştiniz siz? 
SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreteri) — O kadar Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
rakamlar okunacak o kadar. 

BAŞKAN — Anladım okunacak da, taraftar ol
madınız buna. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Taraftar olmamak değil efendim, 
ben Yüksek Heyetinizin dikkatini çekmek istedim. 

BAŞKAN — O zaman bu hususta bir önkonuş-
ma yapmamız lazım. 

SEDAT GÜNERAL (Millî Güvenlik Konseyi Ge
nel Sekreteri) — Artan nispetlerde değişiklikler var 
burada, ama buyurduğunuz gibi o müessese kendi 
imkânlarıyla idame ettirilen bir müessese, başlan
gıç rakamları biraz düşük. 

BAŞKAN — Yalnız hakikaten bana da biraz 
fazla geldi bu. Yüzde 39 nispetinde birdenbire ya
pılan bir zam Bağ - Kur'u biraz sıkıntıya düşürür 
herhalde. Yedi milyarlık bir fark oluyor, ama bu, 
şimdiki duruma göre. Bu kanuna göre acaba ne 
olacak? Hepsini siler süpürürse ne olacak? 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 
— Hesap edildi efendim. Altan Bey arz etsinler. 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, tş ve işçi iliş
kileri Komisyonu Üyesi - Bağ - Kur Genel Müdürü) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, 1981 yılında Bağ-Kur 
Kanununda yapılan değişiklikle, sabit rakamlardan 
gösterge sistemine geçildi. Daha önce rakamlar sa
bitti, her zam yapışta, o rakamların değiştirilmesi ge
rekmekteydi. 

Huzurlarınıza getirdiğimiz, gösterge sisteminin de
ğiştirilmesi hususu, aslında 1479 sayılı Kanunun 50 
nci maddesiyle Bakanlar Kuruluna verilmiş bir yet
kinin içindedir. Ancak bu yetkiye göre, gelecekte si
yasî. iktidarların, olması gerekenin üzerinde zam ya
pıp rakamları değiştirmemelerini temin etmek üzere, 
bu gösterge rakamları değiştiği zaman primlerin tah
siline hemen müteakip aydan başlanacaktır. Aynı ra
kamlar üzerinden aylıkların ödenmesine ise, altı ay 
sonra başlanacaktır. 

Bu, idareye şunu temin edecektir : Siyasî iktida
rın çok iyi düşünmesi gerekecektir yapacağı zam 
hususunda. Prim ödeyen çok büyük bir kitle hemen 
prime muhatap olacak, ancak çok daha az prim öde
yen daha ufak bir topluluk, altı ay sonra maaş ala
caktır. Zaruret olmadıkça, kurumun dengesi iyi he
saplanmadığı sürece, siyasî iktidarlar Bağ - Kur gös
terge rakamlarını diledikleri şekilde değiştirme İmkâ
nından bu sebeple mahrum olacaklardır. 
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Ancak Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda huzuru
nuza getirdiğimiz 1984 ve 1985 yıllarının prim ve ay
lık artışlarını sağlayan tablolar kanunla düzenlen
diği için her ikisi de 1 Ocak 1984 ve 1 Ocak 1985 
tarihlerinden itibaren yürürlüğe girebilecektir. Getiri
len rakamlar aylıkları yükseltmenin yanında, onu sağ
layacak kaynak olan primleri de yükseltebilmektedir. 
Bu sebeple denge kendi içinde sağlanmakta ve altı
şar ay önceden aylıkları ödemeye başlama genel pren
sibinin dışına çıkmak, kurumu, şu anda durumunun 
iyi olması sebebiyle, 1984 ve 1985 yıllarında genel 
bir malî güçlüğe itmemektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — O halde yürürlük maddesinde biri

nin yürürlük tarihi 1984, diğerininki 1985 olacak. 
Yani 1984sde basamak 210 oluyor. 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, tş ve işçi iliş
kileri Komisyonu Üyesi - Bağ - Kur Genel Müdürü) 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Niye iki senelik birden yaptık biz 
bunu? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 5434 sayılı Kanun
da 2898 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümle
rine göre böyle yaptık. Malumunuz olduğu üzere, 
orada da 1984 yılı için bir geçiş dönemi öngörülmüş, 
1985 yılında ise halen memurların almış oldukları 
gösterge rakamlarının, memur emeklilerinde de uy
gulanması öngörülmüştü. Dolayısıyla burada da iki 
kademeli bir,geçiş öngörüldü. Biraz sonra huzurları
nıza getireceğimiz 506 sayılı Kanunda da aynı hu
sus öngörülmüştür. Bir paralelliğin sağlanması amaç
lanmıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Onun için iki senelik yaptınız? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 
— Maliye Bakanımızın önerisiyle oldu efendim. Biz 
bir yıllık hazırlamıştık, Maliye Bakanımız bu sebep
leri söyleyerek iki yılı tavsiye ettiler, öyle yaptık. 

İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bilindiği gibi Ge
lir Vergisi oranları her yıl % 5 oranında düşeceği 
için, o artış, çalışanların ücretlerine yansıyacak, emek
liler gelir vergisine tabi olmadıkları için onların üc-
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retlerine yansımayacaktı. Bu nedenle Emekli Sandığı 
Kanununda yaptığımız bir değişiklikle bu hususu iki 
aşamalı olarak öngördük. 

Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar için de, Gelir Ver
gisi oranlarındaki düşmeye paralel bir artış sağlaya
cak gösterge tablosu değişikliği gerekiyordu. Burada 
da onu ifade ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Tabiî, emekliler zaten vergiye tabi 
değil. 

Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere gedilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

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

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2423 sayılı 
Kanunla değişik 50 nci maddesinde yer alan basa
mak göstergeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci basamak 240 
ikinci basamak 280 
Üçüncü basamak 320 
Dördüncü basamak 360 
Beşinci basamak 400 
Altıncı basamak 440 
Yedinci basamak 480 
Sekizinci basamak 520 
Dokuzuncu basamak 560 
Onuncu basamak 600 
Onbirinci basamak 640 
Onikinci basamak 680 

BAŞKAN — Bu şimdi 1985'de böyle olacak?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, böyle olacak ve devam edecek Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Niye 1984'ten başlamadık? Yani 
2 nci maddenin 1, 1 inci maddenin 2 olması lazım. 
1985'ten 1984'e doğru gelinemez ki. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — 1984 yılı geçiş dönemidir ve geçididir 
Sayın Currihuribaşlkanım, geçici olduğu için onu ge
çici maidkleye aldık. 

BAŞKAN — Bu birinci basamak halen kaçtır; 
190'mîydı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
{'Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi tilkiler1! Komisyonu 
Başkanı) — 1901dır, Sayın Cumhurbaşkanım. 

iBAŞKAN'— 190 olduğuna göre, el'i'i puan arttı
rılmış oluyor. En aşağıda da öyle mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
-(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi- Makileri Komisyonu 
Başkanı) — Hayır, en aşağıda 80 puan arttırılmış 
ölüyor Sayın Cumhurbaşkanım. 

'BAŞKAN — 600 idi, 680 oldu. Hepsinde yüzde 
nispeti aynı olmuyor öyleyse? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi Mşkilerı Komisyonu 
Başkanı) — Olmuyor, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN 
yapmadık?. 

Niye hepsinin yüzde nispetini aynı 

SOSYAL GÜVENLİK. BAKANI SADIK SİDE 
— Bunun sebebini Al'tan Bey izah etsinler efendim. 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu Ütyesü - Bağ-Kur Genel Mü
dürü) — Sayın Gurrthuıbaşkanım, 1981ye yaptığı
mız" kanun değişikliği sırasında ilk dört basamakta 
aşamadığımız bir sıkıntımız oldu. 1979 sayılı eski 
Bağ-Kur Kanununda ve onu değiştiren 2329 sayılı 
Kanunda bir hük'üm vardı. «©ağ-Kür sigortalıilanna 
'ödenecek aylığın asgarî sınırı, asgarî ücretin üçte'bi-
riinden az olamaz» hükmüne göre, Bağ-Kur sigorta
lılarından ilk dört basamakta bulunanların hepsi eşit 
aylık alıyorlardı; farklı prim ödüyorlar, fakat aylık
ları eşitti. 

iBurada da gene 12 basamağı sabit tutmak zo
runda kaildik. Bütün gayretimize rağmen bunların 
arasındaki açılması gereken mesafeyi gerekli şekilde 
açamadık; gerek ak'tüeryall hesap dolayısıyla, gerek 
bunldan önce bedirttiğım hükümler dolayısıyla, gerek 
o gün aldıklarıyla 1981'den itibaren ödeyeceğimiz 
miktar 'olarak. 

Ancak bu tasarıyla bu mahzur giderilmektedir. 
240'dan 280'e; 280'den 320^ye şeklinde yapmak su
retiyle aralarındaki artışları 40 puan üzerinden sabit 
hale getirebildik, ama yüzde nispeti olarak getire
medik. 

Arz öderim Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Böylelikle hepsînin arasındaki fark 

40 ölmus oluyor? 
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ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi 
ilişkileri Komisyonu Üyesi - Bağ-Kur Genel Müdü
rü) — Aralarındaki farkı 40 olarak sabit hale geti
rebildik, bu eşilfil'iği sağladık; fakat 1981 sene'slinden 
ıgelen o mahzur dolayısıyla yüzde nispetlerini eşit 
hale geltiremedik. 

BAŞKAN — O halde eskiden geliyor bu mah
zur. Onun için birisinde 50 birisinde 80 oldu. 

ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 
İTi§)k'iteri Komisyonu Ü'yesi - Bağ-'Kur Genel Mü
dürlü) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım, onu ancak 
şiimldi aşalbildiik. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isîteyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı 
JKanunla eklenen dk 7 nci maddenin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değıştirilmliş'tir. 

«1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ile ek ve değişik
liklerine göre malul'lülk, yaşilıhk ve öllikn sigortala
rından aylık allarilara her ay 2 000 lira sosyal yardım 
zammı verilir. Bu zam aylıklar ile birlikte ve peşin 
olarak ödenir. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan emekli, 
adi malulîük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı 
alanlara ödenen sosyal yardım zammından yapılacak 
değişiklikler, bu madde uyarınca ödenmekte olan 
sosyal yardım zammına aynı oranda yansıtılır.» 

'BAŞKAN — Yani, aynı miktar değil oran olarak. 
Mesela şimdi 6 0001den 7 500'e çıkltı diyelim; oran 
yüızide 25 oluyor. Yarın öfbür gün 7 500'e yüzde 25 
zata yapılırsa, bu 2 ÖOO'e de yüzde 25 zam yapılmış 
olacak? Yanii 2 000 esas alınacalk? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş, ve İşçi Mşjklerı Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Outahürbaşkanım. 

BAŞKAN — Yoksa o da 7 500 olacak demek 
değil tbu? 

İDENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
•(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi Mişlkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, m'ikltar değil,.oran, Sayın, Cum-
hurfba'şlkanım. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş/İJİr. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki 
Ek Geçici 15 inci madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanuna göre 
sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanmış ve 
bağlanacak malıü'ilulk, yaşlılık ve ölüm sigortası ay
lıklarının hesabında 1984 takvim yüjnda aşağıda tes
pit edilen basamak göstergelerinün Genel Bütçe Ka
nunu ile kalbul edilen katsayı ile çarpılması suretiyle 
'bulunacak 'tutarlar esas alınır. 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördündü basamak 
Beşinci basamalk 
Altıncı basamak 
Yedinci basamalk 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onfoirİnci basamak 
Onikinci basamak 

210 
250 
290 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
570 
610 
650 

BAŞKAN — işte bunda da kırkar kırkar oldu. 
ALTAN TUFAN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi 

İlişkileri Komisyonu Üyesi - Bağ-Kur Genel Müdü
rü) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu sene 
için 210. 

BAŞKAN — Bu sene, yani 19'84'de 210 olacak, 
1985'te 240 olacak. 

3 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

4 ündü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunun 1 inci maddesi 1 

Ocak 1985 tarihinden, diğer maddeleri ise 1 Ocak 
1984 tarihinden itibaren yürüdüğe girer. 

BAŞKAN — 4 ündü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 
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Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Katbul edenler..: 
Etmeyenler... Ka'bul edi'lmişjtir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yurtütiür. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. ' ' 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibül edÜteişltir. 

Taşarının tiümlünü aylarınızda sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Katbul edilmiştir. 

Etendim, buıgüin için görüşülecek başka konu bu
lunmadığından, bi'lalhara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşümi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.05 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

174 ÜNOÜI BİRLEŞİM 

17 Ekim 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

I. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Deş-
Iteklenmes'i Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Mec-
lüsinüe Kalbül Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/25, 
2/121; M. G. Konseyi : 2/135) (D. Meclisi S. Sayısı : 
493; M. G. Konseyi S. Sayısı : 690) 

2. — Tarımda Kendi Adına ve Hesa'bına Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısının Danışma 
^Meclisince KaJbul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Sosyal Güvenlik; İş ve İşçi İlişkileri Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/706; M. G. Kon
seyi : 1/569) (D. Meclisi S. Sayısı : 523; M. G. Kon
seyi S. Sayısı: 697) \ 

3. --. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 
Tasarısının Danışma Meclisince Ka'bul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve 
İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/840; 
M. G. Konseyi : 1/624) (D.. Meclisi S. Sayısı : 596; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 691) 

4. — 2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kanununun M Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Ka'bul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sosyal 
Gtitvenlilk, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. 
'Meclsi : 1/842; M. G. Konseyi .: 1/626) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 598; M. G. Konseyi S. Sayısı : 699) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 690 

Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendiril
mesi Hakkında Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi : 2 /25 , 2 / 1 2 1 ; M. G. Konseyi: 2 /135) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 493) 

T. C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3342 (2/95)/3820 17 Ağustos 1983 

Konu : Kanıum Teklifi. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Ağustos 1983 tarihli 146 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkmda Kanun Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi (Başkam 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Orman köyleri halkının kalkındırılması hakkında kanun» teklifimiz gerekçeleri ile birlikte ilişikte sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ve teklif ederiz. 

Recep MERİÇ 

M. KAV ALALI 

Adli ONMUŞ 

Turgut OREL 

İhsan GÖKSEL 

Feridun GÜRAY 

Lami SÜNGÜ 

Kemal DAL 

Nurettin AYANOĞLU 

Salih İNAL 

Muhsin Zekât BAYER 

Necmettin NARLIOĞLU 

Avni MÜFTÜOĞLU 

Abbas GÖKÇE 

özer GÜRBÜZ 

A. Fehmi KUZUOĞLU 

Avni ŞAHİN 

Alâeddin AKSOY, 

9.2.1983 
Prof * Dr. Mahmut AKK1LIÇ 

t Doğan GÜRBÜZ 

Cevdet KARSL1 

İbrahim GÖKTEPE 

Fuat YILMAZ 

İbrahim ŞENOCAK 

Turgut KUNTER 

AH DİKMEN 

Nazmi ÖNDER 
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Recai DİNÇER Ahmet SARP Mehmet Velid KORAN 

A. Ali GİRMEN Halil GELENDOST M. Ali Öztürk TEKELİ 
I 

S. Necdet ÖZDOĞAN Tevfik FİKRET ALPASLAN Fevzi UYGUNER 

Selçuk KANTARCIOĞLU Evliya PARLAK Enis MURAT OĞLU 

Mehmet KANAT 

GENEL GEREKÇE 
Memleket nüfusunun azraısanmayacak bir bölümü orman içi köylerinde yaşamaktadır. Yerleşim düzen

sizlikleri, ekili arazilerin verimsizlikleri ve orman işçiliği olarak çalışma sürelerinin azlığı bu insanların millî 
gelirden en az pay almalarına neden olmaktadır. Ayrıca, orman içi köyler halkı yangın, sel, deprem gibi ta
biî afetler dışında'bugüne kadar sağlıklı bir yerleşime de tabi tutulamamışlardır. 

Yeni Anayasa'mız gerçekçi bir yaklaşımla 31.12.1981 tarihi itibariyle bilim ve fen bakımından orman nite
liğini kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesinin yapılmasını, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafaza
sında yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde büyük yarar görülen yerlerin devlet eliyle 
imar ve ihya edilerek bu yerlerin orman içi köylülerine tahsisen dağıtımını öngördüğünden, bu kanun anaya
samızın emri doğrultusunda orman içi köylülerinin sağlıklı bir yerleşimine ve onların kalkınmasına imkân 
verecektir. 

Devletçe ihya edilmiş yerler tarımsal işletmeye açıldığında Türk ekonomisi çok büyük değerler kazanaca
ğı gibi, bu yerlere yerleştirilen köylülerin kalkınması ile de orman halk ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen 
usulsüz, orman yakma, tarla açma ve ağaç kesme suçları da büyük ölçüde azalmış olacaktır. Ayrıca orman 
içinden nakledilecek köyler halkına ait orman içindeki araziler de kamulaştırılarak devlet ormanı olarak der
hal ağaçlandırılacağından gelecek açısından orman varlığımız da korunmuş ve küçültülmemiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERt 

Madde 1. — Orman içi ve bitişiği köylerinde yaşayan insanların kalkındırılmaları Anayasa emri olarak 
bu kanunla ele alınmış ve ilke olarakta 31.12.1981 tarihi itibariyle bilim ve fen bakımından orman sınırları 
dışına çıkartılacak yerlerin değerlendirilmesi ve orman içinde yaşayan halkın da bugünkü az verimli ve yeter
li olmayan topraklarından alınarak, devlet tarafından ihyası yapılmış yüksek verimli araziler üzerine yerleş
tirilmeleri kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman içi ve bitişiğinde oturan köyler halkının kalkındırılmasında ve yerleştirilmesinde 6831 
sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin bir kaynak ola
rak, hazineye ait olup bu kuruluşça yeterli takibi yapılamadığı için vatandaşça kapışılan bu yerlerle, bilim ve 
fen bakımından tarımsal gücü yüksek olduğu için orman rejimi dışına çıkartılacak yerler ise orman içi köy
ler halkının sağlıklı yerleştirilmesine ve kalkınmasına yardımcı olmak için kaynak olarak düşünülmüştür. 

Madde 3. — Kapsam maddesinde belirlenen yerlerin tespit ve tefriki özel bir ihtisas istediğinden bu işler 
için en az 15 yıl görev yapmış bir orman yüksek mühendisi veya mühendisinin başkanlığında 'bir komisyo
nun kurulması uygun görülmüştür. 

Madde 4. — Bilim ve fen bakımından orman sınırları dışına çıkartılacak yerlerin orman ve su rejimine 
zarar vermemesi, orman bütünlüğünü bozmaması esas kabul edilmiştir. Ancak fundalık ve makilik ve ben
zeri yerlerin bugünkü kapanın elinde kalmasını önlemek ve gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sağlamak düşün
cesiyle bu yerlerin de devlet eliyle ihya edilerek halka dağıtımının bilhassa orman içi köylüsü için büyük güven
ce vereceği düşünülmüştür. 

Madde 5. — Devletçe ihya edilecek yerlerin tespit ve tefrikinin sağlıklı yapılabilmesi bu yerlerin öncelikle 
orman sınırlamasının yapılmış olması ile mümkündür. Sınırlaması yapılan ve kesinleşen yerler de bu sınıflara, 
bu sınırlamaların yapılmadığı yerlerde ise komisyonca yapıldıktan sonra başlatılması uygun olacaktır. 
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İMadde 6. — Tefrik (Komisyonlarınca ihya edilmek üzere ayrılan yerlerin en iyi biçimde ihyası ancak Ta
rım ve Orman Bakanlığınca planlanarak yapılabilir. Zira bu bakanlık orman içi köylerinin sorunları ile doğ
rudan ilgili bir kuruluş olarak görevli bulunmaktadır. Emrinde Orman Genel Müdürlüğü gibi makine parkı 
yüksek bir kuruluşu da mevcuttur. 

(Madde 7. — 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin fiili durumları 
esas alınarak orman kadastro komisyonlarınca, devletçe tihya edilecek yerlerin ise bu işlemi yapan tefrik ko
misyonlarınca-ifraz edilmeleri yerinde bir işlemdir, tfraz işlemlerinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü? 
günün Tescile İlişkin Yönetmelik Esasları uygulanacaktır. 

Madde 8. — İmar, ihya ve ifrazı yapılan yerlerin orman içi köyler halkına tahsisen dağıtılabilmesi için 
bu yerlerin ifraz işlemlerine uygun olarak müstakil tapular halinde tapuya tescil edilmiş olmaları gerekir. 
Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi halinde mahalli tapu sicil muhafızlıkları bu işlemleri hiçbir mas
rafa gerek duymadan yapacaklardır. Tescil mülkiyetin hazine intifa hakkının Tarım ve Orman Bakanlığı 
adına olmasıyla hazine mülklerinin gerçekte bir kaybı sözkonusu olmayacaktır. 

İMadde 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılan 
yerler hazine mülkü olmasına rağmen, hazine bu yerlerine sahip bulunamadığından bu yerler şagilleri tara
fından kullanılmakta ve zaman içinde zilyetlik yolu ile iktisap edilerek özel mülk haline dönüştürülmekte
dir. Devlete hiçbir bedel ödenmeden devletten alınan bu yerlerin bu kanun için gereken parasal kaynağın 
sağlanması yönünde bir kaynak yaratılması düşünülmüştür. Şahısları tarafından ihya edilmiş bu yerlerin yine 
devlet eliyle zilyetlerine bir bedel karşılığı verilmesi bu kanuna işlerlik getireceği parasal kaynak sağlayacağı 
gibi zilyetine de meşru bir mülk edinme imkânı doğuracaktır. 

Bu madde bugünkü fiilî durumlara meşruluk kazandırırken malikine de bir bedel ödeme zorunluğu getir
mektedir. Bu bedeller ihya harcamalarında kullanılacağından yerinde bir işlem olacaktır. 

Bu madde kapsamındaki bir bölüm yerlerde ancak tahsisen verilebilecek yerlerdir. Bu yerler umumca 
kullanılabilecektir. 

İMadde 10. — Hazineye ait olan yerler yine devlet tarafından ihya edilerek orman içi köyler halkına tah
sis edilirlerken mülkiyet devri olmayacağından yeni düzenleme Anayasa emrine uygun olarak orman içi 
köyler halkına bir öncelik sırasına göre dağıtılacaktır. Bu sırada öncelikle bütünü ile nakledilecek orman içi 
köylüleri düşünülmüştür. Diğerleri ancak bu sıradan sonra gelebilecektir. 

Tahsis işlemlerinde tapu kayıtlarına şerh verilmesi esası getirilmiştir. 
Madde 1 1 . — Tahsisen verilecek yerlerde uzun süreler esas alınmış ve bu hakkın süre sonunda tekrarlan

ması zorunlu kabul edilmiştir. Bu halde nakledilen köyler halkının toprağa bağlılığı ve güveni sağlanabilecek
tir. Yıllık kullanma bedelleri her beş yılda bir günün rayicine uygun olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca 
belirlenecektir. Bu bedel tahsis sahiplerinden tahsil edilecektir. 

'Madde 12. — İntifa hakkı devredilen taşınmazların kiralanması, mirasçılar arasında taksimi kabul edilme
miştir. Tahsis amaçları dışında kullanılmasında uygun görülmemiştir. Taşınmazdan yararlanabilmek için tah
sis sahibinin veya mirasçılarının tahsis mahallinde ikametleri zorunlu tutulmuştur. 

Madde 13. — Tahsis edilen taşınmazların tahsisi yapan Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek 
esaslar içinde kullanılması esastır. Bu esaslara aykırı davranılması halinde tahsis işleminin iptali kabul edil
mişti. 

Madde 14. — Tahsisin kaldırılmasında Tarım ve Orman Bakanlığının talebi yeterli kabul edilmiştir. 
Ancak itiraz ve davanın işlemi durdurması doğru görülememiştir. Tahsis ve iptal işlemlerinde gerçekte mül
kiyet devri sözkonusu olmayacağından bu tür işlemlerden vergi resim ye harç alınması doğru olmayacaktır. 

İMadde 15. — İntifa hakkının kaldırılmasında şahısların ödemelerini geri istemeleri doğru olmayacağı gibi 
tahsis hakkının mülkiyete dönüşmesini sağlayacak biçimde kişilerin özel masrafını da istenmesine imkân ve
rilmemiştir. 

Madde 16. — Orman içi ve bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması esas kabul edilmiş ve bugün iş
lemekte olan mekanizmaya canlılık getirilmek istenmiştir. Halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 6831 
sayılı Yasa ile kurulu fon hesabı daha aktif bir biçimde işletilecektir. Bu fondan devletçe ihya edilen yerlere 
yerleştirilen halkın da yararlanması temin edilmiştir. 
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Madde 17. — Orman içi köyler halkının devletçe ihya edilen yerlere yerleştirilmesi geniş boyutlar taşı
maktadır. 6831 sayılı Orman Kanununun 13 üncü maddesi bu yönde hükümler taşımaktadır. Bu madde bu 
kanun uygulanmasında da dikkate alınacaktır. 

Madde 18. — imar ve ihyası devletçe yapılan yerlere nakledilecek orman içi köyler halkının yerleştiril
mesi halinde bu köyler halkının orman içinde bırakılan arazileri Anayasa ve genel kamu hukukuna göre ka-
mulaştırılacaktır. 

Ayrıca bu kanunla, orman içinde fakat orman sınırlaması dışında toplu arazileri bulunan kişilerin de bu 
yerlerinin bir bedel ödenmeksizin ihya edilen yerlerle değiştirilmeleri ve böylece orman içinde orman bütün
lüğünün sağlanması düşünülmüştür. Değiştirme işlemlerinde arsa değerleri esas olacaktır. 

Madde 19. — Orman içi köylerinden naklen başka yerlere yerleştirilen orman köylülerinin orman içinde 
bıraktıkları araziler ve diğer orman içi açıklıkları öncelikle projelendirilerek Orman Genel Müdürlüğünce 
derhal ağaçlandırılacak ve böylece orman içi açıklıklarının ağaçlandırılmasının tamamlanması ile orman bü
tünlüğü sağlanacak, ormanlar daha iyi korunabilecektir. 

İMadde 20. — Bu kanunun uygulanabilirliği ancak belli bir ödeneğin bu amaca tah'sisi ile mümkün olabi
lir. Tüm bu işlemler için gereken fon hesabı halen Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde 6831 sayılı Orman 
Kanununun ek 3 üncü maddesi ile kurulmuştur. Bu fon kaynak olacaktır. 

İMadde 21. — Yukarıda belirtilen fon hesabının güçlendirilmesi ve maliyeye yeni ek külfetler yüklen
memesi için '6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkartılan ve bu
günkü uygulama biçimi ile kapanın elinde kaldığı hazine arazilerinden bunları ihya etmiş zilyetlerinden belli 
bir bedelin tahsili ve bu tahsilatların ve tahsis gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı emrinde kurulu fon he
sabına aktarılması uygun görülmüştür. 

Madde 22. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü harcamaların ve tahsilatların halen kulla
nılan Tarım ve Orman Bakanlığı fon hesabının işlerliğine göre yapılması yerinde olacaktır. Bu esas aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 23. — Kanun uygulaması ve incelikleri tespit edici yöntemlerin, uygulamaya açıklık getirici ek 
hükümlerin yönetmelik esasları ile düzenlenme-i prensibi benimsenmiştir. 

Madde 24. — Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Madde 25. — Bu kanunu Tarım ve Orman Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürüteceklerdir. 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında Hazırladığımız Kanun Teklifim 
ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğine yüksek müsaadelerinizi saygıyla arz ederiz. 
Doğan GÜRBÜZ İbrahim GÖKTEPE Zeki YILDIRIM 

Atalay PEKÖZ Yıldırım AVCI Erdoğan BAYIK 

Velid KORAN Nazmi ÖNDER B. Sami DAÇE 

Hilmi SABUNCU M. Nedim BİLGİÇ Adli ONMUŞ 

Talât SARAÇOĞLU 
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GENBL GEREKÇE 

Orman köylüsünün korunmasına ilişkin, Anayasanın 170 inci maddesine göre; 31J12.1981 tarihinden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi, orman olarak muha
fazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ile orman sınırları dışına çıkartılması ve bu yerlerin Devlet eliy
le imar, ihya ve ıslâh edilerek orman içindeki köyler halkının yerleştirilmesi, bu yerlerin orman içindeki ve
ya bitişiğindeki köyler halkının yararlanmasına tahsisi öngörülmekte ve bu hususların bir kanunla düzenlene 
ceği belirtilmektedir. 

lOrman içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korun
ması, ormanın gözetilmesi ve işletilmesi, Anayasanın 170 inci maddesinde de belirtildiği üzere, Devletle or
man köyleri halkının işbirliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına bağlı bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle 4 bölümde 17 maddeden ibaret bu kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDELER GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu kanun gereğince orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin orman içi veya bitişiğindeki 
köyler halkının yararlanması maksadıyla dağıtım ve tahsis suretiyle değerlendirilmesinin amaçlandığı madde
de belirtilmiştir. 

Madde 2. — ıBu kanun uygulaması bakımından orman dışına çıkartılacak yerlerin kapsamı belirtilmiştir. 
Madde 3. — Orman sınırları dışına çıkartılacak yerlerin tespit ve tefrik işlemlerinde çalışacak tefrik ko

misyonlarının kuruluş esasları maddede belirtilmektedir. 
Madde 4. — Tefrik komisyonlarının tespit ve tefrik yapaoağı yerlerin belirtilmesi bakımından madde dü

zenlenmiştir. 

Madde 5. — Tefrik komisyonlarının tespit, tefrik ve tescil işlemlerini hangi esaslar dahilinde yürüteceği 
bu maddeyle düzenlenmiştir, 

Madde 6. — Tefrik komisyonlarınca orman sınırları dışına çıkartılan ve hazine lehine tescil edilen arazi
lerden gerekli olanlarının dağıtım ve tahsisten sonra imar, ihya ve islâh işlemlerinin yapılması gerekmektedir. 
Bu işlemlerin TOPRAlKiSU Genel Müdürlüğünce yapılacağı maddede açıklanmış bulunmaktadır. 

Madde 7. — Kanunun 6 ncı maddesine göre imar ihya ve İslahı yapılan arazilere, 6831 sayılı Orman Ka
nunu gereğince yerleri kamulaştırılan orman içi köyler halkının, 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu kanunun ek 
ve değişikliklerine ait hükümleri uyarınca, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca yerleşime tabi tutulabi
leceği bu maddede açıklanmıştır. 

Madde 8. — Orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde, 7 inci maddede belirtilen yerleşim söz konusu 
olmadığı takdirde, bu yerlerin orman içi, bitişiği veya civarı köyler halkına Köyişleri ve Kooperatifler Bakan
lığınca dağıtılması ve dağıtımda gözetilecek sıra maddeyle düzenlenmiştir. 

Madde 9. — Orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden hayvancılıkta kullanılmasında yarar görülen kısım
larının mera yaylak, kışlak ve otlak olarak köy veya belediyelere münferiden veya müştereken tahsisi ge
rekmektedir. Bu tahsis işlerinin Köyişleri ve Kooperatifler 'Bakanlığınca yapılacağı maddede hükme bağlanmış
tır. 

Madde 10. — Orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden konut kurmaya elverişli arsa durumunda yerle
rin gerektiğinde hak sahihi köylülere satılabilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığınca hazırlanacak yerleşim planlarına uygun olarak ve 1306 sayılı İskân Kanunu uyarınca yapılabil
mesini teminen maddeye hüküm getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 11. — Bu kanun uyarınca orman içi veya bitişiğindeki köyler halkına dağıtılacak ve tahsis edile
cek arazi ile ilgili bazı hususların tüzükle belirlenmesi yönünden bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 12. — Orman içinde fakat orman sınırları dışında tapulu arazisi bulunan şahısların orman içinde 
bulunan arazileri ve diğer taşınmazlarının, kamulaştırma işlemlerine tabi tutmaksızın, orman sınırları dışına 
çıkarılan hazine arazileri ile değiştirilmesi uygun olacaktır. Bu şahısların istekleri halinde arazilerinin rayiç de
ğerlerine eşdeğerde hazine arazileri ile değiştirilebilmesini temin bakımından madde düzenlenmiştir. 

Madde 13. — Orman içi köyler halkından kamulaştırılan veya devren alınan arazi ile diğer orman açıklıkla-
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nnın Orman Genel Müdürlüğünce (Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılmasını temin bakımından madde 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 14. — (Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilgili kanunlarına göre kanun kapsamına giren arazi
lerde evvelce imar ve ihya edenlerin veya bunların kanunî mirasçılarının haklarının mahfuz tutulmasını temi-
nen maddeye gerekli hükümler getirilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esasları belirten yönetmeliği çıkartacak »Bakan
lıklar ve bu yönetmeliğin en geç 6 ay içerisinde çıkartılmasına ait hükümler maddede yer almıştır. 

Madde 16. — (Kanunun yürürlük tarihine ilişkin maddedir. 
MaJdde 17. — Yürütme maddesidir. 

İhtisas Komisyonu Raporu 

T.C. 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 2/135 13 Ekim 1983 
Karar No. : 164 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Ağustos 1983 tarihli 146 ncı Birleşiminde görüşülerek kabul edi
len «Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Teklifi», Komisyonumuzca incelenip görüşül
müştür. 

2. Kanun Teklifiyle, Anayasamızın amir hükümlerine uygun olarak orman sınırları dışına çıkarılan yer
lerden; 

a) Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları ile tarım alanlarına dönüş
müş. yerleri şagillerine satış suretiyle değerlendirme, 

b) Tarımda kullanılacak yerleri ıslah, imar ve ihya ederek buralara orman içindeki köy veya köylüleri 
yerleştirme, 

c) Otlak, kışlak, yaylak gibi yerleri de hayvancılıkta kullanmak üzere tahsis etme, 
öngörülmektedir. 
3. Kanun Teklifinin öngördüğü hususlar genel olarak Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Ancak; 
a) Orman sınırları dışına çıkarma usul ve esasları ile orman sınırlamasıyla ilgili madde ve hükümler 6831 

sayılı Orman Kanunu ile düzenlenmiş olduğundan metinden çıkarılmıştır. 
b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarının değerlendirilmesinde 

vatandaşlar için farklı uygulama yaratılmaması bakımından, belediye ve mücavir alan hudutları içinde kalan 
yerler 2805 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. 

c) Otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılacak yerlerin değerlendirilmesinde, buraların orman 
köy veya kasabalarına tahsisinin Kanunun amacına uygun olacağı mütalaa edilerek, maddede gerekli değişik
lik yapılmıştır. 

d) Tarım alanına dönüşmüş yerler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahalarının değerlendirilmesinde; çıkarılma tarihindeki fiilî durumları esas alınarak 
ifraz edilmesi ve köy yerleşim alanlarındaki şagillerde hak sahipliliği aranması suretiyle ihtilafların önleneceği 
ve bu yerlerde gerçek ihtiyaç sahiplerine hak tanınabileceği düşünülerek, konunun ayrı maddeler halinde dü
zenlenmesi uygun mütalaa edilmiştir. 

e) Kanun hükümlerinin zamanında ve aksaksız olarak uygulanması, tapulama ve kadastro işlemlerinin ya
pılmış olmasına bağlı olduğundan, ihtiyaç duyulan yerlerde bu işlemlerin öncelikle yapılmasını temine yönelik 
madde düzenlenmesi, uygun mütalaa edilmiştir. 
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f) Değerlendirilecek ve değiştirilecek yerler için rayiç bedel tespitinin ve satış işlemlerinin bir komis
yon marifetiyle yapılmasında fayda ve zaruret görülerek, teklif metnine ayrı bir madde eklenmiştir. 

g) Orman içi açıklıkların ağaçlandırılması ile ilgili giderlerin orman köylerinin kalkındırılması maksadıy
la kurulmuş bulunan Fon'dan karşılanması uygun mütalaa edilmeyerek madde metninden çıkarılmıştır. 

h) Evvelce kendilerine imar ve ihya amacıyla arazi tahsis edilenlerin zilyetlik haklarını saklı tutmak ama
cıyla düzenlenmiş bulunan 19 uncu madde; bu Kanun Teklifinin kapsamına girmediği ve uygulamada tered
düt ve ihtilaflara yol açabileceği düşünülerek, metinden çıkarılmıştır. 

4. Yapılan bu değişiklik ve ilavelere paralel olarak Kanun Teklifinin adı da değiştirilmiş ve yeni bir dü
zenlemeye tabi tutularak, tensiplerine sunulmuştur. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Yurdakul GÜNÇER 

Tuğamiral 
Ihti. Kom. D. Bşk. 

Üye 
Ömer ÖZEN 

Orm,. Gn. Md. 

Üye 
Altan ATEŞ 

Mu. Alb. 
D. Bşk, Yrd. 

Üye 
Sedat KABADAYİ 
Köy işleri ve Koop. 
Bakanlığı Temsilcisi 

Üye 
Yurdanur YERLİKAYA 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Temsilcisi 

Üye 
Yaşar EMRE 

Kur. Bnb. 
Proje Sb. 

Üye 
Şükrü ÖZEL 

Tapu Kads. Gn. Müdürlüğü 
Temsilcisi 
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(TEKLİF) 

Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanon Teklifi 

BtRINCÎ BÖLÜM 
Genel Hükümler 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

"MADDE 1. — Bu kanun, orman içi ve bitişiğindeki köyler halkının kalkındırnmaları maksadıyla, kapsamı 
maddesinin (a) bendindeki yerlerin değerlendiriknesini, (b) ve (c) bentlerindeki yerlerin devlet eliyle ihya edi
lerek orman içi köyler halkına tahsisen dağıtımını amaçlar, 

Kapsam 

IMADDE 2. — Bu kanun uygulama bakımından: 
a) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca hazine lehine orman sınırları dışına çıkartıl

mış ve çıkartılacak yerleri, 
b) Orman sayılmayan hazineye ait fundalık, makilik ve benzeri yerler 
c) Bilim ve fen takımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen ve fakat tarım alanlarına 

dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilerek orman sınırları dışına çıkartılacak yerleri, 
kapsar, 

UKÎNCt BÖLÜM 
Kuruluş, Tefrik, İhya, İfraz ve Tescil İşlemleri 

Tefrik komisyonları 

IMADDE 3. — Bu kanunun 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerindeki yerlerin tespit ve tefrik işlemleri 
«Tefrik Komisyonları» tarafından yapılır. 

Tefrik Komisyonları, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bu bakanlık veya bağlı kuruluşlarında en 
az 15 yü görev yapmış bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yük
sek mühendisi veya orman mühendisi ile iki ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi üyeden oluşur. 

Komisyon emrine yeteri kadar teknik personelle, araç ve gereç verilir 

Tespit ve tefrik esasları 

MADDE 4. — Orman rejiminden çıkarıldığında su ve toprak düzenine zarar vermeyen, orman bütünlü
ğünü bozmayan, yeniden orman olarak kurulmasında fayda görülmeyen ancak, tarım alanlarına dönüştürül
mesinde yarar olduğu tespit edilen yerlerle, orman sayılmayan hazineye ait fundalık, makilik ve benzeri yer
ler, orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve kalkındırılması maksadıyla tespit ve tefrik işlemlerine tabi 
tutulurlar. 

Tespit ve tefrik işlemleri 

MADDE 5. — Orman sayılmayan hazineye ait; fundalık, makilik ve benzeri yerlerle orman rejiminden 
ayrılacak yerlerin tespit ve tefriki işlemleri: 

a) Orman sınırlaması yapılan ve bu sınırları kesinleşen yerlerde tefrik işlemleri bu sınırlar esas alınarak 
yapılır. 

b) Orman sınırlaması yapılmamış yerlerde, tefrik edilecek arazi üzerinde Tefrik Komisyonlarınca önce
likle orman kadastrosuna esas olacak biçimde orman sınırlaması yapılır ve bu sımrlamaya göre tefrik işlem-
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leri yürütülür. Bu sınırlamaya yapılacak itirazlar tefrik işlemlerini durdurmaz. ttirazLar sonucu, tefrike tabi 
tutulan yerlerde şahısların hakları mahkeme kararı ile sabit olursa bu yerler ayrıca «Kamu yararı kararı» 
alınmasına gerek olmadan kamulaştırma işlemine tabi tutulur. 

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkartılacak 
olan yerlerin tespiti, orman kadastro tutanak ve haritaları esas alınarak yapılır. 

İhya işlemleri 

IMAİDDE 6. >— Tefrik Komisyonlarınca ormandan tefrik edilen arazilerle, mülkiyeti hazineye ait olan 
fundalık, makilik ve benzeri yerlerin ihyası Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılır. 

İfraz işlemleri 

MADDE 7. — Bu kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen yerler, orman sınırları dışına çıkar
tıldığı veya çıkartılacağı tarihteki fiili durumlarına göre Orman Kadastro Komisyonlarınca, ı(b) ve (c) bentle
rinde belirtilen ve ihyası devletçe yapılan yerler ise iklim, arazi özellikleri, verim değerleri, tarımsal işletme 
tipleri dikkate alınarak Tefrik Komisyonlarınca, «Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tescile İlişkin Planlar 
Yönetmeliği» esaslarına göre ifraz edilirler. 

Tescil işlemleri 

MADDE 8. — Tefrik Komisyonlarınca tespit, tefrik, ihya ve ifraz işlemleri tamamlanmış yerler, Tarım 
ve Orman ıBakanlığının talebi üzerine Tapu sicil muhafızlıklarınca mülkiyeti hazine intifa hakkı Tarım ve 
Orman Bakanlığına ait olimak üzere tapu kütüklerine tescilleri yapılır. 

IBu tescil işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değerlendirme, Tahsis, Borçlanma ve Kullanma 

Değerlendirme 

MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince hazine lehine orman sınırları dışı
na çıkartılan yerlerden1: 

a) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki yerleşim alanları ile su ve toprak 
rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan tarla, bağ, sebzelik, meyvalık, zeytinlik, fındıklık, 
fıstıklık ı(Antep fıstığı) gibi tarım alanları ve tesisleri bu yerleri imar ve ihya etmiş zilyetlerine intifan tahsisen 
veya rayiç bedelleri üzerinden peşin olarak veya 10 yıllık süreyle ve eşit taksitlerle ödenmek üzere mülkiyeti 
devredilir. 

Taksitli ödemelerdekî borçlanmalara, T. C. Ziraat Bankasının Ziraî Kredilerine uyguladığı yıllık faiz ora
nı uygulanır. 

b) Hayvancılıkta kullanılmasında yarar görülen yaylak, kışlak ve otlak gibi yerler, ilgili köy veya bele
diyelere veya birden fazla köy ve belde halkına intifaı tahsisen verilebilir. Tahsis edilen bu yerlerden yarar
lanma 6831 sayılı Orman Kanununun öngördüğü kayıt ve şartlarla yapılır. 

c) Bu madde kapsamındaki yerlerin intifamın tahsisen verilmesine veya rayiç bedelleri üzerinden peşin 
fiyatla veya uygun taksitlerle mülkiyetini devre Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir. 

Tahsis işlemleri 

MADDE 10. — Bu kanunun 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve devlet eliyle imar ve 
ihyası yapılmış yerler, Tarım ve Orman Bakanlığınca aşağıdaki öncelik sırasına göre: 
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a) Bütünü ile nakledilecek orman içi köyler halkına, 
b) yeterli toprağı ve geliri olmayan orman içi köylülerine, 
c) Toprağı ve yeterli geliri olmayan orman bitişiği veya civarı köylülerine, tahsisen devredilir. 
İntifa hakkının tahsisen devrine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olup, bu bakanlığın talebi üzerine de

vir işlemleri tapuya tescil edilmek suretiyle yapılır. Tescil işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 

Borçlandırma 

(MADDE 11. — Tarım ve Orman Bakanlığınca ellişer yıllık sürelerle intifaı tahsisen devredilecek taşınmaz
lar için, bu bakanlığın her beş yılda bir tespit edeceği yıllık kullanma bedeli karşılığı, her yılın sonunda def 
aten tahsis sahiplerinden tahsil edilir. 

Kullanma şekli 

MADDE 12. — tntifa hakkı tahsisen devredilen taşınmazlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen 
tahsis amaçlan dışında kullanılamazlar, kira yolu ile işletilemezler. 

İntifa hakkı, hak sahibinin ölümü halinde mahallinde ikamet eden mirasçılarına geçer. Ancak, intifa hakkı 
taşınmaz bu mirasçılar arasında taksim edilemez^ Tahsis mahallinde ikamet eden bir Veya birkaç mirasçılar 
tarafından müştereken İşletilip yararlanılır. 

İntifa hakkının tahsisine ait süre dolduğunda tahsise konu taşınmaz, aynı süre ve şartlarla ilk tahsis sahibi 
adına, ölmesi veya yokluğunda tahsis mahallinde ikamet eden mirasçıları adına yeniden tahsis edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLİÜM 
tntifa Hakkının Geri Alınması 

Geri alma 

MADDE 13. — tntifa hakkı tahsisen devredilen taşınmazların Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen 
esaslar dahilinde kullanılması şarttır. Bu şartlara riayet etmeyen tahsis sahiplerine bir defaya mahsus ol
mak üzere bu bakanlıkça yazılı uyarıda bulunulur. Bu uyarıya rağmen tahsis edilen taşınmazın: 

a) Tahsis amaçları dışında kullanılması, 
b) Ortaklık yolu ile işletilmesi, bir başkasına devredilmesi veya kiraya verilmesi, 
c) Arka arkaya üç yıl Tarım ve Orman iBakanlığığınca gösterilen esaslar dahilinde kullanılmaması, iki 

yıl boş bırakılması, 
d) thya ile ilgili olarak yapılan tesislerin bırakılıp onarılmaması, 
e) 12 nci madde esasları dahilinde kullanılmaması, mirasçılar arasında taksim edilerek işletilmesi, 
f) Tarım ve Orman Bakanlığınca her beş yılda bir tespit edilecek yıllık kullanma bedelini zamanında öde

memesi, 
hallerinde intifa hakkı Tarım ve Orman Bakanlığınca hiçbir işleme gerek olmaksızın geri alınır. 

Kayıt terkini ve itiraz 

MADDE 14. — İntifa hakkının geri alınması durumunda: Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine 
Tapu Sicil Muhafızlıklarınca, tapu kayıtlarmdaki intifa hakkının tesciline ilişkin kayıt terkin olunur. Terkin 
işlemi Tarım ve Orman Bakanlığınca ilgililerine tebliğ edilir. Bu işlem hakkında yürütmeyi durdurma veya 
ihtiyati tedbir kararı verilemez. 
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Geri alma işlemlerinde masraf ve ödemeler 

MADDE 15. — İntifa hakkının geri alınması halinde, tahsis sahiplerinin evvelce yapmış oldukları ödeme
ler iade edilmez. 

Bu taşınmazlar için şahıslarca yapılan özel masraflar idareden talep edilemez. 

IBESÎNOÎ ıBÖLÜM 
Tedbirler, Yerleştirme, Kamulaştırma ve Ağaçlandırma İşleri 

Orman köyleri halkının kalktndırılmaları 

MADDE 116. — Tarım ve Orman Bakanlığı, devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köyler halkı ile 
bu kanunla imar ve ihyası yapılan yerlere nakledilerek yerleştirilecek orman içi köyler halkının kalkındırılma-
ları için gereken her türlü tedbirleri alır. 

İBu köyler halkının kalkındırılmalarını sağlayacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer giderler doğru
dan veya kredi yolu ile 6831 sayılı Orman Kanununun ek 3 üncü maddesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 
emrindeki fon hesabından karşılanır. 

Orman içi köyler halkının naklen yerleştirilmeleri 

MADDE .17. — Devlet eliyle ihya edilecek yerlere yerleştirilecek onman içi köyler halkının nakil işlem
leri ve yerleştirilmeleri (6831 sayılı Orman Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür, tlgili 
diğer kanunî hükümler mahfuzdur. 

Kamulaştırma 

'MADDE 18. — Bu kanunla imar ve ihyası yapılan yerlere nakledilecek orman içi köyler balkına ait ara
zilerden orman sınırlaması dışında kalan yerler genel bükümlere göre kamulaştınlır. 

Orman içinde fakat orman sınırlaması dışında tapulu arazisi bulunan şahısların, Tarım ve Orman Bakan
lığına yazılı başvuruları halinde, bu şahısların orman içinde bulunan arazileri ve diğer taşınmazları bir ka
mulaştırma işlemine tabi tutulmaksızın, taraflarca tespit edilecek rayiç değerlerine eş miktardan arazi bu ka
nunla imar ve ihyası yapılan yerlerden verilebilir. Bir bedel ödenmeksizin tapu kayıtları üzerinde yapılacak 
karşılıklı devir işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 

Orman içi açıklıklarının ağaçlandırılması 

MADDE 19. — 18 inci madde uyarınca, orman içi köyler balkının ve diğer şahısların orman içinde 
kamulaştırılan veya devren alınan arazi ve diğer taşınmaz yerleri ile orman içi açıklıkları öncelikle Orman 
Genel Müdürlüğünce projelendirilerek devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır, 

ALTINDI ıBÖLÜM 
Malî Hükümler 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 20. — Bu kanunla mülkiyeti hazine intifa hakkı Tarım ve Orman (Bakanlığına devredilen yerle-
rin tespit, tefrik, ihya, ifraz ve benzeri giderleri ile orman içi köyler halkının devlet eliyle ihya edilecek yer
lere yerleştirilmesi, bu köyler balkına ait orman içindeki arazilerden kamulaştırılması, orman içindeki her 
türlü ağaçlandırma harcamaları, orman içi ve bitişiğindeki köyler halkı ıile bu kanunla imar ve ihyası yapılan 
yerlere yerleştirilen köyler halkının kalkındırılmalarını sağlayacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer 
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girdilerin doğrudan veya kredi yolu ile verilmesi 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesi hüküm
lerine göre Tarım ve Orman Bakanlığı emrindeki fon hesabından karşılanır. 

Gelirlerin fon hesabına aktarılması 
İMAIDDE 21. — Bu kanunun 9 uncu maddesi uyarınca değerlendirmeye itabi tutulan ve mülkiyeti devre

dilen yerlerden tahsil edilen gelirlerle, bu kanunla tahsisen dağıtımı yapılan taşınmazlardan her yıl dde edile
cek kullanma bedelleri, 6831 sayılı Onman Kanununua Ek 3 üncü maddesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 
emrindeki fon hesabına gelir kaydedilir. 

Harcama ve gelir toplama şekli 

MADDE 22. — Bu kanunun uygulanması için gereken harcamaların yapılması ve gelirlerinin toplanmasın
da 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir. 

YEDİNOt BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yönetmelik çıkartılması 

MADDE 23. — Bu kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç altı ay içinde çıkartılacak yönetmelikle belirlenir» 

Yürürlük ' 

MADDE 24. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme 

MADDE 25. — Bu kanun hükümlerini Tarım ve Ve Orman Maliye Bakanları yürütür. 

\ 
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Orman Sınırları Dışıa* Çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

BMNOI BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

Amaç 

MADDE 1. — Bu kanun, orman dçi veya bitişiğindeki köyler halkının yararlanması maksadıyla, kapsam 
maddesinde belirtilen yerlerin, gerekirse imar, ihya ve ıslah edilerek, dağıtım ve tahsis suretiyle değerlendiril
mesini amaçlar. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu kanun uygulama bakımından : 
a) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca hazine lehine orman sınırları dışına çıkartılmış 

olup henüz hazinenin özel mülkiyetine geçmemiş olan yerler ile orman dışına çıkartılacak yerleri, 
b) Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, fakat tarım alanlarına dö

nüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilerek orman sınırları dışına çıkartılacak yerleri, 
Kapsar. 

îmmOÎ BOLtÜM 
Kuruluş, Tefrik, Tescil, İmar, fîhya ve Islah İşlemleri 

Tefrik Komisyonları 

MADDE 3. — Bu kanunun 2 nci maddesinin (b) bendindeki yerlerin tespit ve tefrik işlemleri «Tefrik 
Komisyonları» tarafından yapılır. 

Tefrik Komisyonları, Tanm ve Orman Bakanlığı bünyesinde bu Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında en 
az 15 yıl görev yapmış bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yük
sek mühendisi veya orman mühendisi ile iki ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi üyeden oluşur. 

Komisyon emrine yeteri kadar teknik personelle, araç ve gereç verilir. 

Tespit ve tefriki yapılacak yerler 

MADDE 4. — Orman sınırlan dışına çıkarıldığında su ve toprak düzenine zarar vermeyen, orman bütün
lüğünü bozmayan, yeniden orman olarak kurulmasında fayda görülmeyen, ancak tarım alanlarına dönüştürül
mesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, orman dçi veya bitişiğindeki köyler halkının yerleştirilmesi ve ya
rarlandırılması maksadıyla tespit ve tefrik işlemlerine tabi tutulurlar. 

Tespit, tefrik ve tescil işlemleri 

MADDE 5. — Orman sınırı dışına çıkarılacak yerlerin tespit, tefrik ve tescil işlemleri: 
a) Orman sınırlaması yapılan ve bu sınırlan kesinleşen yerlerde tefrik işlemleri bu sınırlar esas alınarak 

yapılır. 

b) Orman sınırlaması yapılmamış yerlerde, tefrik edilecek arazi üzerinde Tefrik Komisyonlarınca önce
likle orman kadastrosuna esas olacak biçimde orman sınırlaması yapılır ve bu sınırlamaya göre tefrik işlem
leri yürütülür. Bu sınırlamaya yapılacak itirazlar tefrik işlemlerini durdurmaz. İtirazlar sonucu, tefrîke tabi 
tutulan yerlerde şahısların haklan mahkeme kararı ile sabit olursa bu yerler ayrıca «Kamu Yararı Karan» 
alınmasına gerek olmadan genel hükümlere göre kamulaştırma işlemine tabi tutulur. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 690) 
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c) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırlan dışına çıkarılan ve çıkartılacak 
olan yerlerin tespiti, orman kadastro tutanak ve haritaları esas alınarak yapılır. 

d) Tefrik komisyonlarınca tespit ve tefrik işlemleri tamamlanmış yerler, bu kanun amaçlarında kullanıl
mak üzere, tapu sicil muhafızliklarınca tapu kütüklerinde hazine adına tescil olunur. Bu tescil işlemleri her 
türlü resim, harç ve vergiden muaf dır. 

İmar, ihya ve ıslah işlemleri 

MADDE 6. •— Tefrik Komisyonlarınca ormandan tefrik edilip bu kanun amaçlarında kullanılmak üzere 
hazine adına tescil olunan arazilerden gerekli olanlarının imar, ihya ve ıslah işlemleri TOPRfAKSU Genel 
Müdürlüğünce yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yerleşim, Dağıtım, Tahsis ve Arsa Satışı 

Yerleşim 

MADDE 7. — IBu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit, tefrik ve tescil işlemleri tamamlandıktan soru ?. 
6 ncı maddesine göre imar, ihya ve ıslah edilen yerler: 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yerleri kamulaş
tırılan orman içi köyler halkının yerleştirilmesine tahsis edilir. 

Bu yerleşim işlemleri, 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine ait hükümlere göre, 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı tarafından yapılır. 

Dağıtım 

MADDE 8. — Kanunun 7 nci maddesine göre yerleri kamulaştırılan orman içi köyleri halkının yerleşti
rilmesi sözkonusu olmadığı hallerde, orman sınırları dışına çıkartılan yerler, aşağıdaki sıra gözetilerek Köy 
tşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca dağıtıma tabi tutulur. 

a) Orman içi köylerinden kendisinin veya ailesi üyelerinin yeter toprağı olmayan çiftçiler, 
b) Orman bitişiği veya civarı köylerinden kendisinin veya ailesi üyelerinin yeter toprağı olmayan çiftçiler, 

c) Orman içi, orman bitişiği veya civarı köylerinden kendisinin veya ailesi üyelerinin toprağı 'bulunma
yıp, en az üç yıldan beri kiracılık veya ortakçılık suretiyle çiftçilik yapanlar veya geçimini tarım işçiliği ila 
sağlayanlar, 

Tahsis 

'MADDE 9. — Bu kanun gereğince orman sınırlan dışına çıkartılan yerlerden, hayvancılıkta kullanılma
sında yarar görülen mera, yaylak, kışlık ve otlaklar, IKöy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca köy veya belediye
lerin tüzelkişilikleri adına münferiden veya müştereken tahsis olunur. 

Arsa satışı 

MADDE 10. — Bu kanun gereğince orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden, konut kurmaya elverişli 
arsa durumunda bulunan yerler, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca hazırlanacak yerleşim planlarına 
uygun olmak kaydıyla, 1306 sayılı İskân Kanunu gereğince hak sahibi köylülere satılabilir. 

Dağıtım ve tahsisle ilgili tüzük 

IMADDE 11. — Sekizinci madde uyarınca orman içi veya bitişiğindeki köyler halkına dağıtılacak toprak 
miktarının tespiti, toprak dağıtımından yararlanacaklarda aranılacak şartlar, toprak dağıtımında aynı grup için-
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deki öncelik sıraları, borçlandırma esas ve usulleri, dağıtılan toprak üzerindeki kayıtlamalar, gerektiğinde 
toprağın geri alınması, bu topraklar üzerinde mirasçıların tasarrufu, toprıaklandırılanların desteklenmesi ile 9 
uncu maddefde belirtilen mera, yaylak, kışlak ve otlakların tahsisine ilişkin hususlar çıkarılacak bir tüzükle 
belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ (BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

'Arazi Değiştirilmesi 

IMAIDDE 12. — Orman içinde fakat orman sınırlaması dışında tapulu arazisi bulunan şahısların yazılı 
başvurulan halinde, orman içinde bulunan arazileri ve diğer taşınmazları (binalar hariç) kamulaştırma işle
mine tabi tutulmaksızın tespit edilecek rayiç değerlerine eş değerde arazi, orman sınırları dışına çıkarılan 
yerlerden verilebiTir. 

Orman içi açıklarının ağaçlandırılması 

iMADDE 13. — Ormaniçi köyler halkının ve diğer şahısların orman içinde kamulaştırılan veya devren 
alınan arazi ve diğer taşınmaz yerleri ile orman içi açıklıkları, öncelikle Orman Genel Müdürlüğünce projelen
dirilerek, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

Evvelce imar ve ihya edenler 

MADDE 14. — iBu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilgili kanunlarına göre kendilerine imar ve ihya 
amacıyla arazi tahsis edilerek, imar ve ihyaya dayanan zi'lyedli'kleri tapu sicilinin beyanlar hanesine kaydedi
lenlerin veya bunların kanunî mirasçılarının hakları mahfuzdur. 

Yönetmelik çıkartılması 

MADDE 15. — 'Bu kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy iş
leri ve iKooperatifler (Bakanlığının müştereken çıkartacakları yönetmelikle belirlenir. 

Yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde çıkartılır. 

Yürürlük 

MADDE 16. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Orman Köyleri Halkının Kalkındırılması Hakkında Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 

Amaç 

'MADDE 1. — Bu Kanun, orman içi ve bitişiğindeki köyler halkının korunması maksadıyla; 2 nci mad
denin (a) bendindeki yerlerin değerlendirilmesini, (b) bendindeki yerlerin devlet eliyle ihya edilerek orman 
içi köyler halkına tahsisini amaçlar. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, uygulama bakımından : 
a) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca hazine lehine orman sınırları dışına çıkartıl

mış ve çıkartılacak yerleri, 
b) Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, fakat tarım alanlarına 

dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilerek orman sınırları dışına çıkartılacak yerleri, 
kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tespit, Tefrik, Tescil, İmar İslah ve İhya İşlemleri 

Tefrik komisyonları 

MADDE 3. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendindeki yerlerin tespit, tefrik ve tescil işlemleri 
«Orman Kadastro Komisyonları» tarafından yapılır. 

Tespit, tefrik ve tescil esesları 

MADDE 4. — Orman rejiminden çıkartıldığında; su ve toprak düzenine zarar vermeyen, orman bütün
lüğünü bozmayan, yeniden orman olarak kurulmasında fayda görülmeyen ancak tarım 'alanlarına dönüştü
rülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve kalkındırılması 
maksadıyla tesmt, tefrik ve tescil işlemlerine tabi tutulurlar. 

Tespit, tefrik ve tescil işlemleri 

MADDE 5. — Orman rejiminden ayrılacak yerlerin tespit, tefrik ve tescil işlemleri aşağıdaki şekilde dü
zenlenir. 

a) 'Orman sınırlaması yapılan ve bu sınırları kesinleşen yerlerde tefrik işlemleri bu sınırlar esas alınarak 
yapılır, 

b) Orman sınırlaması yapılmamış yerlerde, tefrik edilecek arazi üzerinde Orman Kadastro Komisyon
larınca öncelikle orman sınırlaması yapılır ve bu sınırlamaya göre tefrik işlemleri yürütülür. Bu 'sınırlamaya 
yapılacak itirazlar tefrik işlemlerini durdurmaz. (İtirazlar sonucu, tefrike tabi tutulan yerlerde şahısların hak
ları mahkeme kararı ile sabit olursa bu yerler ayrıca «kamu yararı kararı» alınmasına gerek olmadan ge
nel hükümlere göre kamulaştırma işlemine tabi tutulur, 

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 noi maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkartıla
cak olan yerlerin tespiti Orman Kadastro tutanak ve haritaları esas alınarak yapılır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 690) 
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M.G.K. İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanon Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler x 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, nakline karar verilen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve 
orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi suretiyle, orman 'köylülerinin kalkınmalarının destek
lenmesidir. 

Kapsam , 

MADDE 2. — Bu Kanun, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca Orman Kadastro Komis
yonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan; 

a) Orman olarak muhafazasında 'bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyip, aksine tarım alan
larına dönüştürülmesinde kesin yarar görülen yerleri, 

b) Otlak, kışlak, yaylak gibi yerleri, 
c) Tarla, bağ, bahge, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarını, 
d) Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bu lunduğu yerleşim sahalarını, 
Kapsar. 

Tespit, tefrik ve tescil işlemleri 

MADDE 3. — Orman Kadastro Komisyonlarınca, çıkarılma maksadı da belirtilmek suretiyle kadastro tu
tanak ve haritalarında tespit ve tefrik edilerek belirlenip, Devlet ormanlarından orman sınırları dışına çı
karılan ve Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine ilgili Tapu Sicil Muhafızhklannca Hazine adına tescil 
olunan yerlerden; 

a) Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları 
ile diğer yerler, Tarım ve Orman Bakanlığı emrine geçer. 

b) Belediye ve mücavir alan sınırları' dahilindeki şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerleşim sahaları, ilgili belediyelerin mülkiyetine bedelsiz geçmiş sayılır. 

6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde (A) bendi kapsamına giren yerler için orman sınırları dışına çı
karma ile orman sınırlaması ve tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan itirazlar ve açılan davalar, bu 
Kanuna, göre yapılacak işlemleri durdurmaz. Bu konuyla ilgili davalarda yürütmeyi durdurma ve ihtiyatî 
tedbir kararı verilemez. 

Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerde hak id dia edenlerin açtıkları davalar sonunda gerçek ve tüzelki
şilere ait olduğuna karar verilen taşınmazlar, genel hükümlere göre kamulaştırılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Orman İçi Köyler Halkının Nakil ve Yerleştirilmesi 

Islah, ihya ve imar işlemleri 

MADDE 4. — Orman içi köyler halkının yerleştirilmesi maksadıyla orman sınırları dışına çıkarılarak Ha
zine adına tescil edilip, Tarım ye Orman Bakanlığı emri ne geçen yerler; iklim ve toprak yapısına en uygun 
tarım arazisine dönüştürülmek ve yerleşim yeri halinde düzenlenmek üzere Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığınca (TOPRAK SU Genel Müdürlüğünce) ıslah ve imar, Tarım ve Orman Bakanlığınca ihya edMir. 

Millî Güvenlik Konseyi • (S. Sayısı : 690) 
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<1) Orman Kadastro Komisyonlarınca tespit ve tefrik işlemleri tamamlanmış yerler, bu kanun amaç
larında kullanılmak üzere Tapu Sicil Muhafızlıklarınca tapu kütüklerinde hazine adına tescil olunur. Bu 
tescil işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftı/. . 

İmar, İslah ve ihya işlemleri 

MADDE 6. — Orman Kadastro Komisyonlarınca ormandan tefrik edilen arazilerin imar ve İslah işlem
leri Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca, ihya ve diğer işlemleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yapı
lır, . , • • • 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İfraz, Yerleşim, Değerlendirme, Dağıtım, Tahsis ve Kullanma Şekli 

İfraz ve yerleşim 

MADDE 7. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen yerler orman sınırları dışına çı
kartıldığı veya çıkartılacağı tarihteki fiilî durumlarına göre- (b) bendinde belirtilen yerler ise iklim, arazi 
özellikleri, verim değerleri, tarımsal işletme tipleri ve yerleşim düzenleri dikkate alınarak Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca müştereken tespit edilecek esaslar dahilinde ifraz edi
lir, 

İfraz edilen bu yerlere yerleştirilecek orman içi köyler halkının, nakil işlemleri ve yerleştirilmeleri 6831 
sayılı Orman Kanununun 13 üncü maddesi ile 2510 sayılı İskân Kanunu ve bu kanunun ek ve değişiklikleri
ne ait hükümlere göre yürütülür. 

Değerlendirme 

MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartı
lan yerlerden : 

a) Şehir, kasaba ve iköy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki yerleşim alanları ile su ve top
rak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, sebzelik, meyvelik, zeytinlik,-fın
dıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi tarım' alanları ve tesislerin, bu yerleri imar ve ihya etmiş zilyetlerine ra
yiç bedelleri üzerinden peşin olarak veya on yıllık süreyle ve eşit taksitlerle ödenmek üzere mülkiyetini dev
re Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olup, bu bakanlığın talebi üzerine devir işlemleri tapuya tescil edil
mek suretiyle yapılır. Tescil işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 

Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara T.C. Ziraat Bankasının ziraî 'kredilerine uyguladığı yıllık faiz ora
nı uygulanır. 

b) Hayvancılıkta kullanılmasında yarar görülen yaylak, kışlak ve otlak gibi yerler, ilgili köy veya bele
diyelere veya birden fazla 'köy ve belde halkına intifaı bedelsiz olarak tahsisen verilebilir. Tahsis edilen bu 
yerlerden yararlanma 6831 sayılı Orman Kanununun öngördüğü kayıt ve şartlarla yapılır. Bu kayıt ve şart
lara uymama halinde tahsis işlemi iptal edilir. 

Dağıtım işlemleri 

MADDE 9. — Bu Kanunun 2 nci 'maddesinin (b) bendinde belirtilen ve devlet eliyle imar ve ihyası ya
pılmış yerlerin mülkiyeti aşağıdaki öncelik sırasına göre : 

a) Bütünü ile nakledilecek orman köyleri halkına, 
• b) Yeterli toprağı ve geliri olmayan orman içi köylülerine, 
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İfraz ve yerleşim ' 

MADDE 5. — Islah, ihya ve imar edilen taşınmazlar, tarımsal işletme tipleri, verim değerleri ve yerleşim 
planları dikkate alınarak yönetmelikte belirlenen esaslara göre Tarım ve Orman Bakanlığınca ifraz edilir. 

İfraz edilen bu yerlere yerleştirilecek Orman içi köyler halkının nakil ve yerleştirme işlemleri, 6831 sayılı 
Orman Kanunu ve 2510 sayılı Istkân Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

Değiştirme, kamulaştırma ve mülkiyet devri 

MADDE 6. — Naklen yerleştirilecek orman içi köyler halkının yazılı başvuruları üzerine, Devlet Orman
ları içinde kalan her türlü tapulu taşınmazlarının karşılığı olarak, yerleştirilecekleri yerlerden, tespit olunan ra
yiç değerlere eş değerde taşınmaz verilir. Tarafların anlaşması halinde karşılıklı olarak tapuda devir ve tescil 
işlemleri yapılır. • 

Değiştirmeyi kabul etmeyenlerin taşınmazları genel hükümlere göre kamulaştırılır.. 
Naklen yerleştirilen orman içi köyler halkına, taşınmazları karşılığından fazla verilen taşınmazların rayiç 

bedeli, peşin veya yirmi yıl içinde ve yıllık eşit taksitlerle faizsiz olarak tahsil olunur. Bu taşınmazların mül
kiyeti; Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine, Tapu Sicil Muhafızlıkları nca resen malikleri adına 
tescil edilir. 

Yükümlülük < 

MADDE 7. — Islah, imar ve ihya edilerek mülkiyeti devredilen taşınmazlar, tespit edilen dağıtım amaç
ları dışında kullanılamaz, miras hükümleri dışında bölünemez ve başkalarına devir ve temlik edilemez. Bu 
husus, tapu kaydının beyanlar hanesinde belirtilir. 

Ancak; yönetmelikte belirlenecek zorunlu hal ve şartlarda, kiraya verilebüir, ortaklık yoluyla işletilebilir 
veya bir bütün olarak başka ha'k sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile devredilebilir. 

Geri alma ' 

MADDE 8. — Bu Kanunun 7 nci maddesindeki yükümlülükleri yazdı uyarıya rağmen yerine getirmeyen
ler için; Tarım ve Orman Bakanlığınca, kendi taşınmaz lan" karşılığından fazla verilen taşınmazların geri alın
masına karar verilir. Taşınmazlar için yapılmış ödemelerin tamamı ve varsa taşınmaz üzerinde kendisi tarafından 
yapılmış ilave yapı ve tesislerin rayiç bedeli defaten ödenir. 

Geri alma kararı 'hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilemez. Ancak, ilgililerin dava açma hakkı saklıdır. 
Tarım ve Orman Bakanlığı, hukukî durumları kesinleşinceye kadar bu taşınmazları geçici olarak başka 

hak sahiplerine devredebilir. 

Kayıt düzeltilmesi 

MADDE 9. — Geri alınmasına karar verilen taşınmazların tapu sicilindeki tescile ilişkin kayıt, Tarım ve 
Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine Tapu Sicil Muhafızlıklarınca Hazine adına düzeltilir ve durum ilgi
lilere tebliğ edilir. ~ 
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c) Toprağı ve yeterli geliri olmayan orman bitişiği veya oivarı köylülerine, 
Rayiç bedel üzerinden peşin fiyatla veya 20 yıl süreyle ve eşit taksitlerle ödenmek üzere mülkiyeti dev

redilir. 
Tapuya tescil edilmek üzere yapılacak devir işlemleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. 
Kullanma şekli 
MADDE 10. — Devlet eliyle ihya edilerek mülkiyeti devredilen bu taşınmazlar, tespit edilen amaçla-

dışında kullanılamaz ve işletilemez, kiraya verilemez. • 
Mülkiyeti devretmen ou taşınmazlar devir işleminin tamamlanmasından itibaren mal sahibi, ölümü halin

de mirasçıları tarafından yirtnibeş yıl müddet ile satılamaz. Bu kayıt, devir işlemlerinde tapuya şerh verilmek 
suretiyle belirtilir. Mal sahibinin ölümü halinde taşınmaz mirasçıları tarafından işletilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mülkiyet Hakkının Geri Alınması 

Geri alma 

MADDE 11. — Devletçe ihya edilerek mülkiyeti devreden taşınmazların tespit edilen esaslar dahilin
de kullanılması şafttır. Bu şartlara uymayanlara bir defaya mahsus olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığın
ca yazılı uyarıda bulunulur. Bil uyarıya rağmen taşınmazın; 

a) Dağıtma amaçları dışında kullanılması, 
t») Ortaklık yolu ile işletilmesi, bir başkasına devredilmesi veya kiraya verilmesi, 
c) Arka arkaya üç yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca belirtilen esaslar dahilinde kullanılmaması; dep

rem, sel yangın gibi tabi afet halleri dışında iki yıl işlenmeyerek boş bırakılması veya yazılı uyarıya rağ
men oeael taksitlerinin zamanında ödenmemesi. * ' • 

d) Mirasçılar arasında taksim edilerek ayrı ayrı işletilmesi hallerinde, 
Mülkiyet hakkı Tarım ve Orman Bakanlığınca- geri alınır. 

Kayıt terkini ve itiraz 

MADDE 12. — Mülkiyet hakkının geri alınması durumunda; Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üze
rine Tapu Sicil Muhafızlıklarınca tapu kayıtlarındakı tescile ilişkin kayıt terkin olunur. Terkin işlemi Ta
rım ve Orman Bakanlığınca ilgililerine tebliğ edilir, bu işlem hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilemez. 

Geri alma işlemlerinde masraf ye ödemeler 

MADDE 13. — Mülkiyet hakkının geri alınması halinde, tahsis sahiplerinin arazi bedeli için evvelce 
yaptıkları ödemeler faizsiz olarak iade edilir. 

BEŞıNCÎ BÖLÜM 
Tedbirler, Yerleştirme, Kamulaştırma ve Ağaçlandırma İşleri 

Orman köyleri halkının kalkındırılması 

MADDE 14. — Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içinde ve 'bitişiğinde oturan köyler hal
kının kalkındırılmaları için gereken her türlü tedbirleri alır. ' : . • . 

Bu köyler halkının kalkındırılmasını sağlayacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer girdiler döğ-
ruaan veya kredi yolu ile 6831 sayılı Orman Kanunuu Ek 3 üncü maddesi ile kurulmuş bulunan Tarım ve 
Orman Bakanlığı emrindeki fon hesabından karşılanu, 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değerlendirme İşlemleri 

Otlak, kışlak ve yaylakların değerlendirilmesi 

MADDE 10. — Bu Kanunun 2 nci madde (b) bendi kapsamına giren otlak, kışlak ve yaylaklar; Tarım 
-ve Orman Bakanlığınca, mülkî hudutları içinde bulunduğu orman köy veya kasabasına bir bütün olarak, 
^gerektiğinde ıbirden fazla orman köyü veya kasabasına 'bölünmek suretiyle ve hayvancıhkta kullanılmak 
üzere 'bedelsiz olarak tahsis edilir. 

Tahsis edilen bu yerlerden yararlanma, 6831 sayılı Orman Kanununun öngördüğü kayıt ve şartlarla ya
pılır. 

Tarım atanına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesi 

MADDE 11. — Bu Kanunun 2 nci madde (c) bendi kapsamına giren tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zey
tinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi tarım alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri; orman 
sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki fiilî durumlarına göre ifraz edilerek, bu yerleri imar ve ihya eden ki
şilere, rayiç bedelleri peşin veya on yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere, Tarım ve Orman Ba
kanlığınca satılır. •„ . . ' 

Taksitle ödemelerdeki 'borçlanmalara, T, C. Ziraat Bankasının ziraî kredilere uyguladığı ydlık faiz ora
nı uygulanır. 

Bu yerlerin mülkiyetinin satılan kişilere devri, tespit edilen rayiç 'bedeli peşin ödemeleri halinde veya 
ilk taksitlerini ödemeleri ve borçlanma mukavelesi ile kanunî ipotek işlemlerini tamamlamaları kaydıyla, Ta
rım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine tapuya tescil edilmek suretiyle yapılır. 

Belediye ve mücavir alanlar dışındaki yerleşim sahalarının değerlendirilmesi 

MADDE 12. — Bu Kanunun 2 nci madde (d) bendi kapsamına giren, belediye ve mücavir alan sınırları 
dışındaki köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, onman sınırları dışına çıkarıldığı tarih
teki fiilî durumlarına göre ifraz edilerek üzerinde yapısı bulunan hak sahibi, kişilere, rayiç bedeli peşin ve
ya beş yıllık süre içinde ve" yıllık eşit taksitle alınmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığınca satılır. 

'Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için; aynı yerdeki köy nüfusuna kayıtlı olması, 31.12.1981 tarihin
den sonra sürekli olarak bu köyde oturmuş olması ve köy hudutları dahilinde kendisine ait ikinci bir evi 
veya ahırı veya samanlığı bulunmaması gerekir. 

Hak sa'hipliliği tanımına girmeyen kişilerce işgal edilen yerler, aynı köydeki başka bir hak sahibine 
üzerindeki yapısı ile birlikte tespit edilecek rayiç bedel üzerinden ve yapının bedeli peşin olarak satılır, yapı 
bedeli sahibine defa'ten iade' olunur. 

11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri bu madde içinde uygulanır. 

Belediye ve mücavir alanlardaki yerleşim sahalarının değerlendirilmesi 

MADDE 13. — Bu Kanunun 2 nci madde (d) bendi kapsamına giren, Belediye ve mücavir alan sınırları 
dahilindeki yerler için; 16.3.1983 tarihli ve 2805 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak; bu yerlere ait 
arsa bedellerinin yüzde ellisi (% 50'si) imar fonu yerine, Tarım ve Orman Bakanlığı adına T. C. Ziraat Ban
kasında açılan, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş bulunan fon hesabına 
yatırılır veya aktarılır. , * 

2805 sayılı Kanunda belirlenen süreler, bu madde hükmünün uygulanmasına mahsus olmak üzere, ilgili 
belediyelerin bu yerleri ve bu yerlerle ilgili uygulamaları mutat usullerle ilan ettiği tarihe göre işler. 
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Kamulaştırma 

MADDE 15; — Bu Kanunla, imar ve ihyası yapılan yerlere nakledilecek orman içi 'köyler halkına ait 
orman içinde kalan tapulu arazilerin yerine, Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı başvurular halinde, taraf
larca tespit edilecek rayiç değerlere eş miktarda arazi, bu kanunla imar ve ihyası yapılan yerlerden verilir. 
Bir bedel ödenmeksizin tapu kayıtları üzerinde yapılacak karşılıklı devir işlemleri her türlü resim, harç ve 
vergiden muaftır. 

Bu değiştirme işlemlerini kabul etmeyenlerin arazi leri genel hükümlere 'göre kamulaştırılır. 

Orman içi açıklıklarının ağaçlandırılması 

MADDE 16. — 15 inci madde uyarınca, orman içi 'köyler halkının ve diğer şahısların orman içinde ka
mulaştırılan veya devren alınan arazi ve diğer taşınmaz yerler ile orman içi açıklıklar öncelikle Orman 
Genel Müdürlüğünce projelendirilerek Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Gelirlerin fon hesabına aktarilması , 

MADDE 17. — Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen yerlerin satışından Tarım ve Orman Bakan
lığınca tahsil edilen bedeller ile 9 uncu .maddesinde belirtilen yerlerin devir işlemlerinden 2510 sayılı İs
kân Kanunu hükümlerine göre tahsil edileri bedeller tahsilatı takip eden ay içinde bu kanunda öngörülen 
hizmetlerde kullanılmak üzere 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 ünoh maddesi ile kurulmuş bulunan 
Tarım ve Orman Bakanlığı emrindeki fon hesabına aktarılır ve gelir kaydedilir. 

j , ., , 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 18. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili,her türlü giderler, 6831 sayılı Orman Kanununun 
Ek 3 üncü maddesi ile 'kurulmuş bulunan Tarım ve Orman 'Bakanlığı emrindeki fon hesabından karşıla
nır. 

YEDflNOÎ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Evvelce imar ve ihya edenler 

MADDE 19. — 'Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ilgili kanunlarına göre kendilerine imar ve 
ihya amacıyla arazi tahsis edilerek, imar ve ihyaya dayanan zilyetlikleri tapu sicilinin beyanlar hanesine 
kaydedilenlerin veya bunların kanunî mirasçılarının hakları saklıdır. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı; belediye ve mücavir alan hudutları içinde kalan orman sınırları dışına çıka
rılması gereken bu yerlerin, Orman Kadastro Komisyonlarınca tespit, tefrik ve tescil işlemlerinin öncelikle 
yapılmasını ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tamamlanmasını sağlar. -

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Tapulama ve kadastro 

MADDE 14. — Nakledilecek orman içi köyler halkının değiştirilecek veya kamulaştırılacak taşınmazları
nın tapulama hizmetleri ile bu Kanunun 11 inci ve 12 nci madde hükümlerine göre değerlendirilecek yerler 
için ihtiyaç duyulan tapulama hizmetleri, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünce öncelikle yerine, getirilir. 

Bu hizmetler için gerekli harcamalar, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurul
muş olan fondan karşılanır. 

Nakledilen orman içi köyler halkının, bu Kanun hükümlerine göre değiştirilen veya kamulaştırılan Dev
let ormanları içindeki arazilerinin orman kadastrosu, Tarım ve Orman Bakanlığınca öncelikle. yaptırılır. 

Rayiç değer tespiti ve satış işlemleri . 

MADDE 15. — Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde kalan yerler hariç, bu Kanun hükümlerinin 
uygulandığı yerlerdeki her türlü rayiç değer tespiti ve satış işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığınca kurula
cak komisyonlarca yürütülür. Rayiç bedelin tespiti ve komisyonların kuruluşuna ilişkin usul ve esaslar yö
netmelikte düzenlenir. 

Orman köyleri halkının desteklenmesi 

MADDE 16. — Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köyler halkının 
geçim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu maksatla sağlanacak işletme araç ve gereçleri 
ile gerekli diğer girdiler doğrudan veya kredi yolu ile karşılanır. 

Ağaçlandırma 

MADDE 17. — Orman içi köyler halkının nakledilmesi sonucu boşaltılmış olan; orman içindeki arazi ve 
diğer taşınmaz yerleri, Orman Genel Müdürlüğünce öncelikle projelendirilip Devlet ormanı olarak derhal ağaç
landırılır. 

Gelirler 

MADDE 18. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak; 2510 sayılı îskân Kanununa göre tahsil edilen 
bedeller, diğer satış ve devir işlemlerinden tahsil edilen bedeller ve faizleri, 6831 sayılı Orman Kanununun 
Ek-3 üncü maddesine göre kurulmuş olan Fona gelir kaydedilir. 

Tahsilata ve Fon hesabına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. 
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Yönetmelik 

MADDE 20. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç altı ay içinde Tarım ve Orman, Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanlıklannca müştere
ken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayınlanır. 

Yürürlük 

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme . :) 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Giderler ' 

MADDE 19. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü giderler, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-3 
üncü maddesine göre kurulmuş olan Fondan karşılanır. 

Giderlerin Fondan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. 

Muafiyetler 
I 

MADDE 20,, — (Bu Kanunun 13 üncü maddesi hariç diğer hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak 
Tapu Sicil Muhafızlıklarmca tapu dairelerinde yapılacak tescil, devir ve kayıt düzeltme işlemleri her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaftır. 

Yönetmelik 

İMİADDE 21. — Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şekil, şart ve esaslar, Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte düzenlenir. 

Yönetmelik; Köyişİeri ve Kooperatifler Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün görüşleri de alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
geç altı ay içinde hazırlanır. 

Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanır. 

Yürürlük 

MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

\ 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 691 

Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Sos
yal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

1/840; M.G. Konseyi: 1/624) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 596) 

T.C, 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 10 Ekim 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 
06-4479 (1/840) 5497 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8 Ekim 1983 tarihli 173 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışana Meclisi Başkam 

T.C. 
Başbakanlık 5 Ekim 1983 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/T01-1601107396 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca İ4.9.1983 tarihinde 
kararlaştırılan «Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 



TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU TASARISI 
GENEL GEREKÇESİ 

Ülkemiz; Dünya'da 'kendi kendini 'besleyen yedi ülkeden biridir. İhracat gelirinin % 50'sini tarımsal 
ürünlerden elde ettiği gibi, faal nüfusunun % 60'ı da tarım sektöründe çalışmaktadır. 

Ülkemiz ekonomik kalkınmasını, tarım sektörü ve emek yoğun endüstrilerle, diğer ağır sanayi kollarına 
yatırım yaparak gerçekleştirmeyi programlamıştır. Ancak, sanayi sektöründe çalışanlar ile bunların eş ve 
bakmakla mükellef oldukları çocuklarının sosyal güvenlikleri çağdaş normlara uygun olarak sağlanmış el
masına karşın, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlarla, kamu ve özel sektöre ait tarım ve orman işle
rinde ücretle çalışanların sosyal güvenlikleri istenilen düzeyde ve etkinlikte değildir. 

Anayasamızın 60'ıncı maddesi «Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, hu güvenliği sağlaya
cak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.» hükmüne yer vermiştir. «Herkes» deyimi ile sadece memur, işçi 
ve çalışanların değil, tüm fertlerin sosyal güvenliği amaç edinilmiştir. Hükümet Programında da, «Sosyal 
hak ve hizmetler Devletin teminatı altında olacaktır. Ekonomik gelişmeye paralel olarak sosyal güvenlik 
sistemi geliştirilecektir. Çalışanlardan 'bugüne kadar Sosyal Sigorta kapsamına alınamayan grupların, özellikle 
tarım sektöründe çalışanların, sektörün özellikleri de dikkate alınmak suretiyle sosyal güvenlik şemsiyesi al
tına alınması için gerekli çalışmalar yapılacaktır» hükmüne yer verilmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci bendinin (A) ve ıflD) alt bentleri, 
24.8.1977 tarihli, 16037 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2100 sayılı Kanunla değiştirilerek; 

1; Orman işleriyle kamu veya özel sektöre ait tarım işlerinde ücretle çalışanlar ile, 
2, Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar, 506 sayılı Kanun kapsamına alınarak, 2100 sa

yılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince, 24.11.1977 tarihinden itibaren sigortalı sayılmış bulunmaktadırlar. 
Ancak, aradan geçen 6 yıl içinde sözkonusu değişiklikten istenilen sonuç elde edilememiştir. Sosyal Sigor

talar Kurumunun 1982 yılı istatistik yıllığına göre bildirgesi alınan işyerleri, sigortalı sayıları, prim ödeme 
gün sayıları aşağıda gösterilmiştir. 

1982 Yılı Eylül Ayında Bildirgesi Alınan İşyerleri, Sigortalı Sayıları, Prim Ödeme Gün Sayıları : 
Prim 

ödeme 
işyeri Sigortalı gün 

tş kolları sayısı sayısı sayısı 

1. Tarım ve hayvancılık 
Kamu : 
özel : 

2. Ormancılık ve tomrukculuk 
Kamu : 
özel : 

3. Balıkçılık 
özel : 
Kamu : 

dir. 

Yine Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan «1982 Yılı Türkiye İstatistik Yıllığı»na göre de, 1980 yılı 
sonu itibariyle iktisaden faal nüfusun iktisadî faaliyet kollan ve işteki durumuna göre dağılımı şöyledir. 

Iktisaden Faal Nüfusun İktisadî Faaliyet Kolları vetşteki Durumuna Göre Dağılımı : 
Kendi Ücretsiz 

hesabına aile 
İktisadî faaliyet kolları Toplam Ücretli İşveren çalışan işçisi 

Ziraat, ormancılık, avcılık ve balıkçılık 10 482 856 614 484 6 645 2 765 173 7 094 307'dir. 
2 247 kişinin de hangi işlerde çalıştığı tespit edilememiştir. 

2 476 
616 

1 860 
416 
396 
20 
40 
4 
36 

20 073 
12 803 
7 270 
24 352 
23 948 

404 
234 
29 
205 

512 943 
320 634 
192 309 
645 876 
635 252 
10 264 
6 772 
870 

5 902 
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Tarım ve orman işlerinde ücretle çalışan 614 484 kişiye karşın 44 659 kişinin sosyal güvenliğinin ancak te
min olunabildiği, bu tarım işçilerinin de 36 985'nin Içamu sektöründe çalışanları kapsadığı görülmektedir. 

2100 sayılı Kanunun uygulanmasından sonuçların alınamaması da; 
1. Büyük ve orta kapasitede tarım işletmelerinin azlığı, küçük işletmelerde de üretimin aile fertleri ara

sında ilkel metotlarla yapılması ve dışarıdan ücretle işçi çalıştırılmaması, 
2. Sahiplerince kiraya ve ortağa verilen büyük ve orta kapasiteli arazilerin, kiracı ve ortak durumunda

ki işverenlerinin tespitinin güçlüğü, 
3. Tarım sektöründeki çalışma şartlarının bölgele re göre arz ettiği değişiklikler ve yıllık toplam çalışma sü

releri ile her işverenin yanındaki çalışma sürelerinin azlığı ve kısalığı, 
4. 506 sayılı Yasanın işverenlere yüklediği mükellefiyetleri tarım işverenlerinin büyük çoğunluğunun yapa

bilecek durumda ve kültürel seviyede olmadığı, mahallen yaptırma imkânlarının da bulunmadığı, bu sebeple 
de kaçak işçi çalıştırmayı tercih etmelerinden, 

5. Tarım alanlarının büyük çoğunluğunun kırsal kesimde ve dağınık olması, işçi çalıştırma süresinin kı
salığı, işçi çalıştırma zamanının bölgesel olarak aynı zamana tesadüf etmesi, her işyerine işçi çalıştırdığı süre
de ulaşım zorluğu gibi nedenlerden ötürü Sosyal Sigortalar Kurumunca etkin bir tespit ve kontrol yapılama
ması, 

6. Tarım işçilerinin okur - yazar olmamaları nedeniyle Sosyal Güvenlik bilincinden yoksun bulunmaları 
ve kaçak çalışmayı tercih etmeleri, 

7. Kamuya ait orman işlerinin «vahidî fiyat» veya «götürü ücret (pazarlık usulü)» esasına göre yaptırıl
ması nedeniyle işçilerle işveren arasındaki hukukî ilişki hizmet akdi mahiyetinde olmayıp istisna akdine da
yandığından, bahse konu kimselerin sigortalı olamamalarından, 

ileri gelmektedir. 
Tarım sektöründe çalışanların faal nüfusun % 60'ını teşkil etmesi ve sektörün özellikleri de dikkate alına

rak, bu sektörde çalışanların Hükümet Programına uygun şekilde sosyal güvenliklerinin temin edilebilmesi için 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Örneğin, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların zorunlu olarak sigortalanması, kademeli olarak sosyal 
güvenliklerinin sağlanması ve sözkonusu Kanunun Bağ - Kur'ca uygulanması hususunda gerekli önçalışmalır 
tamamlanarak, yasa tasarısı Danışma Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Bu kesimde çalışanların büyük çoğun
luğunun tarım işlerinde mevsimlik çalışan kişiler oldu ğu bilinmektedir. Bu değişiklik ile tarımda kendi nam 
ve hesabına çalışan, aynı zamanda mevsimlik tarım işçisi olan, küçük arazi sahiplerinin sosyal güvenliği te
min edilmiş olacaktır. 

Yukarıda açıklanan hususlar muvacehesinde tarımda çalışan diğer kişilerin Hükümet Programına uygun 
olarak bir an önce sosyal güvenceye kavuşmaları ve Anayasanın «Herkese sosyal güvenlik» hedefinin yeri
ne getirilebilmesi için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2100 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi
nin I inci bendinin (A) alt bendinin tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışanları kapsama alacak şe
kilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu Yasa Tasarısıyla; 
1. Kamuya ait tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle çalışanlarla, 
2. özel sektöre ait tarım işlerinde ücretle ve sürekli çalışanların, 
506 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmaları, buna karşılık; 
1. Kamuya ait orman işlerinde «vahidî fiyat» veya «götürü ücret (pazarlık usulü)» ile çalışanlarla; 
2. özel sektöre ait tarım işyerlerinde ücretle ve süreksiz çalışanların, 

isteğe bağlı sigortalı olarak, 506 sayılı Yasada belirlenen kısa ve uzun vadeli Sosyal Sigorta yardımla
rından bu Yasa Tasarısında belirtilen şartlarla Sosyal Güvenliklerinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu yasayla öngörülen isteğe bağlı sigortalılık : 
1. İhtiyarî olacaktır. 
2. Prim oranı % 33,5 olup, bu primin % 20'si sigortahlarca ödenecek, % 13,5'u Devlet katkısı olacaktır. 
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3. İsteğe bağlı sigortaya devam için müracaatta bulunan tarım işçisi, müracaat tarihini takip eden yılbaşın
dan itibaren 1 yıl sigortalı sayılacak ve o yıl ayda 15„ yılda toplam 180 gün prim ödemeyi kabul etmiş ola
caktır. Bu sürenin sonunda isteğe bağlı sigortaya devam dan vazgeçilebilecektir. Bu surede sadece kanunla ve 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak kısa süreli çalış
maya başlamaları halinde, çalışılan süre isteğe bağlı sigortalı süresinden sayılmayacak ve fakat o işten ayrı
lanın ayı takip eden aybaşından itibaren, isteğe bağlı sigorta kendiliğinden işlemeye başlayacaktır. 

4. Her sigortalı, isteğe bağlı sigortaya devam ettiği yılı takip eden Ocak ayı sonuna kadar, o yıla ait si
gorta pulu yapıştırılmış sosyal güvenlik kartını ilgili Kurum ünitelerine vermeye veya postayla göndermeye 
ve isteğe bağlı sigortaya devam etmeyecekse bu hususu Kuruma bildirmeye mecbur tutulmuştur. 

5. Kurumun bu Kanuna göre alacağı prime esas günlük kazançlar 506 sayılı Kanundaki gösterge tab
losunun en düşük göstergesinin katsayı ile çarpının 30'da biridir. 

6. Tarımda süreksiz olarak çalışanların sosyal, ekonomik ve kültürel durumları dikkate alınarak sigorta, 
primine % 13,5 oranında Devlet katkısı sağlanmak suretiyle bu Yasayla getirilen temel hakların bu sigorta
lılara da verilmesi düşünülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu Kanunun amacı, sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan, süreksiz olarak ta
rım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar ile orman işlerinde birim fiyat ve pazarlık esasına göre çalıştırılanla
rın ve hak sahiplerinin sosyal güvenliklerinin sağlanmasıdır., 

Madde 2. — Bu madde ile Kanunun kapsamı belirlenmektedir. 
Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında 

kalan kimselerle, bu kuruluşlardan aylık ve gelir almakta olanlar dışında kalan ve tarım işlerinde hizmet 
akdiyle süreksiz olarak çalışanlar kapsama alınmışlardır. 

Bilindiği gibi tarım işleri; arazide, deniz, göl ve nehirlerde ekim, dikim, üretme, yetiştirme ve ıslah 
yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan, balık ve diğer su 
ürünleri ile bunların mahsullerinin istihsalini kapsamaktadır. 

Ayrıca orman işlerinde birim fiyat ve pazarlık esasına göre çalıştırılanların bu çalışmalarının hizmet ak
dine müstenit olup olmadığına bakılmaksızın kapsama alınmaları sağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu maddede, Kanunda yer alan kavramlar, Kanunun uygulanmasında kolaylık sağlamak 
üzere açık olarak tanımlanmıştır. 

Madde 4. — Bu maddede sigortalı sayılmayanlar belirtilmiştir. 
22 yaşını doldurmamış olanlar «Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanun Ta

sarısına paralel olarak Kanun kapsamı dışında bırakılmışlardır. 

Madde 5, — Bu madde ile sigortalılığın başlayacağı tarih, istek tarihini izleyen yılbaşı olarak belirlenmek
tedir. Bu suretle, uygulamada kolaylık ve istikrar sağlanmış olmaktadır. Bir bakıma istekte bulunan kimse as
garî bir yıl süre ile zorunlu sigortalı olmaktadır. 

Madde 6. —Bu madde ile sigortalılığın sona ermesi düzenlenmiş ve ayrıca hangi hallerde sigortalılığın ke
sintiye uğrayacağı belirtilmiştir. 

İstekleri ile Kanun kapsamına alınmış olan kimselerin; yıl içinde çok kısa süreler için zorunlu sigortaya 
tabi olmaları halinde, mağduriyetlerinin önlenmesi1 bakımından, zorunlu sigortalı oldukları işten ayrılmalarını 
müteakip, herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın sigortalılıklarının devam etmesi sağlanmıştır. 

Madde 7. — Bu maddede iş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı yapılmıştır. 
Madde 8. — Bu maddede iş kazaları ile meslek hastalıklarının tanımı yapılmıştır. 
Maddenin son fıkrası ile bu yardımlardan yararla nılabilmesi için liş kazasının vukubulduğu tarihten önce 

sigortalının tescil edilmiş olması ve sigortalılığın sona ermemiş bulunması öngörülmüştür. 
Bu suretle, sigorta kapsamında bulunmayan iş kazasına uğramış kimselerin, kendilerini muvazaalı olarak 

kazadan sonra sigortaya kaydettirmeleri ve dolayısıyla yardımlardan haksız olarak yararlanmaları önlenmiştir. 
Madde 9. — Sürekli işgöremezlik gelirinin hesaplanması 506 sayılı Kanunda olduğu gibi, gösterge - katsayı 

sistemine bağlanmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 691) 



— 5 — 

Madde 10. — İş kazasının işverene ve Kuruma bildirilmesi, kazanın soruşturulması ve gerekli sağlık yar-' 
dunlarının yapılması bakımından uygulamada büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle birinci fıkra ile iş 
kazasının iki gün içinde bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş, diğer fıkralarla da 506 sayılı Kanunda öngörü
len müeyyidelere benzer hükümler öngörülmüştür. 

Madde 11. — Bu madde eş ve çocuklara hangi hallerde ve ne oranda gelir bağlanacağını hükme bağla
maktadır. 506 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile de paralellik sağlanmıştır. 

Madde 12. — Bu madde ile, hastalık sigortasından sağlanan yardımlar, 13 üncü maddede tanımı yapılan 
sağlık yardımları ile ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve 
yenilenmesi olarak belirlenmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile, sağlık yardımlarının kapsamı ve yararlanma şartları belirlenmiştir. 
İsteğe bağlı sigorta sisteminin tabiî bir sonucu olarak sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için staj 

süresi öngörülmüştür, 
Madde 14. — Madde ile, sağlık yardımlarının süresi, 506 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile paralellik sağ

layacak şekilde düzenlenmiştir. 
Madde 15. — Madde ile, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu eş ve çocuklarının sağlık yardımların

dan yararlanmaları öngörülmüştür. Bu yararlanma, sigortalıların kendileri için tanınan 18 aylık süre ile sı
nırlandırılmıştır. 

Madde 16. — Madde ile, sürekli işgöremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanlar ile bu kim
selerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ve ayrıca gelir ve aylık almakta olan eş ve çocukları, 
sağlık yardımı kapsamına alınmışlardır. 

Madde 17. — Maddede, malullük aylığının hesaplanmasına ilişkin esaslar 506 sayılı Kanuna paralel bir 
şekilde belirlenmiştir, 

Madde 18. — Madde ile maluliyet aylığının kesilmesini ve yeniden bağlanmasını gerektiren haller ayrıntılı 
bir şekilde belirtilmiştir. 

Madde 19. — Madde ile, yaşljlık aylığından yararlanma şartları belirlenmiştir. 
Bu şartlara göre, yaşlılık aylığından yararlanılabilmesi için kadın sigortalıların asgarî 50 yaşını, erkek si

gortalıların ise 55 yaşını doldurmuş bulunmaları, asgarî 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve 3 600 gün sigorta 
primi ödemiş olmaları gerekmektedir. 

Yaşlılık aylığından yararlanmanın belli bir yaşa bağlanması, Tarım Kesiminde Kendi Nam ve Hesabına Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kanun Tasarısı ile paralellik sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Madde 20. — Madde ile yaşlılık aylığının ne suretle hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. 
Madde 21. — Maddede yaşlılık aylığının ödenmesine başlanacak tarih belirtilmiştir. 
Madde 22. — Madde ile, aylığın hangi hallerde kesileceği ve hangi hallerde yeniden bağlanacağı hükme 

bağlanmıştır. 
Madde 23.. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlara toptan ödeme yapılması öngörülmüştür. 
Madde 24. — Madde ile, ölüm sigortasından, aylık bağlama ve toptan ödeme yardımlarının sağlanacağı 

hükme bağlanmıştır. 
Madde 25. — Madde ile, ölüm sigortasından hangi hallerde aylık bağlanabileceği hükme bağlanmıştır. 
Bu madde ile düzenlenen aylık bağlama şartları, 506 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile paralellik arz 

etmektedir. 
Madde 26. — Madde ile, sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının hesaplan

ma şekli belirlenmiştir. 
Madde 27. — Madde ile, eş ve çocuklara hangi hallerde ve ne oranda gelir bağlanacağı hükme bağlan

mış ve 506 sayılı Kanunun ilgili maddesi ile paralellik sağlanmıştır. 
Madde 28. — Bu madde ile ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayanlara toptan ödeme 

yapılması hükme bağlanmıştır. 
Madde 29. — Madde, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının giderlerini karşılamak üzere, sigortalıdan ve 

Devletten prim alınmasını öngörmektedir. 
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Kanun kapsamına giren sigortalıların malî güçlerinin, bu Kanunda yapılması öngörülen yardımları kar
şılayacak ölçüde prim ödemeye yeterli olmadığı göz önünde tutularak, prim ödemelerine Devletin de katıl
ması öngörülmüş ve madde buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 30. — Madde ile, uygulamada kolaylık sağlanmasını temin etmek amacıyla tek prim sistemi ön
görülmüştür. 

Madde 31. — Madde ile prim ödemeye esas alınacak gün sayısı, süreksiz tarım işlerinde çalışanların prim 
ödeme güçleri göz önünde bulundurularak, her ay 15 gün, her yıl için 180 gün olarak belirlenmiştir. 

Madde 32. — Madde ile primlerin ödenme süreleri, ödenme şekilleri ve ödenmeyen primler için yapı
lacak işlemler ve uygulanacak gecikme zammı ve faiz oranları belirlenmiştir. 

Ayrıca, sigortalılara ve hak sahiplerine bu Kanunda belirtilen yardımların yapılması, muaccel primlerin 
ödendiğinin tevsik edilmesi şartına bağlanmıştır. 

Madde 33. — Maddede Devlet katkısı olarak bağlanan prim alacaklarının Hazineden talep edileceği ve 
Hazinece ödeneceği tarihler belirlenmiştir. 

Madde 34. — Maddede ödenmeyen primler için Kurumca düzenlenecek belgelerin, resmî dairelerin usu
lüne göre verdikleri belgeler hükmünde olduğu belirtilmiştir. 

Madde 35. — Maddede sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler belirlenmiştir. Ayrıca, bu 
madde ile 506 «ayılı Kanunun ilgili hükümleri ile paralellik sağlanmıştır. 

Madde 36. — Madde ile, bu Kanunun uygulanması için Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yönetmelik çıkarı
lacağı ve hangi hususların yönetmelikle tespit olunacağı hükme bağlanrnıştır. 

Madde 37. — Madde ile, bu Kanuna göre bağlanacak aylık ve gelirlerin hesabında, 506 sayılı Kanunun 
ilgili hükümleri uyarınca düzenlenecek gösterge tespit tablolarının uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 38. — Madde ile, 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerinin bu Kanuna göre sigortalı 
olanlar hakkında da uygulanması ve anılan Kanunun uygulanmasında, bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet 
sürelerinin birleştirilmesinde, bu hizmetlerin müstakil olarak kabul edilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 39. — Madde ile, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 506 sayılı Kanunun hangi madde
lerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bu suretle, 506 sayılı Kanunda yer alan hükümlerin bu Kanunda da ayrıca yer verilmemesi sağlanarak mü
kerrerlik önlenmiştir. 

Madde 40. — Bu madde Kanunu uygulayacak olan Kurumu belirtmektedir. 
Madde 41. — a) 506 sayılı Kanuna eklenen ek madde ile, 506 sayılı Kanunun 2100 sayılı Kanunla 

değişik 3 üncü maddesinin 1 inci bendinin (a) alt bendi değiştirilmiştir. Bu ek madde ile getirilen yeni düzen
leme ile, kamu sektörüne ait Tarım ve Orman işlerinde ücretle çalışanlar ile özel sektöre ait Tarım ve Orman 
işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 506 sayılı Kanun kapsamında bırakılmışlardır. Yapılan değişiklik, 
hukuken kapsamda olup, da fiilen 506 sayılı Kanun kapsamına alınması gerçekleştirilemeyen ve gerçekleştiril
mesi mümkün olmayan tarım işlerinde süreksiz olarak hizmet akdi ile çalışanların kapsam dışına çıkartılması ve 
bu kimselerin bu Kanunla düzenlenen isteğe bağlı sigorta kapsamına alınmasıdır. 

b) Ek geçici madde ile, 24.11.1977 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için
de, özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve süreksiz olarak çalışanların müktesep hakları korun
muştur. 

Madde 42. — Madde, Kanunun yürürlük tarihini belirtmektedir. 
Madde 43. — Maddede, Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmektedir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYt BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8 Ekim 1983 tarihli 173 üncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen 
«Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Tasarı ile, 506 sayılı Kanunda 2100 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe rağmen sosyal güvenlikleri sağ
lanmayan tarım kesiminde hizmet akdiyle süreksiz çalışanların mağduriyeti önlenmiş olacağı gibi kaçak ça
lışmalar asgarî düzeye indirilmiş olacaktır. 

Komisyonumuz tasarıyı Devlet katkısı hariç esasda benimsemiş olup, madde gerekçesinde belirtilen deği
şiklikleri teknik ve ifade değişiklikleri ile kabul etmiştir. 

Tasarının 2 noi maddesi; 3 üncü madde kapsamına alınmış, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma 
başlığı ile 8 inoi madde, ilave edilmiş, 11 inci madde kapsamı göz önünde bulundurularak iki madde ha
linde düzenlenmiş, 33 üncü madde çıkarılmış, 41 inci madde ile 506 sayılı Kanuna eklenen bir Ek Madde 
ile bir Geçici Madde tasarıdan çıkarılarak «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, Geçici 20 nci Maddenin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi»ne aktarılmıştır. Ayrıca tasarıya Komisyonumuzca bir 
Geçici Madde eklenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 
Madde 2. — Orman işlerinde vahidi fiyat (birim fiyat ve pazarlık esasına) göre çalışanların Yargıtay'ın 

kararına göre istisna akdine dayalı olarak çalıştıkları göz önünde bulundurularak metinden çıkarılmıştır. 
Bunların Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında olduğu şüp
hesizdir. 4 

Madde 3, — ©u maddeye sigortalının ve katsayının tanımı Komisyonumuzca ilave edilmiş, 7 nci madde
deki işkazası ve meslek hastalığı tanımları sistematik gereği bu maddeye aktarılmıştır. 

Madde 4. — Maddenin (a) bendindeki 22 yaş 18 yaşa indirilmek suretiyle sigortalılık süresi uzatılmıştır. 
Bu değişiklikle Sosyal Sigortalar Kanununa paralellik sağlanmıştır. 

İlk defa sigortalı olacak kadınların 40, erkeklerin 45 yaşından küçük olması hakkındaki (b) bendi ve 
yabancı uyrukluların sigortalı sayılmaması hakkındaki (c) bendi 506 sayılı. Sosyal iSigortalar Kanununa para
lellik sağlamak amacıyla ve sigortalılığın isteğe bağlı olması nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 

Madde 5. — Danışma Meclisi metni ifade değişikliği yapılmak suretiyle benimsenmiştir. 
Madde 6. — Kesimin özelliği dikkate alınarak primlerin ait olduğu yılı takip eden yılın şubat ayı sonuna 

kadar primlerin ödendiğinin Kuruma tevsik edilmesi öngörülmüştür. 
Son fıkrada yer alan «aynı yıl içinde» deyimi kaldırılmak suretiyle sigortalılığın kendiliğinden başlama

sına getirilen sınırlama kaldırılmıştır. 
Madde 7. — Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi kesimin özelliği dikkate alınarak en az üç aylık 

'bir prim ödeme süresi getirilerek 7 nci madde olarak düzenlenmiştir. 
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Madde 8. — Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sürekli işgöremezlik geliri için 
sigortalının «mesleğinde kazanma gücünün bir kısmının yitirme» deyimi uygulamada tereddüde yer vereceğin
den 5ı?6 sayılı Kanundaki oran dikkate alınmak suretiyle Komisyonumuzca düzenlenmiş ve ilave edilmiştir. 

Madde 9. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 10. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 11. — Danışma Meclisi metni esasta benimsenmekle birlikte, madde şekil yönünden 11 ve 12 nci 

madde olarak ifade değişikliği yapılarak düzenlenmiştir. 
Ayrıca, sigortalının ölümünde gelir alan çocuğu bulunmaması halinde dul eşine verilen gelirin oranı 2/3' 

den % 75'e çıkarılmış ye böylece diğer sosyal güvenlik kurumları ile paralellik sağlanmıştır. 
Madde 12. — Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesinden «Bağlanan gelirlerin kesilmesi»ne ilişkin 

hükümler Komisyonumuzca bu madde altında toplanarak yeni bir madde olarak düzenlenmiştir. 
Madde 13. — Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 14. — Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesi esas itibariyle benimsenmiş ancak sağlık yar

dımlarından yararlanmak için öngörülen 180 günlük sürenin 120 güne indirilmesi kesimin özelliği dikkate alı
narak uygun bulunduğundan sonra fıkrada gerekli değişiklik yapılmış ve madde buna göre yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 15. — Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi ifade değişikliği ile benimsenmiştir. 
Madde 16. — Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi atıflar düzeltilmek suretiyle benimsenmiştir. 
Madde 17. — Danışma Meclisi metninin 16 nci maddesi şekil ve ifade değişikliği yapılmak suretiyle 17 nci 

madde olarak benimsenmiştir. 
Madde 18. — Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesi 18 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 19. — Birinci fıkrada yer alan «yurt içinde ve yurt dışında» deyimi çıkartılmıştır. Ayrıca bu fık

raya eklenen «sigortalı olarak» deyimi ile bu Kanuna göre malullük aylığı almakta olanların aylıklarının ke-
silmeksizin bu Kanuna ve tarımda kendi adına ve hesabına çalışması imkânı sağlanmıştır. 

Yapılan bü değişiklikle Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesi 19 uncu madde olarak benimsenmiş
tir. 

Madde 20. — Danışma Meclisi metninin 19 uncu maddesi bentlere ayrılmak suretiyle benimsenmiştir. 
Madde 21. — Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi ifade değişikliği ile 21 inci madde olarak be

nimsenmiştir. 
Madde 22. — Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesi ifade değişikliği ile 22 nci madde olarak be

nimsenmiştir. 
Madde 23. — Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi ifade değişikliği ile 23 üncü madde olarak be

nimsenmiştir. 
Madde 24. — Danışma Meclisi metninin 23 üncü maddesi 24 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 25. — Danışma Meclisi metninin 24 üncü maddesi ifade değişikliği ile 25 inci madde olarak be

nimsenmiştir. 
Madde 26. — Danışma Meclisi metninin 25 inci maddesi ifade değişikliği ile 26 nci madde olarak be

nimsenmiştir. 
Madde 27. — Danışma Meclisi metninin 26 nci maddesi şekil ve ifade değişikliği ile 27 nci madde ola

rak benimsenmiştir. 
Madde 28. — Danışma Meclisi metninin 27 nci maddesi esasta aynen benimsenmekle beraber aynı hü

kümlerin 11 ve 12 nci maddelerde yer aldığı dikkate alınarak madde atıf yapılmak suretiyle 28 inci mad
de olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 29. — Danışma Meclisi metninin 28 inci maddesi esasta benJmsenımefcle beraber aynı hükümle
rin 11 inci maddede yeraldığı dikkate alınarak madde atıf yapılmak süratliyle 29 uncu madde olarak yeniden 
düzenlenmiştir, , " 

Madde 30. — Danışma Meclisi metninin 29 uncu maddesinde yer alan Devlet katkısına ilişkin hüküm; 
sosyal güvenlik kuruluşiarınm esasen Devletin garantisi altında bulunduğu bu aşamada katkımn vüsati ve 
(bütçeye geitireceği yükün belli olmadığı hususlarında göz önünde tutularak maddeden çıkarılmış ve sadece 
sigortalı prim ile yetmemiştir J 
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Madde '31."— Danışma Meclisi methinin 30 uıncu maddesi, metne açıklık getirilerek ve lira kesirlerine 
ilişteki hüküm konularak benimsenmiştir. 

Madde 32. — Danışma Meclisi metninin 31 inci maddesi 30 uncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 33. — Danışıma Meclisi metnkıin 32 nci maddesi ı(b) bendinde yer alan «ocak» ayının şubat 

olarak değiştirilmesi suretiyle foenıimsenmişltıir. 
Madde 34. — Danışma Meclisi metninin 33 üncü maddesindeki Devlet katkısı 30 uncu maddede yapılan 

değişiklik nedeniyle tasarıdan çıkarılmış ve bu maJd'de numarası altında Danışma Meclislinin 34 üncü madde
si aynen benimsenmiştir. 

Maidde 35. — Danışma Meclisi metni ifade değişikliği yapılarak benimsenmiştir. 
Madde 36. — Danışma Meclisi metni esasta aynen benimsenmekle (birlikte, yönetoelilklenin Kanun yürür

lüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanmasını öngören Ibir hüküm ilave edimiştir. 
Maidde 37. — Danışma Meclisi metni, gösterge tablosunun primlerin hesaplanmasında da esas alınacağı, 

hususunun ilavesi ile benimsenmiştir. 
Madde 38. — Danışma Meclisi metninin ikinci fıkrasında yer alan «Şu kadar ki, bu Kanuna tabi olarak 

geçen hizmet süreleri; Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak geçmiş süreler olarak kabul edilmeyip aynı bir 
sosyal güvenlik kuruluşunda geçmiş hizmetler olarak dikkate alınır, ifadesinin tekerrürü mahiyetinde olması 
nedeniyle metinden çıkarılmasının anlamda bir değişiklik yapmayacağı göz Önünde bulundurularak metinden 
çıkarılmıştır. 

Madde^ 39. — Danışma Meclisi metninin 39 uncu maddesi benimsenmekle birlikte, 506 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesine yapılan atıf, bu tasarının 8 inci maddesinde Komisyonumuzca düzenlendiğinden metin

den çıkarılmış, 506 sayılı Kanunun 18 inci maddesi de yapılan atıflar arasına alınmıştır. 
Madde 40. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 41. — Danışma Meclisi metninde düzenlenen ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bir mad

desinin değiştirilmesine ilişkin ek madde ile ek geçici madde ilgisi nedeniyle «506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 26 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, Geçici 20 nci Madde
sinin kaldırılması ve Bu Kanuna Geçici Maddeler eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» ne aktarılmıştır. 

Geçici Madde — Bu made 1984 yılının geçiş yılı olması nedeniyle, 5 inci maddede öngörülen sigortalılı
ğın başlangıcının istek tarihini takip eden yılbaşından itibaren başlamasına ilişkin prensibin 1984 yılı için 
istek tarihini takip eden aybaşından itibaren sigortalılığın başlamasını sağlayacak şekilde Komisyonumuzca 
ilave edilmiştir. 

Madde 41.—Danışma Meclisi metninin 42 nci maddesi yürürlük tarihi 1 Ocak 1984 olarak değiştirilmiş 
ve 41 inci madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 42. — Danışma Meclisi metninin 43 üncü maddesi 42 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Erberk İNAM Fazıl KAYNAKDEMİR Tuğrul AĞAR 
Dz. Öğ. Alb. Hv. Prs. Kd. Bnb. Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Müs. Yrd. 

Üye 
Nuri ERNAM 

S. S. K, Yönetim Kurulu Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKLİF* 

Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BIRINCI BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, tarım İşlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların bu Ka
nunda yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır, 

Kapsam 

MADDE 2. — Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluş
ları kapsamı dışında olanlarla, bu kuruluşlardan malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöre
mezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar ile orman işlerinde bi
rim fiyat ve pazarlık esasına göre çalıştırılanlar, istekte bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayı
lırlar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu, 
b) İşveren : Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzelkişileri, 
c) tşveren Vekili : işveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri, 
d) işyeri : Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri, 
e) Süreksiz iş : Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri, 
f) Gelir : Sigortalıya ve haksahiplerine, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından yapılan tahsise 

bağlı ödemeyi, 
g) Aylık : Sigortalıya veya haksahiplerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından yapılan tahsise bağlı 

ödemeyi, 
h) Haksahibi : Sigortalının veya bu Kanuna göre aylık yahut gelir almakta olanların ölümü halinde, ge

lir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuklarını, 
ı) Sosyal Güvenlik Kuruluşları : T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkâr

lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ge
çici 20 nci maddesinde belirtilen sandıkları, 

ifade eder. 

Sigortalı sayılmayanlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 22 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) İlk defa sigortalı olmak isteyenlerden kadın ise 40, erkek ise 45 yaşını doldurmuş olanlar, 
c) Yabancı uyruklular, 
d) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlarla, bu kuruluşlardan emeklilik 

(yaşlılık) veya malullük aylığı ile sürekli tartı işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlan
ması için talepte bulunmuş olanlar (dul, yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli 
kısmî işgöremezlik geliri alanlar hariç), 
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e) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşla
rına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aylık almakta olanlar, 

Sigortalı sayılmazlar. 

Sigortalılığın başlangıcı 

MADDE 5 . - 2 nci madde kapsamına girenler, yazılı istekte bulundukları tarihi izleyen yılbaşından iti
baren sigortalı sayılırlar. 

Sigortalılığın sona ermesi ve kesintiye uğraması 

MADDE 6. — Sigortalı olanlardan; 
a) Primlerini, ait olduğu yıü takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödeyerek, bu prim borçlarını 

ödediklerini aynı süre içinde Kuruma tevsik etmeyenlerin, o yılın 1 Ocak gününden itibaren, 
b) Sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirenlerin, bu bildirimin Ku

rum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen yılbaşından itibaren, 
c) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi ola

rak çalışmaya başlamaları nedeniyle prim veya kesenek kesilmeye başlandığı tarihten itibaren, 
Sigortalılıkları sona erer. 
(c) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesilmesi nede

niyle aynı yıl içinde prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin sigortalılıkları, prim veya kesenek öden
mesine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kendiliğinden başlar. 

ÎKİNCİ KISIM 
Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
tşkazası ve Meslek 'Hastalıkları Sigortası 

İşkazası ve meslek hastalığının tanımı 

MADDE 7. — a) İşkazası, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işi ile ilgili olarak meydana ge
len ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. 

b) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırdığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürü-
tüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza halleridir. 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 8. — İşkazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Sağlık yardımı yapılması, 
b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir verilmesi, 
c) (Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
d) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi, 
e) Sigortalının ölümünde haksahiplerine gelir bağlanması, 
Bu yardımlardan yararlanılabiknesi için işkazasının olduğu tarihten önce sigortalının tescil edilmiş olma

sı ve sigortalılığın sona ermemiş bulunmaması şarttır. 
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Sürekli işgöremezlik gelirinin hesaplanması 

MADDE 9. — Işkazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanacak sürekli işgöremezlik geliri, sigortalının 
mesleğinde kazanma gücünün tamamını veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır. 

Sürekli tam işgöremezlikte sigortalıya, sigorta tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının 
% 60'ına eşit aylık gelir bağlanır. 

Sürekli kısmî işgöremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam işgöremezlik geliri gibi hesaplanarak, bu
nun işgöremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir. 

İşkazasım bildirme ve hekim tavsiyelerine uymazlık 

MADDE 10. — Işkazası en geç kazadan sonraki iki gün içinde işverene veya Kuruma bildirilir. 
Işkazası veya 'meslek hastalığı dolayısıyla hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması yüzünden 

malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan sigortalının sürekli işgöremezlik gelirinin 
kendisine yüklenebilecek kusurun raporda belirtilen orandaki kısmı, Kurum tarafından düşürülebilir. Şu 
kadar ki, bu düşürme % 50'yi geçemez. 

Kurumun yazılı bildirisine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen-sigortalıya, tedavi için Kuruma 
başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılmayacağı gibi sürekli işgöremezlik geliri de verilmez. 

Eş ve çocuklara gelir bağlanması 

MADDE 11. — Işkazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygulanır : 
L — Ölen sigortalının bu Kanunun 9 uncu maddesi gereğince tespit edilecek aylığının; 
A) Dul karısına % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olan ve 

geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, gelir dan çocuğu bulunmayan aynı du
rumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan; 
a) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur

mamış olan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan ve yurt içinde veya yurt 
dışında sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan gelir veya aylık al
mayan erkek çocukların her birine % 25'i, 

•b) Yaşları, ne olursa olsun evli bulunmayan ve yuft içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuruluş
larından birine tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her bi
rine % 25'i, 

c) (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu 
duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı babanın ölümü 
tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si, 

Oranında aylık gelir bağlanır. 
Sigortalının ölümü tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup, gelire hak kazanmamış durumda olan 

erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (a) alt bendindeki haklardan yararlanırlar. 
II. — Sürekli işgöremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, 

sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre gelir bağlanır. 
III. — Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı, hükme bağlan

mış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak; gelirden yukarıda belirtilen 
esaslara göre yararlanırlar., 

IV. — Hakşahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancının % 60'ını 
geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, haksafaiibi kimselerin gelirlerinden orantılı olarak indirim yapılır. 
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V. — Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 
20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Çalışamayacak 
durumda malûl olan erkek çocukların gelirleri bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. Ancak geliri ke
silen erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malul olanlara, yurt içinde veya yurt dışında sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları şart ile, malullük durum
larının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takibe dpn aybaşından itibaren yeniden gelir bağlanır. 506 
sayılı Kanunun 101 inci maddesi hükmü saklıdır. 

VI. — Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Evliliğin son bulması halinde gelir yeniden bağlanır. 
Sonraki kocasından da gelir almaya hak kazandığı takdirde, 'bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

VII. — Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar yurt içinde veya yurt djşında sosyal güvenlik ku
ruluşlarına tabi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takîbeden devre başından itibaren ke
silir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde 1 inci bendin (C) alt bendi hükmü saklı 
kalmak şartıyla, bu tarihten başlanarak yeniden gelir bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından 
da gelir almaya hak kazanan kimseye bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

VIII. — Işkazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını 
kaybederek sürekli işgöremezlik geliri almakta iken ölenlerin de, ölümün maluliyete esas olan işkazası ve
ya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, hak sahiplerine gelir bağlanır. 

ÎKİNCt BÖLÜM 
Hastalık Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 12. — Sigortalıya, işkazaları ile meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalıklarda, 
aşağıda belirtilen yardımlar sağlanır : 

a)' Sağlık, yardımı yapılması, 
b) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması takılması, onarılması ve yenilenmesi, 

Sağlık yardımlarının kapsamı ve yararlanma sarpları 

MADDE 13. — Hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları sigortalının; 
a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin gösterece ği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve labora-

tuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 
b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessese sine yatırılması, 
c) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve İyileştirme va sıtalarının sağlanması, 
Hallerini kapsar. 
Ancak ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 20'sini sigortalı öder. 

•Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, si gortalınm sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden 
kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma amacını güder. 

Sigortalının bu maddede belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığın anlaşıldığı tarih
ten önceki bir yıl içinde bu Kanuna göre 180 gün prim ödemiş olması şarttır. 

Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 14. — Sigortalıya yapılacak sağlık yardımları iyileşmesine 'kadar devam eder. 
Ancak bu yardımlar sigortalının Kurumca tedavi altına alındığı tarihten başlayarak 18 ayı geçemez. 
Kurum, sigortalının iyileşmesine yarayacak, yahut işgöremezliğini az çok gidermesi için gerekli görüle

cek protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağlık yardımları süreleri ile bağlı olmaksızın sağlamak, onar
mak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür. 
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Es ve çocuklara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 15. — Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu eşi ve çocukları, hastalıkları halinde sağlık 
yardımlarından; Ibu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen esas ve şartlarla, 14 üncü maddede yazılı süre
yi aşmamak üzere yararlanırlar. 

Gelir ve aylık almakta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılması 

MADDE 16. — Hastalık sigortası hükümlerinin uygulanmasında; 
A-a) Bu Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, bu Ka

nunun 12 nci maddesinde belirtilen yardımlardan, 
b) Yukarıda sözü edilen kimselerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile gelir veya aylık 

almakta olan eş ve çocuklar, /bu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen yardımlardan, 

Yararlanırlar. 

Şu kadar ki; sağlık yardımları her hastalık olayı için bu Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı süre ile sı
nırlıdır. 

B-(A) bendinde belirtilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 10'u ken- " 
dilerince ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malullük Sigortası 

Malullük aylığının hesaplanması 

MADDE 17. — Malullük aylığı aşağıdaki esaslara göre hesaplanır : 
a) Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen göstergesinin 

katsayı ile çarpımının % 60'ı 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 işten ayrıldığı tarihten önceki prim 
ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıl
lık kazanç esas alınarak tespit edilir. 

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

Malullük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması 

MADDE 18. — Malullük aylığı almakta iken yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuruluşlarına 
tabi bir işte çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre malullük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malullük aylığı verilmesi için ya
zılı istekte bulunan sigortalıya, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malullüğünün devam ettiği anlaşıl
mak şartıyla, eski malullük aylığı, yazılı istelkte bulunduğu tarihten sonraki aybaşından itibaren ödenmeye 
başlanır. Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı hesapla
nır ve bu aylık önce bağlanan malullük aylığından fazla ise, hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

MADDE 19. — Sigortalının yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını 
doldurmuş olması, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3 600 gün prim ödemiş olması şarttır. 

Bu maddede belirtilen yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının yazılı istekte bulunması şart
tır. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması 

MADDE 20. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hakkazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen gös
tergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında vs aşağıdaki hükümler nazara alınarak yaşlılık aylığı 
bağlamf: 

a) Yaşlılık aylığı sigortalının 5 000 günden fazla ödediği her 240 günlük sigorta primi için % 60 oranı 
(l)'er artırılarak hesaplanır. 

Bu suretle bağlanacak aylığın oranı, % 85'i geçemez, 
b) Yaşlılık aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının istekte bulunduğu tarihten önceki 

prim 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 yıllıık kazanç, prim 
takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

Aylığın başlangıcı 

MADDE 21. — Yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu isteğinden son
raki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır. 

Aylığın kesilmesi ye yeniden bağlanması 

MADDE 22. — Yaşlılık aylığı almakta iken, yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuruluşlarına 
tabi olarak çalışmaya 'başlayanların yaşlılık aylığı çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı 
istekte bulunan sigortalıya, eski yaşlılık aylığı, istek tarihinden sonraki ay başından başlanarak ödenir. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden yaşlılık aylığı hesaplanır ve bu 
aylık önceden bağlanan yaşlılık aylığından çoksa, hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

Toptan ödeme 

MADDE 23. — Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber malullük ve yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak (kazanamayan sigortalıya ödediği primlerin üçte ikisi yazılı isteği üzerine taptan öde
me şeklinde verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ölüm Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 24. — Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır ; 
a) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına aylık bağlanması, 
>b) ölen sigortalının eşine, çocuklarına toptan ödeme yapılması. 
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Ölüm sigortasından aylık bağlama şartlan 

MADDE 25. — a) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut malullük veya yaşlılık aylığı bağ
lanmasına hak kazanmış olup, henüz işlemi tamamlanmamış durumda veya, 

b) Bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı, yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik ku
ruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda yahut, 

c) Toplam olarak 1 800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresiniin her yılı için 
ortalama olarak 180 gün prim ödemiş durumda ilken, 

ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 

Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması 

MADDE 26. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde aşağıda
ki hükümler uygulanır : 

A-a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuru

luşlarına tabi olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihine ve bu Kanunun 
18 inci ve 22 nci maddelerine göre tespit edilecek aylğı, 

c) Toplam olarak 1 800 gün veya en az, 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılılk süresinin her yılı 
için ortalama olarak 180 gün prim ödemiş olan sigortalının bu Kanuna göre tespit edilecek göstergesinin 
katsayı ile çarpfmının % 60'ı üzerinden hesaplanacak aylığı, 

Halk sahiplerime bağlanacak aylığın hesabında esas tutulur. 
ti) Yukarıdaki (A/c) al't Ibendlinde söz klomutsu aylık bağlama oranı 5 000 günden fazla, ödediği her 

240 günlük sigorta primi için (l)'er artırılır. 
B) Yukarıdaki (A/c-d) alt bentlerine göre bulunacak aylık bağlama oranı % 85'den fazla olamaz. 

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

. D) Yukarıdaki (A/c) alt bendine göre hak sahiplerinin aylığının hesabına esas alınacak aylığın göster
gesi, sigortalının öldüğü tarihten önceki prim ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan ka
zanç 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 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

Eş ve çocuklara aylık bağlanması 

MADDE 27. — Ölen sigortalımın aylık bağlanmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlere göre 
aylık bağlanır." 

I - ölen sigortalımın 26 ncı madde gereğince tespit edilecek aylığının; 
A) Dul, karısına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışmayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olan ve ge

çiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu bulanmayan aynı du
rumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan; 
a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur

mamış olan veya yaşılan ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan ve yurt içinde veya yurt 
dışında sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan gelir veya aylık 
almayan, erkek çocukların her birine % 25'i, 
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b) Yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuruluşla
rından birine tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan gelir veya aylık almayan kız çocuklann her birine 
% 25'i, 

c) (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen ve siigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu 
duruma düşenlerle ana ve babaları arasımda e v i » bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı babanın ölümü 
tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si, 

Oranında aylık bağlanır. 
Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup, aylığa hak kazanmamış durumda oka 

erkek çocuklar sonradan öğrenim yaparlarsa (a) alt bendindeki haklardan yararlanırlar. 
II - Sigortalı tarafından evlat edinilmiş tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış 

çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esasla
ra göre yararlanırlar. 

III - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. 
Bu' sınırın aşılmaması için hak sahibi kimselerin aylıklarından orantılı olarak indirim yapılır. 

IV - Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 
20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Çalışamayacak 
durumda malul olan erkek çocukların aylıkları bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. Ancak aylığı kesilen 
erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malul olanlara, yurt içinde veya yurt dışında sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alimatmaları şartıyla, malullük durumları
nın tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takibeden aybaşından itibaren, yeniden aylık bağlanır. 506 sayılı 
Kanunun 101 incj maddesi hükmü saıklıdır. 

V - Sigortalının dul karısı evlenirse, aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden 
(bağlanır. Sonraki kocasından da aylık almaya hak kazandığı takdirde, bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

VI - Sigortalının kız çocuklarına bağlaman aylıklar yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuruluş
larına tabi çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren kesilir. Aylığın 
kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde I inci bendin (C) alt bendi hükmü saklı kalmak şartıy
la, bu tarihten taşlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık alma
ya hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

Toptan ödeme 

MADDE 28. — ölen sigortalının hak sahibi kimselerden hiçbiri bu Kanuna göre ölüm sigortasından ay
lık bağlanmasına hak kazanmadıkları takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır : 

I - ölen sigortalının ödediği primlerin üçte ikisinin; 
A) Dul karısına % 50'si, toptan ödeme alacak durumda çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olan ve ge

çiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, toptan ödeme yapılan çocuğu bulunma
yan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur
mamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan erkek çocuklarla evli olmayan 
kız çocukların her birine % 25'i, 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve babaları ara
sımda evlilik bağlantısı bulunmayanların her birine % 50'si, 

Toptan ödeme şeklinde verilir. 
II - Sigortalı tarafından evlat edinilmiş; tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlan

mış çocukları, yapılacak toptan ödemeden yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 
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III - Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak toptan Ödemelerin toplamı, toptan Ödenecek miktarı geçemez. 
Bu sınırın aşılmaması için hak sahibi kimselerin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılır. 

IV - Yukarıdaki esaslara göre toptan ödeme yapıldıktan sonra artan olursa, sigortalının ölümünden son
ra doğucak çocukları ile nesebi düzeltilecek veya babalığı hükme bağlanacak çocuklarına da bu madde hü
kümlerine göre toptan ödeme yapılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Primler 

Prim alınması 

MADDE 29. — Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere kururrfca % 
33,5 oranırida prim alınır. 

'Bu primin % 20'si sigortalı hissesi, % 13,5'u ise Devlet katkısıdır. 

Prime esas alınacak kazanç 

MADDE 30. — 29 uncu madde uyarınca alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazanç; gös
terge tablosundaki en düşü'k göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biridir. 

Prim ödemeye esas alınacak gün sayısı 

MADDE 31. — 30 uncu madde uyarınca alınacak prim hesabına esas gün sayısı, her ay için 15, bir tam 
yıl için 180 gündür. 

Prim ödenmesi 

MADDE 32. — a) Sigortalı bu Kanunda belirtilen prim borçlarını en geç ertesi ayın sonuna kadar öde
mek zorundadır. 

b) Primin en geç ait olduğu yılı takibeden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmemesi ve bu ödemenin 
yapıldığının kuruma tevsik edilmemesi halinde bu süreyi geçen ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek 
her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Dava ve İcra kovuşturması olsa bile primin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 
Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan M'baren geçen süre için, Devlet 

bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uygulanır. 
c) Muaccel primlerin ödendiği tevsik edilmedikçe, sigortalılara ve hak sa'hiplerine bu Kanunda belir

tilen yardımlar yapılamaz. 

Devlet katkısı 

MADDE 33. — 29 uncu madde uyarınca Devlet katkısı olarak hesaplanan prim alacakları tutarı Ku
rumca ait olduğu yılı takip eden Mart ayı içinde Hazineden talep edilir ve talep edilen prim alacağı en geç 
Haziran ayı sonuna kadar Kuruma ödenir. 

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler 

MADDE 34. —' Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için 
diri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim 
belgeler, resmî dairelerin usulüne 'göre verdikleri belgeler hükmünde olup, İcra 
ların tafbi oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 

MADDE 35. — Bu Kanunun uygulanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler; 
a) Karısı, çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş kocası, 
lb) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış 

yahut 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malul çocuklarıdır. 

Yönetmelikler 

MADDE 36. — a) Sigortalıların başvurma ve uyma zorunda oldukları usul ve esaslar, 
b) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, 
c) Sigortalılığın başlangıcı, devamı ve sona ermesi, primlerin hesaplanması ödenmesi ve tahsili usulleri, 
d) Bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama usul ve esasları 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
Bu maddede belirtilen yönetmelikler Resmî Gazetede yayınlanır. 

Gösterge tespit tablosu 

MADDE 37. — Bu Kanuna göre gelir ve aylıkların hesaplanmasında katsayı esasına dayalı gösterge 
sistemi uygulanır. 

Göstergelerin tespitinde 506 sayılı Kanuna 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci madde uyarınca düzen
lenecek gösterge tespit tabloları kullanılır. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 38. — 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümleri bu Kanuna tabi sigortalılar hakkında 
da uygulanır. 

Şu kadar ki, bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet süreleri; Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak geç
miş süreler olarak kabul edilmeyip ayrı bir sosyal güvenlik kuruluşunda geçmiş hizmetler olarak dikkate 
alınır. 

Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak maddeler 

MADDE 39. — Bu Kanun'da aksine hüküm bulunmayan 'hallerde; 
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 41, 52, 

değişik 53, değişik 54, 56, 57, 59 değişik 60/F, 70, 84, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, değişik 101, 105, 109, 110, 
111, 115, 116 117, değişik 118, 120, 121, 126, 130, 132, 134, 135/A maddeleri, 

b) 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa; 1912 sayılı Kanunla eklenen 2422 sayılı Kanunla değişik 
Ek Madde 2, 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2, 3 ve 4 üncü maddeler, 2422 sayılı Kanunla eklenen 2795 
sayılı Kanunla değişik Ek 1 inci madde, 2564 sayılı Kanunla eklenen 2795 sayılı Kanunla değişik Ek 2 nci 
madde hükümleri, 

Uygulanır. 

Kanunun uygulanması 

MADDE 40. — Bu Kanunu 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Sigortalar 
Kurumu uygular. 
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(Hükümetin Teklif i) 

MADDE 41. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek ve Geçici madde eklenmiştir. 
EK MADDE — 506 sayılı Kanunun 2100 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin 1 inci. bendinin 

(A) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
A) Tarım işlerinde çalışanlar, (Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle çalışanlar ile özel 

sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar, tarım sanatlarına ait işlerde veya 
tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde yahut tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin 
park, bahçe, fidanlık ve ıbenzeri işlerinde çalışanlar hariç.) 

EK GEÇtOt MADDE — 506 sayılı Kanunun 2100 sayılı Kanunla değişik 3 üncü madde I inci bendi 
(A) alt bendinin yürürlüğe girdiği 24.11.1977 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar özel 
sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve süreksiz olarak çalışanların 506 sayılı Kanun yönünden 
sonuçlandırılan sigortalılık işlemleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından prim ödeme gün sayılarına 
ilişkin hakları saklıdır,, 

Yürürlük 

MADDE 42. — Bu Kanuni yayınımı Meyen aybaşından üç ay sanma yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 43. -

(Başbakan 
B« Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı V2 

Ü. H. Bay ülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A Evliyaoğlu 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Mailiiye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü, H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

tmur ve îskân Bakanı 
Prof, Dr. A. Samsunlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M* Turgut 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
M.\ R. Güney 

14 . 9 . 1983 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakamı 
S, Side 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tanıtı İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların bu Ka
nunda yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları 
kapsamı dışında olanlarla, bu kuruluşlardan malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik ge
liri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar ile orman işlerinde birim fiyat 
ve pazarlık esasına göre çalıştırılanlar, istekte bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu, 
b) İşveren : Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzelkişileri, 
c) İşveren Vekili : İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri, 
d) İşyeri : Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri, 
e) Süreksiz İş : Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri, 
f) Gelir : Sigortalıya ve haksahiplerine, iş kazaları ile' meslek hastalıkları sigortasından yapılan tahsise 

bağlı ödemeyi, 
g) Aylık : Sigortalıya veya haksahiplerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından yapılan tahsise bağlı 

ödemeyi, 
h) Haksahibi : Sigortalının veya bu Kanuna göre aylık yahut gelir almakta olanların ölümü halinde, 

gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuklarını, 
ı) Sosyal Güvenlik Kuruluşları : T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkâr

lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ge
çici 20 nci maddesinde belirtilen sandıkları, 

İfade eder. 
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M. G. K. 
SOSYAL GÜVENIM IŞ VE İşçi İLIŞKILERI KOMISYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanona Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Sosyal Güvenlik Kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malûllük, emekli
lik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöramezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet ak
diyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Sigortalı : Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri, 
b) İşveren : Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzelkişileri, 
c) İşveren vekili : İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri, 
d) İşyeri : Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri, 
e) Süreksiz iş : Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri, 
f) Gelir : Sigortalıya ve hak sahiplerine, işkazaları ile meslek hastalıkları sigortasından yapılan tahsise 

bağlı ödemeyi, 
g) Aylık : Sigortalıya veya hak sahiplerine malullük, yaşlıjlık ve ölüm sıigoıtasıınldian yapılan tahsise 

bağlı ödemeyi, 
h) Hak sahibi : Sigortalının veya bu Kanuna göre aylık veya gelir atmakta olanların ölümü halinde, 

gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuklarını, 
i) Kurum : Sosyal Sigortalalr Kurumunu, 
j) Sosyal güvenlik kuruluşları : T;C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar 

ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
20 nci maddesinde belirtilen sandıkları, 

k) Katsayı : Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet 
memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı, 

1) İş kazası : Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işi ile ilgili olarak meydana gelen ve sigortalıyı 
hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olayı, 

m) Mesjiek hastalığı : Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yü
rürüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hallerini, 

İfade eder. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Sigortalı sayılmayanlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 22 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) ilk defa sigortalı olmak isteyenlerden kadın ise 40, erkek ise 45 yaşını doldurmuş olanlar, 
c) Yabancı uyruklular, 
d) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlarla, bu kuruluşlardan emeklilik (yaş

lılık) veya malullük aylığı ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması 
için talepte bulunmuş olanlar (dul, yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kıs
mî işgöremezlik geliri alanlar hariç), 

e) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları
na Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aylık almakta olanlar, 

Sigortalı sayılmazlar. 

Sigortalılığın başlangıcı 

MADDE 5. — 2 nci madde kapsamına girenler, yazılı istekte bulundukları tarihi izleyen yılbaşından 
itibaren sigortalı sayılırlar. 

Sigortalılığın sona ermesi ve kesintiye uğraması 

MADDE 6. — Sigortalı olanlardan; 
a) Primlerini, ait olduğu yılı takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödeyerek, bu prim borçlarını öde

diklerini aynı süre içinde kuruma tevsik etmeyenlerin, o yılın 1 Ocak gününden itibaren, 

b) Sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini kuruma yazılı olarak bildirenlerin, bu bildirimin ku
rum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen yılbaşından itibaren, 

c) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi ola
rak çalışmaya başlamaları nedeniyle prim veya kesenek kesilmeye başlandığı tarihten itibaren, 

Sigortalılıkları sona erer. 

(c) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesilmesi nede
niyle aynı yıl içinde prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin sigortalılıkları, prim veya kesenek öden
mesine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kendiliğinden başlar. 

İKİNCİ KISIM 
Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
' Işkazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası 

îşkazası ve meslek hastalığının tanımı 

MADDE 7. — a) îşkazası, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işi ile ilgili olarak meydana ge
len ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. 

b) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürü-
tüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. 
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(M. G. K.) 
(Sosyal Güvenlik îş ve îşçi ilişkileri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sigortalı sayılmayanlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlar, 
c) Dul, yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmî işgöremezlik geliri 

alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik (yaşlılık) veya malullük aylığı ile sürekli tam işgöre
mezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar, 

d) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, 
Sigortalı sayılmazlar. 

Sigortalılığın başlangıcı 

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına girenler, yazılı istekte bulundukları tarihi izleyen yılbaşından iti
baren sigortalı sayılırlar. 

Sigortalılığın sona ermesi ve kesintiye uğraması 

MADDE 6. — Sigortalı olanlardan; 
a) Primlerini, ait olduğu yılı takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar ödemeyenler ile ödedikleri halde 

aynı süre içinde Kuruma tevsik etmeyenlerin, o yılın bir ocak gününden itibaren, 

b) Sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirenlerin, bu bildiriminin Ku
rum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen yılbaşından itibaren, 

c) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle prim veya kesenek kesil
meye başladığı tarihten itibaren, 

Sigortalılıkları sona erer, 

(e) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesilmesi nede
niyle prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin sigortalılıkları, prim veya kesenek ödenmesine son ve
rildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kendiliğinden başlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 691) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 8. — îşkazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Sağlık yardımı yapılması, 
b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir verilmesi, 
c) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, 
d) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi, 
e) Sigortalının ölümünde haksahiplerine gelir bağlanması, 
Bu yardımlardan yararlanılabilmesi için işkazasının olduğu tarihten önce sigortalının tescil" edilmiş olma

sı ve sigortalılığın sona ermemiş bulunması şarttır. 

Sürekli işgöremezlik gelirinin hesaplanması 

MADDE 9. — iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanacak sürekli işgöremezlik geliri, sigortalı
nın mesleğinde kazanma gücünün tamamını veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır. 

Sürekli tam işgöremezlikte sigortalıya, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının 
% 60'ına eşit aylık gelir bağlanır. 

Sürekli kısmî işgöremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam işgöremezlik geliri gibi hesaplanarak, bu
nun işgöremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir. 

İş kazasını bildirme ve hekim tavsiyelerine uymazlık 

MADDE 10. — îş kazası engeç kazadan sonraki iki gün içinde işverene veya Kuruma bildirilir. 
iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması yüzünden 

malûl kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan sigortalının sürekli işgöremezlik gelirinin 
kendisine yüklenebilecek kusurun raporda belirtilen oranındaki kısmı, Kurum tarafından düşürülebilir. Şu 
kadar ki, bu düşürme % 50'yi geçemez. 

Kurumun yazılı bildirisine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, tedavi »için Kuruma 
başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılmayacağı gibi sürekli işgöremezlik geliri de verilmez. 

Eş ve çocuklara gelir bağlanması 

MADDE 11. — tş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygulanır : 
I — Ölen sigortalının bu Kanunun 9 uncu maddesi gereğince tespit edilecek aylığının; 
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(Sosyal Güvenlik tş ve Işçji İlişkileri Komisyonunun Kabul Etiiği Metin) 

İKİNCİ KISIM 
Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Işkazaian ile Meslek Hastalıkları Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 7. — tşkazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Sağlık yardımı yapılması, 
b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir verilmesi, 
c) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılma sı, onarılması ve yenilenmesi, 
d) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi, 
e) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması. 
Bu yardımlardan yararlanılabilmesi için işkazasının olduğu tarihten en az üç ay önce sigortalının tescil 

edilmiş olması ve sigortalılığın sona ermemiş bulunması şarttır. 

Sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanma 

MADDE 8. — iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış 
bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanır. 

Sürekli işgöremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye çevrilerek ödenmiş bulunan sigortalı
nın yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği Kuruma ait veya Kuru
mun sevk edeceği sağlık tesisleri sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur. 

Sürekli işgöremezlik gelirinin hesaplanması 

MADDE 9. — Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

tşkazasını bildirme ve hekim tavsiyelerine uymazlık 

MADDE 10. — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Eş ve çocuklara gelir bağlanması 

MADDE 11. — Işkazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan 
kimselerine aşağıdaki hükümlerde belirtilen oran ve şartlarda gelir bağlanır. 
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A) Dul karısına % 50'si, gelir âlân çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş olan ve 

geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmayan aynı du
rumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan; 
a) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur

mamış olan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan ve yurt içinde veya yurt dı
şında sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan gelir veya aylık 
almayan erkek çocukların her binine % 25'i, 

b) Yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuruluşların
dan birine tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine 
% 25'i, 

c) (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan 
bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı babanın ölümü 
tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si, 

Oranında aylık gelir bağlanır. 
Sigortalının ölümü tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup, gelire hak kazanmamış durumda olan 

erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (a) alt bendindeki haklardan yararlanırlar. 
II — Sürekli işgöremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde hak sahipleri

ne, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre gelir bağlanır. 
III — Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlan

mış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak gelirden yukarıda belirtilen esas
lara göre yararlanırlar. 

IV — Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancının % 60'ını 
geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, hak sahibi kimselerin gelirlerinden orantılı olarak indirim yapılır. 

V — Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler çocuğun 18 yaşını i ortaöğrenim yapması halinde 
20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Çalışamayacak 
durumda malul olan erkek çocukların gelirleri bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. Ancak geliri kesilen 
erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malul olanlara, yurt içinde veya yurt dışında sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları şartı ile, malullük durum
larının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takibeden aybaşından itibaren yeniden gelir bağlanır. 506 
sayılı Kanunun 101 inci maddesi hükmü saklıdır. 

VI.— Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Evliliğin son bulması halinde gelir yeniden bağlanır. 
Sonraki kocasından da gelir almaya hak kazandığı takdirde, bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

VII — Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik ku
ruluşlarına tabi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren ke
silir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde 1 inci bendin (C) alt bendi hükmü saklı 
kalmak şartıyla, bu tarihten başlanarak yeniden gelir bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından 
da gelir almaya hak kazanan kimseye bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

VIII —• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını 
kaybederek sürekli işgöremezlik geliri almakta iken ölenlerin de, ölümün maluliyete esas olan iş kazası veya 
meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, hak sahiplerine gelir bağlanır. 
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(Sosyal Güvenlik îş ve İşçii İlişkileri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Ölen sigortalının 9 uncu madde gereğince hesaplanacak gelirinin; 
a) Dul karısına % 50'si; gelir alan çocuğu bulunmaması halinde ise % 75'i, 
b) Sigortallı kadının ölüm tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olup da 

geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmaması halin
de ise % 75'i, 

c) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur
mamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan erkek çocukları ile herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan, yaşları ne olur
sa olsun evli olmayan kız çocuklarının her birine % 25'i, 

d) (c) bendinde belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma 
düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan veya sigortalı babanın ölümü tarihinde 
evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si, 

Oranında aylık gelir bağlanır. 
Sigortalının ölümü tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup, gelire hak kazanmamış durumda olan 

erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (c) bendindeki haklardan yararlanırlar. 
Sürekli işgöremezlik geliri, sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, 

sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın bu Kanun hükümlerine göre gelir bağlanır. 
Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocuk

lar ile sigortalmın ölümünden sonra doğan çocuklar bağlanacak gelirden yukarıda belirtilen esaslara göre 
yararlanırlar. - • 

Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylık gelirlerin toplamı, sigortalının bu Kanuna göre tespit edi
len göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse hak sahipleri
nin tahsis miktarından orantılı olarak indirimler yapılır. 

tş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kaybederek 
sürekli işgöremezlik geliri almakta iken ölenlerin de, ölümün maluliyete esas olan iş kazası veya meslek 
hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır. 

Bağlanan gelirin kesilmesi 

MADDE 12. — Sigortalının dul eşi evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son bu
lunca gelir yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de gelir almaya hak kazanan dul eşe bu gelirlerden fazla ola
nı ödenir. 
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ÎKİNCl BÖLÜM 
Hastalık Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 12. — Sigortalıya, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında kalan hastalık
larda, aşağıda belirtilen yardımlar sağlanır : 

a) Sağlık yardımı yapılması, 
b) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, 

Sağlık yardımlarının kapsamı ve yararlanma şartları 

MADDE 13. — Hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları sigortalının; 
a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve labora-

tuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 
b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, 
c) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 
Hallerini kapsar. 
Ancak ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 20'sini sigortalı öder. 
Bu madde gereğince yapılacak saklık yardımları, sigortalının sağlığını «koruma, çalışma gücünü yeniden 

kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma amacını güder. 
Sigortalının bu maddede belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığın anlaşıldığı tarih

ten önceki bir yıl içinde bu Kanuna göre 180 gün prim ödemiş olması şarttır. 

Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 14. — Sigortalıya yapılacak sağlık yardımları iyileşmesine kadar devam eder. 
Ancak bu yardımlar sigortalının Kurumca tedavi altına alındığı tarihten başlayarak 18 ayı geçemez. 
Kurum, sigortalının iyleşmesine yarayacak, yahut işgöremezliğini az çak gidermesi için gerekli görüle

cek protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağlık yardımları süreleri ile bağlı olmaksızın sağlamak, onar
mak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür. 

Eş ve çocuklara sağlık yardım1, yapılması 

MADDE 15. — Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu eşi ve çocukları, hastalıkları halinde sağlık 
yardımlarından; bu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen esas ve şartlarla, 14 üncü maddede yazılı sü
reyi aşmamak üzere yararlanırlar. 
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Sigortalının kız çocuklarına bağlanan gelirler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi işlerde çalış
maya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilir. Gelirin kesilmesine 
yol açan sebebin son bulması halinde, bu tarihi takibe den aybaşından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna tabi bir işte çalışmamak veya buralardan aylık veya gelir almamak kaydıyla yeniden gelir bağ
lanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da gelir almaya hak kazanan kimseye bu aylıklardan faz
la olanı ödenir. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, 
yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar devam eder. Belirtilen yaşları doldurduk
ları tarihlerde çalışamayacak durumda, malul olan ço cukların aylıkları, bu yaşları dolduktan sonra da kesil
mez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hastalık Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 13. — Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi Komisyonumuzca 13 üncü madde olarak ay
nen benimsenmiştir. 

Sağlık yardımlarının kapsamı ve yararlanma şartları 

MADDE 14. — Hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları sigortalının; 
a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve labo-

ratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 
b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, 
c) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 
Hallerini kapsar. 
Ancak ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 20'sini sigortalı öder. 
Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden ka

zandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini artırma amacını güder. 
Sigortalının bu maddede belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığın anlaşıldığı tarihten 

önceki bir yıl içinde bu Kanuna göre 120 gün prim ödemiş olması şarttır. 

Sağlık yardımlarının süresi 

MADDE 15. — Sağlık yardımları sigortalının iyileşmesine kadar devam eder. 
Ancak bu yardımlar sigortalının Kurumca tedavi altına alındığı tarihten başlayarak 18 ayı geçemez,. 
Kuruımı, sigortalının iyileşmesine yarayacak veya işgöremezliğini az çok gidermesi için gerekli görüle

cek protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağlık yardımları süresi ile bağlı olmaksızın sağlamak, onar
mak ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilemekle yükümlüdür. 

Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 16. — Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde sağlık 
yardımlarından 14 üncü maddede belirtilen esas ve şartlarla, 15 inci maddede yazılı süreyi aşmamak üzere 
yararlanırlar. 
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Gelir ve aylık almakta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılması 

MADDE 16. — Hastalık sigortası hükümlerinin uygulanmasında; 
A-a) Bu Kânuna göre sürekli işgörmezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, bu Ka

nunun 12 nci maddesinde belirtilen yardımlardan, 
b) Yukarda sözü edilen kimselerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile gelir veya aylık 

almakta olan eş ve çocuklar, bu Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen yardımlardan, 
Yararlanırlar. 
Şu kadar ki; sağlık yardımları her hastalık olayı için ıbu Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı süre ile 

sınırlıdır. 
B-(A) bendinde belirtilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 10'u ken

dilerince ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malullük Sigortası 

Malullük aylığının hesaplanması 

MADDE 17. — Malullük aylığı aşağıdaki esaslara göre hesaplanır :\ 
a) Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen göstergesinin 

katsayı ile çarpımının % 60'ı 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 işten ayrıldığı tarihten önceki prim 
ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tıkılan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıl
lık 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 hesaplanır. 

Malullük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması 

MADDE 18. — Malullük aylığı almakta iken yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuruluşlarına 
tabi bir işte çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre malullük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malullük aylığı verilmesi için ya
zılı istekte bulunan sigortalıya, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malullüğünün devam ettiği anlaşılmak 
şartıyla, eski malullük aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki aybaşından itibaren ödenmeye başla
nır. Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malullük; aylığı hesaplanır ve 
bu aylık önce bağlanan malullük aylığından fazla ise, hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

MADDE 19. — Sigortalının yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için kadın ise 50, erkek üse 55 yaşını dol
durmuş olması, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3 600 gün prim ödemiş olması şarttır. 

Bu maddede belirtilen yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının yazılı istekte bulunması şart
tır, 
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Gelir ve aylık almakta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılması 

MADDE 17. — Hastalık sigortası hükümlerinin uygulanmasında; 
a) Bu Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar,. 13 üncü 

maddede belirtilen yardımlardan, 
b) >(a) bendinde sözü edilen kimselerin eşi ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ile gelir veya 

aylık almakta olan eş ve çocuklar, 14 üncü maddede belirtilen yardımlardan, 
Yararlanırlar. 
Şu kadar ki; sağlık yardımları her hastalık olayı için 15 inci maddede yazılı süre ile sınırlıdır. 
Yukarıda 'belirtilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 10'u kendilerince 

ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malullük Sigortası 

Malullük aylığının hesaplanması 

MADDE 18. — Danışma Meclisi metninin 17 nci Maddesi Komisyonumuzca 18 'inci Madde olarak ay
nen benimsenmiştir, 

Malullük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması 

MADDE 19. — 'Malullük aylığı almakta iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı olarak 
çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre malullük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malullük aylığı verilmesi için ya
zılı istekte bulunan sigortalıya, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malullüğünün devam ettiği anlaşılmak 
şartıyla, eski malullük aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki aybaşından itibaren ödenmeye başla
nır. Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malullük aylığı hesaplanır ve 
bu aylık önce bağlanan malullük aylığından fazla ise, hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

MADDE 20. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 
a) Kurumdan yazılı istekte bulunması, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 
c) 15 yıldan beri sigortalı olması, 
d) En az 3600- gün prim ödemiş olması, 
Şarttır. 
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Yaşlılık aylığının hesaplanması 

MADDE 20. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen gös
tergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı oramnda ve aşağıdaki hükümler nazara alınarak yaşlılık aylığı bağ 
lanır : 

a) Yaşlılık aylığı sigortalının 5 000 günden fazla ödediği her 240 günlük sigorta primi için % 60 oranı 
(l)'er artırılarak hesaplanır. 

Bu suretle bağlanacak aylığın oram, % 85'i geçemez^ 
b) Yaşlılık aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının istekte bulunduğu tarihten önceki prim 

ödenmiş son 5 talkvim yılınım prim hesabına esas tutulan İkazanç 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 
takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

Aylığın başlangıcı 

MADDE 21. — Yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu isteğinden son
raki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır. 

Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması 

MADDE 22. — Yaşlılık aylığı almakta iken, yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuruluşlarına 
tabi olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılıik aylığı verilmesi için yazılı 
istekte bulunan sigortalıya, eski yaşlılık aylığı, istek tarihinden sonraki aybaşından başlanarak ödenir. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden yaşlılık aylığı hesaplanır ve bu 
aylric önceden bağlanan yaşlıhk aylığından çoksa, hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

Toptan ödeme 

MADDE 23, — Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşmı doldurmuş olmakla beraber malullük ve yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya ödediği primlerin üçte ikisi yazılı isteği üzerine toptan ödeme 
şdklinde verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ölüm Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 24. — Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına aylık bağlanması, 
b) ölen sigortalının eşine, çocuklarına toptan ödeme yapılması, 

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları 

MADDE 25. — a) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut malullük veya yaşlıhk aylığı bağ
lanmasına hak Ikazanmış olup; henüz işlemi tamamlan namış durumda veya, 
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Yaşlılık aylığının hesaplanması 

MADDE 21. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre tespit edilen gös
tergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır. Yaşlılık aylığı sigortalının 5 000 
günden fazla ödediği her 240 günlük sigorta primi için % 60 oranı birer artırılarak hesaplanır. 

Bu suretle bağlanacak aylığın oranı % 85'i geçemez. 
Yaşlılık aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının istekte bulunduğu tarihten önceki prim 

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 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır, 

Aylığın başlangıcı 

MADDE 22. — Yaşlılık aylığının ödenmesine, sigortalının aylık bağlanması için Kurumdan yazılı is
tekte bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başlanın 

Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması 

MADDE 23. — Yaşlılık aylığı almakta iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabı bir işte sigortalı olarak 
çahşmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilen sigortalılardan işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için 
yazılı istekte bulunan sigortalıya, eski yaşlılık aylığı, istek tarihinden sonraki aybaşından itibaren yeniden 
ödenmeye başlanır. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden yağlılık aylığı hesaplanır ve bu 
aylık önceden bağlanan yaşlılık aylığından çoksa, hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

Toptan ödeme 

MADDE 24. — Danışıma Meclisi metninin 23 üncü maddesi Komisyonumuzca 24 üncü madde olarak ay
nen benimsenmiştir. 

BEŞİNCİ ©ÖLÜM 
ölüm Sigortası 

Sağlanan yardımlar 

MADDE 25. — Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) ölen sigortalının eş ve çocuklarına aylık bağlanması, 
t>) Ölen sigortalının eş ve çocuklarına toptan ödeme yapılması. 

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları 

MADDE 26. — a) Ölüm tarihinde, toplam 1 800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup da sigor
talılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün prim ödemiş olan, 
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b) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik ku
ruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda yahut, 

c) Toplam olarak 1 SOK) gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için 
ortalama olarak 180 gün prim ödemiş durumda iken, 

ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 

Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması 

MADDE 26. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde aşağıdaki 
hükümler uygulanır : 

A-a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına !hak kazandığı malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuruluş

larına tabi olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihine ve bu Kanunun 18 
inci ve 22 nci maddelerine 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 prim ödemiş olan sigortalının bu Kanuna göre tespit edilecek göstergesinin kat
sayı ile çarpımının % 60'ı üzerinden hesaplanacak aylığı, 

Hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında esas tutulur. 
d) Yukarıdaki (A/c) alt bendinde söz konusu aylık bağlama oranı 5 000 günden fazla ödediği her 240 

günlük sigorta primi için (l)'er artırılır. 
B) Yukarıdaki (A/c-d) alt bentlerine göre bulunacak aylık bağlama oranı % 85'den fazla olamaz. 
C) Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmasına hak 

kazanmış ise, (A/a-b) alt bentlerinin uygulanmasında, bu durum nazara alınmadan bağlanabilecek aylık esas 
tutulur. 

D) Yukarıdaki (A/c) alt bendine göre hak sahiplerinin aylığının hesabına esas alınacak aylığın gösterge
si, sigortalının öldüğü tarihten öceki prim 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 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

Eş ve çocuklara aylık bağlanması 

MADDE 27, — ölen sigortalının ayük bağlanmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlere göre 
aylık bağlanır. 

I - Ölen sigortalının 26 ncı madde gereğince tespit edilecek aylığının; 
A) Dul karısına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışmayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olan ve ge

çiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan aynı du
rumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan; 
a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur

mamış olan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan ve yurt içinde veya yurt dı
şında sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan gelir veya aylık al
mayan, erkek çocukların her birine % 25'i, 

b) Yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuruluşla
rından birine tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine 
% 25'i, 
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b) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaşlılık ay
lığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 

c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen, 
Sigortalının halk sahiplerine yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır. 

Ölüm aylığının hesaplanması 

MADDE 27. — Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Sigortalının bağlanmasına hak kazanmış olduğu malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sdbebi ile aylığı kesilen sigortalı için kesilmiş bu

lunan malullük aylığı, 
d) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı 

olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihine ve 19 ve 23 üncü maddelere göre 
tespit edilecek aylığı, 

e) Toplam 1 800 gün veya en az beş yıldan beri sigortalı bulunup da sigortalılık süresinin her yılı için 
ortalama 180 gün prim ödemiş olan sigortalının 21 inci madde esaslarına göre tespit edilecek aylığı, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık bağ

lanmasına hak kazanmış ise (a), (b) ve (c) bentlerinde esas tutulan aylıklarda bu nedenle yapılan artış oranı 
dikkate alınmaz. 

Eş ve çocuklara aylık bağlanması, kesilmesi ve yeniden bağlanması 

MADDE 28. — ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine; 27 nci madde gereğince tes-
ıpit edilecek aylığı, 11 inci maddede belirtilen oran ve esaslar dikkate alınmak suretiyle aylık bağlanır. 

Bağlanan ölüm aylıklarının kesilmesinde veya yeniden bağlanmasında 12 nci maddede belirtilen esaslar uy
gulanır. 
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c) (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan 
bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı babanın ölümü 
tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si, 

Oranında aylık bağlanır. 
Sigortalının ölümü tarihinde 18 veya 201 yaşını doldurmuş olup, aylığa hak kazanmamış durumda olan er

kek çocuklar sonradan öğrenim yaparlarsa (a) alt bendindeki haklardan yararlanırlar. 
II - Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış 

çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara 
göre yararlanırlar. 

III - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. 
Bu sınırın aşılmaması için hak sahibi kimselerin aylıklarından orantılı olarak indirim yapılır. 

IV - Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 
2Q yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Çalışamayacak 
durumda malul olan erkek çocukların aylıkları bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. Ancak aylığı kesi
len erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malul olanlara, yurt içinde veya yurt dışında sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları şartıyla, malullük durumları
nın tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takibeden aybaşından itibaren, yeniden aylık bağlanır. 506 sayılı 
Kanunun 101 inci maddesi hükmü saklıdır. 

V - Sigortalının dul karısı evlenirse, aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden bağ
lanır. Sonraki kocasından da aylık almağa hak kazandığı takdirde, bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

VI - Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar yurt içinde veya yurt dışında sosyal güvenlik kuru
luşlarına tabi çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren kesilir. Aylı
ğın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması 'halinde I inci bendin (C) alt bendi hükmü saklı kalmak 
şartıyla, bu tarihten başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık 
almaya hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

Toptan ödeme 
MADDE 28. — Ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden orantılı olarak indirim yapüır. 

aylık bağlanmasına hak kazanmadıkları takdirde aşağıdaki hükümleri uygulanır : 
I - Ölen sigortalının ödediği primlerin üçte ikisinin; 
A) Dul karısına % 50'si, toptan ödeme alacak durumda çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olan ve ge

çiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelerden kocasına % 50'si, toptan ödeme yapılan çocuğu bulunma
yan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması 'halinde 20, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur
mamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan erkek çocuklarla evli olmayan 
kız çocukların her birine % 25'i, 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve babaları ara
sında evlilik bağlantısı bulunmayanların her birine % 50'si, 

Toptan ödeme şeklinde verilir. 
II - Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlan

mış çocukları, yapılacak toptan ödemeden yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 
III - Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak toptan ödemelerin toplamı, toptan ödenecek miktarı geçe

mez. Bu sınırın aşılmaması için hak sahibi kimselerin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılır. 
IV - Yukarıdaki esaslara göre toptan ödeme yapıldıktan sonra artan olursa, sigortalının ölümünden son

ra doğacak çocukları ile nesebi düzeltilecek veya babalığı hükme bağlanacak çocuklarına da bu madde hüküm
lerine göre toptan ödeme yapılır. 
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Toptan ödeme 

MADDE 29. — ölen sigortalının hak sahiplerinden hiçbiri 'bu Kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağ
lanmasına hak kazanmadığı takdirde ölen sigortalının ödediği primlerin üçte ikisi; 11 nci maddede belirtilen 
oran ve esaslar dikkate alınmak suretiyle geri verilir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Primler 

Prim alınması 

MADDE 29. — Bu Kanununun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere kurumca % 33,5 
oranında prim alınır. 

Bu primin % 20'si sigortalı hissesi, % 13,5'u ise Devlet katkısıdır. 

Prime esas alınacak kazanç 

MADDE 30. — 29 uncu madde uyarınca alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazanç; gös
terge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biridir. 

Prim ödemeye esas alınacak gün sayısı 

MADDE 31. — 30 uncu madde uyarınca alınacak prim hesabına esas gün sayısı, her ay için 15, bir tam 
yıl için 180 gündür. 

Prim ödenmesi 

MADDE 32. — a) Sigortalı bu Kanunda belirtilen prim borçlarını en geç ertesi ayın sonuna kadar öde
mek zorundadır. 

b) Primin en geç ait olduğu yılı takibeden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmemesi ve bu ödemenin 
yapıldığının kuruma tevsik edilmemesi halinde bu süreyi geçen ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek 
her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Dava ve icra kovuşturması olsa bile primin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 
Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için, Devlet 

bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uygulanır. 
c) Muaccel primlerin ödendiği tevsik edilmedikçe, sigortalılara ve hak sahiplerine bu Kanunda belirti

len yardımlar yapılmaz. 

Devlet katkısı 

MADDE 33. — 29 uncu madde uyarınca Devlet katkısı olarak hesaplanan prim alacakları tutarı Ku
rumca ait olduğu yılı takip eden Mart ayı içinde Hazineden talep edilir ve talep edilen prim alacağı en geç 
Haziran ayı sonuna kadar Kuruma ödenir. 

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler 

MADDE 34. — Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için sigortalıya yapılacak bil
diri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarım gösteren 
belgeler, resmî dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince bun
ların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 
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<(M. G. K.) 
(Sosyal Güvenlik iş ve İşçi İlişkileri Komisyonunun Kabul Ettiği Metan) 

Prim alınması 

MADDE 30. — Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere Kurumca sigor
talılardan % 20 oranında prim alınır. 

Prime esas alınacak kazanç 

MADDE 31. — 30 uncu madde uyarınca alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazanç; 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ekli gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının 
otuzda biridir. Bu suretle bulunacak miktarların lira kesirleri tama çıkarılır. 

Prim ödemeye esas alınacak gün sayısı 

MADDE 32. — 31 inci madde uyarınca alınacak prim hesabına esas gün sayısı, her ay için 15, bir 
tam yıl için 180 gündür. 

Prim ödenmesi 

MADDE 33. — a) Sigortalı prim borçlarım en geç ertesi ayın sonuna katiar ödemek zorundadır. 
b) Primin en geç ait olduğu yılı takibeden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi ve bu ödemenin 

yapıldığının Kuruma tevsik edilmemesi halinde bu süreyi geçen ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek 
her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Dava ve icra kovuşturması olsa bile primin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 
Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için, Devlet 

bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan carî faiz oranlarının en yükseği uygulanır. 
c) Muaccel primlerin ödendiği tevsik edilmedikçe, sigortalılara ve hak sahiplerine bu Kanunda belirtilen 

yardımlar yapılmaz. 

Ödenmeyen primler için Kurumca düzenlenecek belgeler 

MADDE 34. — Danışma, Meclisi metninin 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 

MADDE 35. — Bu Kanunun uygulanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler; 
a) Karısı, çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş kocası, 
b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşım doldurmamış ya-

hut 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malul çocuklarıdır. 

Yönetmelikler 

MADDE 36. — a) Sigortalıların başvurma ve uyma zorunda oldukları usul ve esaslar, 
b) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, 
c) Sigortalılığın başlangıcı, devamı ve sona ermesi, primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usul

leri, 
d) Bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama usul ve esasları, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
Bu maddede belirtilen yönetmelikler Resmî Gazetede yayınlanır. 

Gösterge tespit tablosu 

MADDE 37. — Bu Kanuna göre gelir ve aylıkların hesaplanmasında, katsayı esasına dayalı gösterge sis
temi uygulanır. 

Göstergelerin tespitinde 506 sayılı Kanuna 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci madde uyarınca düzen
lenecek gösterge tespit tabloları kullanılır. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 38. — 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümleri bu Kanuna tabi sigortalılar hakkında 
da uygulanır. 

Şu kadar ki, bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet süreleri; Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak geç
miş süreler olarak kabul edilmeyip ayrı bir sosyal güvenlik kuruluşunda geçmiş hizmetler olarak dikkate 
alınır. 

Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak maddeler 

MADDE 39. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde; 
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 41, 52, 

değişik 53, değişik 54, 56, 57, 59 değişik 60/F, 70, 84, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, değişik 101, 105, 109, 110, 
111, 115, 116, 117, değişik 118, 120, 121, 126, 130, 132, 134, 135/A maddeleri, 

b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 1912 sayılı Kanunla eklenen 2422 sayılı Kanunla değişik 
ek madde 2, 2422 sayılı Kanunla eklenen ek 2, 3 ve 4 üncü maddeler, 2422 sayılı Kanunla eklenen 2795 
sayılı Kanunla değişik ek 1 inci madde, 2564 sayılı Kanunla, eklenen 2795 sayılı Kanunla değişik ek 2 nci 
madde hükümleri, 

Uygulanır. 
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(M. G. K.) 
(Sosyal Güvenlik tş ve îşç'i ilişkileri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 

MADDE 35. — Bu Kanunun uygulanmasında, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler; 
a) Karısı, çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş kocası, 
b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış ço

cukları, 
c) 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malul çocuklarıdır. 

Yönetmelikler 

MADDE 36. — a) Sigortalıların başvurma ve uyma zorunda oldukları usul ve esaslar, 
b) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, 
c) Sigortalılığın başlangıcı, devamı ve sona ermesi, primlerin hesaplanması,, öddnlmesi ve tahsili usulleri, 
d) Bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama usul ve esasları, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden başlayarak en geç bir yıl için

de çıkarılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

Gösterge tespit tablosu 

MADDE 37. — Bu Kanuna göre gelir ve aylıklar ile primlerin hesaplanmasında 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunundaki katsayı esasına dayalı gösterge sistemi ve gösterge tablosu uygulanır. 

Göstergelerin tespitinde 506 sayılı Kanuna 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci madde uyarınca düzen
lenecek gösterge tespit tabloları kullanılır. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 38. — Bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet. süreleri ile; 
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve aynı Kanunun Geçici 20 noi maddesinde belirtilen emekli 

sandıklarına, 
b) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kânununa, 
c) 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa, 
dj Diğer sosyal güvenlik kanunlarına, 
Tabi olarak geçen hizmet süreleri 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir. 

Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak" maddeler 

MADDE 39. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde; 
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 13, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ^9, 41, 52, 

değişik 53, değişik 54, 56, 57, 59, değişik 60/F, 70, 84, 92, 93, 94, 95, 98, 99, değişik 100, değişik 101, 105, 
109, 110, 111, 115, 116, 117, değişik 118, 120, 121, değişik 123, 126, 129, 130, 132, 134, 135/A maddeleri, 

b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 1912 sayılı Kanunla eklenen 2422 sayılı Kanunla değişik Ek 
Madde 2, 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2, 3 ve 4 üncü maddeler, 2422 sayılı Kanunla eklenen 2795 sa
yılı Kanunla değişik Ek 1 inci madde, 2564 sayılı Kanunla eklenen 2795 sayılı Kanunla değişik Ek 2 nci 
madde hükümleri, 

Uygulanır. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Kanunun uygulanması 

MADDE 40. — Bu Kanunu 17.7.1964 tarihli ve 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanunu ile değişik 9.7.1945 
tardı ve 4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu uygular. 

MADDE 41. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki iki ek madde de bir ek geçici madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. -*- 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununa, 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen 
ek madde l'de belirtilen ve 11.12.1981 tarih ve 2564 saydı ve 28.1.1983 tarih ve 2795 sayılı kanunlarla değişik 
gösterge tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

EK MADDE 2. — 506 sayıh Kanunun 2100 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin I inci bendinin (A) 
alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) Tarım işlerinde çalışanlar, (Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle çalışanlar ile özel 
sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar, tarım sanatlarına ait işlerde veya 
tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde yahut tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin 
park, bahçe, fidanlık ve benzeri işlerinde çalışanlar hariç.) 

EK GEÇİCİ MADDE — 506 sayılı Kanunun 2100 sayılı Kanunla değişik 3 üncü madde I inci bendi (A) 
alt bendinin yürürlüğe girdiği 24.11.1977 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar özel sektöre 
ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve süreksiz olarak çalışanların 506 sayılı Kanun yönünden sonuçlandırı
lan sigortalılık işlemleri ile malullük, yaşldık ve ölüm sigortalarından prim ödeme gün sayılarına ilişkin hak
ları saklıdır. 
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(M. G. K.) , 
(Sosyal Güvenlik iş ve îşç(i İlişkileri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 40. — Danışma Meclisi metninin 40 mcı maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun kapsamına girenlerden 1984 yılı içerisinde yazılı istekte bulunanlar, is
tek tarihini takip eden aybaşından itibaren sigortalı sayılırlar. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 42. — Bu Kanun yayımını izleyen aybaşından üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 43. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisinin kabul ettiği metne bağlı gösterge tablosu 

GÖSTERGE TABLOSU 

K A D E M E L E R 
Derece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

975 
939 
903 
867 
831 
795 
759 
723 
687 
651 
615 
579 

978 
942 
906 
870 
834 
798 
762 
726 
690 
654 
618 
582 

981 
945 
909 
873 
837 
801 
765 
729 
693 
657 
621 
585 

984 
948 
912 
876 
840 
804 
768 
732 
696 
660 
624 
588 

987 
951 
915 
879 
843 
807 
771 
735 
699 
663 
627 
591 

990 
954 
918 
882 
846 
810 
774 
738 
702 
666 
630 
594 

993 
957 
921 
885 
849 
813 
777 
741 
705 
669 
633 
597 

996 
960 
924 
888 
852 
816 
780 
744 
708 
672 
636 
600 

999 
963 
927 
891 
855 
819 
783 
747 
711 
675 
639 
603 

966 
930 
894 
858 
822 
786 
750 
714 
678 
642 
606 

969 
933 
897 
861 
825 
789 
753 
717 
681 
645 
609 

972 
936 
900 
864. 
828 
792 
756 
720 
684 
648 
612 
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{M. G. K.) 
(Sosyai Güvenlik tş ve işçi İlişkileri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 41. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Danışma Meclisi metninin 43 üncü maddesi 42 nci madde olarak Komisyonuimuzca aynen 
benimsenmiştir. 
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Başbakan 



— 2 — 

TARIMDA KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU TASARISI 
GENEL GEREKÇESİ 

Sosyal güvenliğin «herkes» için bir hak, Devlet için bir görev olduğu gerek 1961, gerekse 1982 tarihli Ana
yasalarımızda ifadesini bulmuştur. Sosyal güvenliğin kapsamı olarak hedefler de başlangıçta, ücretle çalışanlar 
daha sonra ekonomik bakımdan faal nüfus, sonra da ülkede tüm oturanlar olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizde hizmet akdine dayalı olarak çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla 1946 yılında ku
rulan Sosyal Sigortalar Kurumu, kamu görevlilerinm sosyal güvenliğini teminat altına alan ve 1950 yılında 
kurulan T.C. Emekli Sandığı ve kendi nam ve hesabına çalışan esnaf sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanla
rın sosyal güvenlik kuruluşu olan ve 1972 yılında kurulan Bağ - Kur ile bazı banka, sigorta ve reasürans şir
ketleri, ticaret ve sanayi odalarının mensupları için oluşturdukları sandıklarca yaklaşık olarak nüfusumuzun 
% 42'si sosyal güvenceye kavuşturulmuştur. 

Böylece, ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde, ücretli ve kendi nam ve hesabına çalışanlar ile kamu per
soneli sosyal güvenlik kapsamına alınmış ve bugün için sosyal güvencesi sağlanmış ekonomik bakımdan faal 
nüfus sayısı 4 650 000 kişiye ulaşmıştır. Çalışan nüfusun, bu kesimdekilerin eş, çocuk, ana ve babaları ile 
birlikte toplam sayıları 20 milyon vatandaşımızı kapsamaktadır ki, bu rakam ülke nüfusunun yarısına yakla
şan bir miktar oluşturmaktadır. 

1980 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, iktisaden faal nüfus 18 187 000 kişi olarak tespit edilmiş 
olup, bunun 10 483 000 kişisini tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık kesiminde çalışan aileler oluşturmak
tadır. 

Bu kesime, günümüze kadar sosyal güvence sağlanamamış, dolayısıyla, tarımla iştigal eden ve Ulu Ön
der Atatürk'ün «Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.» vecizesi ile takdirine 
mazhar olan köylümüze bu anayasal hak verilememiştir. Planlı dönemlerden başlamak üzere çeşitli vesilelerle 
ele alınan, plan ve programlara konulan bu husus gerçekleştirilememiş, ancak Hükümetimiz programında «Ça
lışanlardan bugüne kadar sosyal sigorta kapsamına alınmayan grupların, özellikle tarım sektöründe çalışanla
rın, sektörün özellikleri de dikkate alınmak suretiyle sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması için gerekli ça
lışmalar yapılacaktır.» denilmek suretiyle bu kesimin sosyal güvenliğe kavuşturulması yolunda önemli bir taah
hüde girilmiştir. 

Sosyal güvenliğin, hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları branşlarında uygulanması, sağlık tesisleri 
kurulmasını, yeterli sağlık personeline sahip olunmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim, Sosyal Sigortalar Kuru
mu uygulamasında sigortalılara hastalık sigortası 1951 yılında başladığı halde, zaman içinde gerekli sağlık te
sisi ve sağlık personeli potansiyeli de dikkate alınarak Bakanlar Kurulu kararları ile eş ve çocuk uygulaması 
1965 - 1976 yılları arasında, ana ve baba uygulaması 1976 - 1978 yılları arasında bölgesel olarak tamamla
nabilmiştir. 

Genellikle kırsal kesimde oturan tarım sektöründe çalışanlara sağlık hizmetinin verilebilmesi, bu bölge
lerde gerekli altyapının teşekkülüne ve yeterli sayıda sağlık personeline sahip olunması ile mümkün olabi
lecektir. Bütçe imkânları ve sosyal güvenlik kuruluşlarımızın bugünkü malî varlıkları ve ülkemizin sağlık per
soneli kapasitesi böyle bir altyapının kısa sürede gerçekleştirilmesine imkân verecek ölçüde görünmemektedir. 
Diğer taraftan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uygulamaya koyduğu ve yaygınlaştırmaya çalıştığı sos
yalizasyon programlarında Devletin sağlık hizmetini köye ve köylüye çok yakın yerleşim merkezlerine götürül
mesi gayreti içindedir. Bu sebeple, tasarıda, tanında kendi nam ve hesabına çalışanlara (çiftçilere) sosyal 
güvenliğin başlangıçta uzun vadeli sigorta kollarının uygulanması amaçlanmış, gerekli altyapı ve personel po
tansiyelinin yaratılmasını müteakiben kısa vadeli sigorta kollarının uygulanması ve yaygınlaştırılması düşünül
müştür. 

Diğer taraftan bu görüşe ilaveten, sosyal güvenliğin anahedeflerinden biri olan, çalışanlar ile aile bireyleri
nin geleceklerinin, yaşlılık, maluliyet ve ölüm gibi sebeplerle çalışma gücü ve kazançlarının yok olması duru
munda teminat altına alınması prensibi dahilinde ve tarım kesiminin büyük çoğunluğunun ekonomik sebepler
le tasarruf imkânlarından yoksun bulunduğu ve hayatının idamesinin yıllık bedenî çalışması sonucu elde ettiği 
ürün hâsılatı ile sağladığı gibi özellikleri de dikkate alınarak, hazırlanan tasarıda tarımda kendi nam ve he-
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sabına çalışanlar ile aile bireylerinin yaşlılık, malullük ve ölüm hallerinde sosyal güvenliğini sağlayıcı hü
kümlere yer verilmiştir. 

Tasarıda, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortasını belirleyen madde hükümlerinde, ülkemizde diğer sosyal 
güvenlik kuruluşlarında uygulanan mevzuat hükümlerinde yer alan, yaş, sigortalılık süresi, ayhk ve gelire hak 
kazanma gelirin hesaplanması, maluliyet oranı gibi kıstaslarda norm yaklaşılması prensibine özellikle dikkat 
edilmiştir. 

Bu sigorta kollarının finansmanının anakaynağı, sigortalılardan alınacak primlerle oluşacak fonlara da
yandırılmakla birlikte, tarım kesiminin ekonomik özelliği dolayısıyla prim oranı, % 15 olarak belirlenmiştir. 

Bütün bu hizmetlerin, en sağlıklı ve verimli şekilde dağıtımı için plan ilkeleri doğrultusunda, yeni bir ku
rum yerine ülkemizin tüm illerinde teşkilatı bulunan ve yetişmiş, yetenekli personele sahip olan Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunca (BAĞ - KUR) yerine getirilmesi uy
gun görülmüştür. 

Sonuç olarak, tasarının kanunlaşması halinde Anayasamızın da amir hükmü ve genel prensibine uygun 
olarak, Türk köylüsünün yıllardan beri özlemini çektiği sosyal güvenliği teminat altına alınmış, böylece ilk adım 
1921 yılında atılmış bulunan sosyal güvenliğin geçen 62 yıllık bir devre sonunda, gelişip yaygınlaşarak ülkenin 
tümünü kapsamına alacak genişliğe ulaşmış olacaktır. 

ı 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 697) 



- 3 -
MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Madde 1. — Amaç başlığını taşıyan 1 inci madde Anayasamızın Sosyal Güvenlik hakkına ilişkin 60 
inci madde hükmü ile Devlete verdiği görevin yerine getirilebilmesi için tarımda kendi nam ve hesabına ba
ğımsız olarak çalışanlarla hak sahiplerinin sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmesini hükme bağlamaktadır. 
Böylece, ülkemizdeki tüm çalışanlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler sosyal güvenceye kavuş
turulmuş olacaktır. Ayrıca kapsama alınan kişilere öncelikle uzun vadeli sigorta kollarından olan malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigorta yardımları sağlanacaktır. 

Madde 2. — Bu madde kapsama dahil kişileri belirlemiştir. 
Maddede tarım kesiminin kendine has özellikleri dikkate alınarak kapsam, tespit olunmuştur. Bu cümle

den olarak, iktisadî faaliyetlerdeki katkıları, üretimle fiilen iştigal etmeleri ve tarım kesimindeki aile yapısı 
gözönünde bulundurularak bu kesimdeki 22 yaşın üzerindeki erkekler zorunlu olarak kapsama alınmıştır. 
Ancak, aile reisinin ölümü veya herhangi bir sebeple kadının aile reisi durumuna geçmesi, o ailenin tüm ge
leceğinin aile reisi durumundaki kadına bağlı olmasından dolayı erkeklerde olduğu gibi aile reisi kadınlarında 
zorunlu olarak kapsama alınmasını gerekli kılmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile, Kanunda yer alan kavramlar, Kanunun uygulamasında kolaylık sağlamak üze
re açık olarak tanımlanmıştır. 

Madde 4. — Bu maddede Kanunun uygulanmasında istisna edilmiş kimseler sayılmıştır. 
22 yaşından küçükler bu Kanun kapsamı dışında bırakılmışlardır. Ancak 18 ile 22 yaşı arasında olanların 

Kanunla sağlanmakta olan yardımlardan ihtiyarî sigorta kolundan yararlanmaları mümkündür. 
Kanun prensip olarak aile reisi olmayan kadınları da istisna olarak almış, ancak bunların ihtiyarî si

gortalanması imkânını da getirmiştir. 

Kanunlar ile veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan sosyal güvenlik kuruluşlarından 
birine üye olanlar, veya bu kuruluşlardan aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar, yahut 
malûllük veya yaşlılık aylığı ile daimî tam iş göremez'ik geliri alanlarla 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna 
göre aylık bağlananların aynı anda iki sosyal güvenlik kuruluşundan birden sosyal sigorta yardımı almasını 
önlemek gayesiyle Kanun uygulamasından istisna edilnişlerdir. 

Madde 5. — Bu madde ile sigortalı sayılanlara ilişkin 2 nci maddedeki şartlara uyan kişilerin sigortalılığı
nın, bu şartların ortaya çıkmasını takip eden aybaşından itibaren başlayacağı ve bunun zorunlu olacağı hük
me bağlanmıştır. 

Sigortalılığın şartların ortaya çıkmasını takip eden aybaşından itibaren başlaması hükmü, sigortalıların 
mağduriyetini önlemek ve zorunluluk hükmü ise, ücretli olarak çalışmalarla esnaf ve sanatkârlara uygulan
makta olan hükümlerle paralellik sağlamak amacıyla maddeye konulmuşlardır. 

Madde 6. — Maddede sigortalığm sona ermesi düzenlenmiştir. Madde sigortalılığın sona ermesini, ön
celikle aile reis'i kadınlar açısından onların bu slfatlannı kaybetmelerine bağlamıştır. Bu esasen Kanunun 2 
nci maddesinin uygulamasıyla da uyum içinde olacaktır. Çünkü, bu Kanunun tarım kesimindeki kadınların 
sigortalamasıyla ilgili temel kriterlerinden biri, bunların aile reisi sıfatına haiz olup olmadıklarıdır. 

İkinci olarak, sigortalıların diğer sosyal güvenlik kurumları kapsamına giren bir işte çalışmalarıda sigor
talılığı sona erdiren sebeplerden olacaktır. Bu hükmün ânagayesi, bir kişinin aynı anda iki sosyal güvenlik ku
rumuna üye olmasını önlemektir. Esasen, böyle bir hü'ciim bir taraftan sigortalının yaşlılık aylığına hak ka
zanması halinde yapılacak olan muamelenin karmaşıklığını ve dolayısıyla da sigortalının mağduriyetini ön
lemeye yardım ederken, diğer taraftan kurumlar içinden çıkılmaz problemler ve devamlı yazışmalardan kur
taracaktır. 

Sigortalılığı sona erdirmeyi gerektiren son hal ise, çiftçilerin yaptıkları işe son vermeleridir. Bunun se
bebi, Kanunun 1 inci maddesinde açık olarak ifade edilmiştir. Mezkûr maddede kanunun amacının «ta
rımda kendi nam ve hesabına çalışanlara» sigorta yardımları sağlanması şeklinde ifadesi, bu Kanunun belli 
bir iktisadî faaliyetle iştigal eden kişilerin korunacağını açık olarak belirtmektedir. Üstelik, ülkemizdeki hali-
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hazır sosyal güvenlik uygulamasıyla bu kişiler yaptıkları işi bıraktıkları takdirde hiçbir şekilde devletin sos
yal korunmasının dışına çıkmayacaklardır. Çünkü, 1 inci maddenin gerekçesinde de ifade edilmiş olduğu 
üzere, onlar otomatik olarak diğer bir sosyal güvenlik kuruluşunun kprunmasına girecektir. 

Bilindiği gibi sigortalılığın sona ermesiyle ilgili bir diğer hususda sigortalılığı sona ermiş kişilerin takibi 
meselesidir. Uygulamada takip edilecek anayol, bu durumda olan sigortalıların müracaatını beklemektir. An
cak bunun mahzurlu yanları olabileceğinden veya uygulamada yetersiz kalacağından, durumları yukarıda sa
yılan hallere uygun olanları bildirme yükümlülüğü yakinen takip imkânları olduğundan muhtarlara verilmiş
tir. 

Madde ile düzenlenen son husus ise yeniden kapsama alınanların sigortalanmasıdır. Burada sigortalılı
ğın devamlılığı ilkesinden hareket edilerek madde düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Madde Kanuna göre sigortalı sayılanların kayıt ve tescillerini Bağ - Kur uygulamasına paralel 
olarak düzenlemiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile Kanun kapsamına girenlerin takibini kolaylaştırmak üzere sigortalılık nite
liğini kazanan kişilerin muhtarlarca üç ay içinde Kuruma bildirilmesi hükme bağlanmıştır. Böyle bir uygula
ma hem karşılıklı kontrole ve hem de resen tescile imkân sağlayacaktır. 

Madde 9. — Kanunla zorunlu sigortalılık sistemi ihdasının tabiî bir neticesi olarak, Kuruma tescil yaptır
mayanların Kurumca resen tescilinin yapılması esası getirilmiştir. 

Madde 10. — Madde, tescilde esas alınacak kayıtları belirlemektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ KISIM 

Malullük Sigortası 

Madde 11. — Bu maddede, sigortalıların karşılaşacağı hastalık ve sakatlık sebebiyle gelirinde meydana 
gelen kesilmeyi telafi etmek üzere maluliyet aylığı verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 12. — Bu maddede öncelikle, diğer sosyal güvenlik kuruluşları uygulamasına paralel olarak ma
lûl sayılacak kişilerin tanımı yapılmıştır. 

İkinci olarak, gerek ülkemizde ve gerek Dünya'da uygulandığı gibi bu tanım kapsamına giren kişilerin, 
malullük hallerinin sigortalılık süresi içinde çıkması şartı getirilmiştir. Esasen bu sigortacılığın genel prensip
lerinden biridir. 

Son olarak, malullük halinde karşılaşılacak en önemli bir meselede bunun nasıl tespit edileceğidir. Bu 
mesele, bir tüzük çıkarılarak çözüme kavuşturulabilirse de 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden 
çıkarılan ve yıllardır Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından başarıyla uygulanan «Sosyal Sigorta Sağlık İşlem
leri Tüzüğü» nün uygulamasının yararlı olacağı düşünülerek, bu Kanun kapsamındakilere de mezkûr Tüzük 
hükümlerinin uygulanması kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile malullük aylığından yararlanma şartları Bağ - Kur uygulamasına paralel ola
rak düzenlenmiştir. Ancak, sigortalılığın devam ederken işkazası veya meslek hastalığı geçirerek çalışma 
gücünün en az üçte ikisini yitirenlerin mağduriyetini önlemek gayesiyle, bunlar için 5 tam yıl sigorta primi 
ödeme şartı aranmaması bir istisna hükmü olarak kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu madde malullük aylığının hesaplanması ile ilgilidir. Maddede malûllük aylığının bağlan
masına hak kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarihten önce son defa prim ödediği gelir kademesinin katsayı 
ile çarpımının % 70^ oranında malûllük geliri bağlanacağı ifade edilmektedir. Ancak, başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç durumda malul olanların özel duru-munu gözönünde bulundurarak, onlar için bu oranın 
üst sınırı % 80 olarak tespit edilmiştir. 

Esasen maddede tespit edilmiş oranlar münhasıran bu Kanunla getirilmiş oranlar olmayıp, ülkemizde ge
nel kabul görmüş ve Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından uygulanmakta olan oranlardır. 
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Madde 15. — Sigortalının maluliyet halinin tevsiki, ilgili tüzük hükümlerine göre alınacak rapor ile ola
cağından, maluliyet aylığının rapor tarihini takip eden akbaşından ödenmeye başlaması hükme bağlanmıştır. 
Böylelikle sigortalının rapor sonrasında devam eden işlemler sebebiyle herhangi bir madldî kayba uğraması 
önlenecektir. 

Madde 16. — Malullük zaman içinde sabit kalabileceği gibi azalma gösterebilir veya zamanla kaybolabilir. 
Bu durumlarda ise Kurum gereksiz yere yardımda bulunacaktır. Bu maddede maluliyetin en çok değişim gös
terebileceği durumlarda (Kadın ise 50 erkek ise 55 yaşına kadar) sigortalıların kontrol muayenesine tabi tutula
bilmesi hükmü getirilmiştir, 

Anoak, bazen kabul edilir özür olmaksızın Kurum kontrol muayenesi yaptırılmayabilir. Bunu önlemek 
için de, kanunda sigortalının kurumun yazılı bildirisinden sonra yaptığı müracaat tarihine göre değişen malullük 
aylığı kesilmesi müeyyidesine yer verilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Yaşlılık iSigortası 

Madde 17.'— Bu madde ile yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar belirlenmiştir. 
Bu yardımlar Yaşlılık Sigortası kolunun genel prensiplerine uygun olarak yaşlılık aylığı bağlanması ve 

toptan Ödeme şeklinde yapılmaktadır. 

Madde 18. — Maddede öncelikle Kurumdan yazılı talepte bulunan, kadın ilse 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş ve en az 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olan kişilerin yaşlılık aylığına hak kazanacağını hükme bağ
lamıştır. Bu hüküm diğer maddelerde de olduğu gibi, Bağ - Kur uygulamasıyla tamamen uyum içindedir. 

Yukarıdaki hükümden ayrı olarak, Kanunda öngörülen şartları tamamen yerine getiremeyen kişilerin ka
zanması gayesiyle, bunlara kısmî yaşlılık aylığı bağlanması kabul edilmiştir. Bu hüküm özellikle Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte ileri yaşta olup, Kanunun Geçici Madde Tde getirilen borçlanma hükmünden ekono
mik zorluklar medeniyle yararlanamayan kişilerin mağduriyetinin önlenmesi ve onların korunmasını sağlaya
caktın 

Madde 19. — Bu madde yaşlılık aylığının hesaplanmasıyla ilgilidir. 
Bilindiği gibi, yaşılılık aylığı hesaplanmasında prime esas ücret kazanç veya gelir ile yaşlılık aylığı arasında 

sıkı bir illiyet bağı teşkil edilmekte, ve bu hesaplama genellikle ücret, kazanç veya gelirim belli bir yüzdesi 
üzerinden olmaktadır. Kanunda kadım ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran, 25 Tam yıl sigorta primi ödeyen ve 
yazılı istekte bulunan sigortalılar için bu hesaplama, en az bir tam yıl prim ödemesi şartıyla bulunduğu 
kademenin katsayı ile çarpımının, (ki bu prime esas kazancı verece'ktir) % 70'i şeklindedir. Ancak, sigortalı 
en son bulunduğu kademe primini bir tam yıl ödememişse, hesaplamaya esas olarak bir önceki yıl kademesi 
alınacaktır., 

Yukarıda açıklanan hususlar tamamen genel şartlan yerine getirenlerin durumuyla ilgilidir. Diğer bir ifa
deyle sigortalılar sigortalılıklarını 25 yıldan veya kanunî yaş haddi olan kadın ise 50 ve erkek dse 55 yaşlarından 
sonra da devam ettirebilirler. Bu durumda, sigortalıların bir bakıma taltifi ve hatta bunun aktüaryal denge üze
rine olumlu etkilerinden dolayı, teşviki gerekecektir. Kanunda bu % 70 oranının '25 yıldan fazla prim öden
miş olan her fazla tam bir yıl için % 1 ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devam 
edilen her tam yaş için de % 1 artırılması şeklinde yapılmıştır. Ancak, Sosyal Sigorta gelirlerinin hiçbir 
zaman asıl geliri aşmaması gerektiği prensilbinden hareketle, ibu artırım sigortalının bulunduğu kademe ile 
katsayı çarpımının % 90'ı ile sınırlandırılmıştır. 

Kanunda yazılı zorunlu şartların üzerinde şartları yerine getiren kişilere uygulanmakta olan kredi sistemi, 
Kanunda yazılı şartların altında şartları yenine getirerek «kısmî yaşılılk aylığı»na hak kazanan sigortalılara pri
mi ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl içim % 1 indirim yapılması şeklinde işletilmiştir. Böylelikle yaşlılık aylı
ğı hesaplanmasında farklı durumlardaki sigortalılar arasında adil bir çözüm sağlanmıştır. 

Yaşlılık aylığı hesaplanmasıyla ilgili olarak işaret edilebilecek son bir husus da bu maddede yer alan tüm 
oranlarım Bağ - Kur Kanununa paralel olarak düzenlendiğidir. 
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Madde 20. — Bu madde sigortalıya bağlanan yaşlılık aylığının başlangıç tarihini belirtmektedir. 
Kanunda, sigortalının işlemlerin tekemmülünün zaman alması 'sebebiyle herhangi bir zarara uğratmasını 

önlemek için, yaşlılık aylığının ödenmeye başlama tarihi, sigortalının aylık bağlanması için Kurum'dan yazılı 
istekte bulunduğu tarih olarak kabul edilmiştir. 

Madde 21. — IBu madde sigortalının almakta olduğu yaşlılık aylığının kesilmesi ile ilgilidir ve sigortalının 
almakta olduğu yaşlılık aylığının bu Kanun kapsamı dışındaki işlerde çalışmaya başladığı andan itibaren ke
silmesi hükme bağlanmıştır Bunun iki temel sebebi vardır. 

Öncelikle, zaten bir ısosyal gelir almakta olan kişilerin yeniden başka bir işe girmeleri, muhtemelen işsiz 
olarak bulunan başka bir kişinin istihdam imkânını ortadan kaldıracaktır. !Bu durum ise ülkemizde milyon
larca işten ve dolayısıyla gelirden mahrum vatandaşlarımızın bulunduğu bir dönemde haklı görülebilecek bir 
husus değildir. 'İkinci olarak, sosyal gelir almakta olan tarım kesimindeki bu kişiler büyük bir ihtimalle iş 
bulmak için yer değiştirecektir. Bunun neticesi ise, yıllardır çözümlenememiş bulunan iç göç meselesinin daha da 
artırılması demektir. 

Ancak, maddede hükme bağlanmış olan yaşlılık aylığı kesilmesi kesin ve değiştirilemez bir durum değildir. 
Kanun kapsamındaki İşten ayrılarak yeniden yaşlılık aylığı talebinde bulunanların eski aylıkları istek tarihini 
takip eden aybaşından itibaren Ödenmeye başlayacak ve böylelikle hakları da korunmuş olacaktır. 

Madde 22. — Maddede, madde 18 deki şartları yerine getiremeyen sigortalıların, kurumdan yaşlılık aylığı 
afaıa imkânı mevcut olmadığından bunların ödedikleri primlerin kendilerine toptan ödeme şeklindeki iadesi 
hükme bağlanmıştır. Gerek sigortalının menfaatini korumak ve gerek uygulamada bir norm beraberliği temin 
etmek üzere toptan ödeme hakkının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurduğunda ortaya çıkması öngörül
müştür. Yine bu cümleden olarak, sigortalının yeniden bu Kanuna tabi işlere girmesi ve toptan ödeme tutarını 
faiziyle birlikte peşin olarak iade etmesi halinde Kanuna göre geçen (sigortalılık sürelerinin geçerli olacağı kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ölüm Sigortası 

Madde 23. — Bu maddede ölüm sigortasından sağlanan yardımlar belirtilmiştir. 
'Müessif ölüm olayının meydana gelmesi, ölen sigortalının eşi ve çocuklarıyla bakmakla yükümlü oDduğu 

ana ve babasının gelirinin kesilmesi sebebiyle onları zor durumda bırakmakta ve ayrıca manevi değerleri
mizin gereği olan ölene karşı son görevin yapılmasıyla da yeni masraflar doğmaktadır. Bu sebeple de geri ka
lan hak sahiplerini korumak amacıyla, Kanunda bu sigorta kolundan aylık bağlanması veya toptan ödeme 
yapılması ve cenaze masrafının karşılanması hükme bağlanmıştır. 

Madde 24. — iBu madde ölüm sigortasından aylığa hak kazanmak için gerekli şartları sıralamıştır. 
Kanunda ölüm sigortasından yardıma hak kazanma şartlan belirlenirken, bu olayın önemi ve diğer bo

yutları gözönüne alınarak, şartların mümkün olduğunca hak sahiplerinin lehine ehvenleştirilmesine dikkat 
edilmiştir. ıBu cümleden olarak, öncelikle uzun vadeli sigorta kollarından olan malullük veya yaşlılık aylığına 
veya toptan ödemeye, hak kazanmış ikin ölen veya bu yardımlardan birini almakta iken bu aylıkları kesilen, 
yahut bu yardımlardan herhangi biri için müracaatta bulunup da yardımlardan yararlanamadan ölenlerin hak 
sahiplerinin yardımdan yararlanmaları temin edilmiştir, ikinci olarak, bu sigorta kolundan aylığa hak kazan
mak için gerekli staj süresi şartı da 3 yıl olarak oldukça sınırlı tutulmuş ve hatta ölüm olayının sigortalının 
geçirdiği işkazası veya meslek hastalığı sonucu ortaya çıkmasında ise staj süresi şartı tamamen kaldırılmıştır. 

Yukarıda ifade edildiği şekildeki uygulamayla sadece hak sahipleri korunmuş olmayacak, üstelik mevcut 
diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının uygulamasıyla da paralellik sağlanacaktır. 

Madde 25. — IBu madde ile sigortalının ölümü halinde, hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının hesap
lanma şekli belirlenmiştir, 

Esas olarak, ölüm aylığı diğer sosyal güvenlik kurumlarında olduğu gibli sigortalının prime esas gelirinin 
bir fonksiyonu olarak hesaplanmakta veya daha önceden hesaplanmış olan malullük veya yaşlılık aylığı hak 
sahiplerine intikal ettirilmektedir. 
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Madde 26. — Ölüm aylığının başlangıcını belirleyen bu maddede, hak sahiplerinin mağduriyetimin önlene
bilmesi için, yardıma hak kazanma tarihi aylığın başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Bu madde ölüm sigortasından toptan ödeme yapılmasını hükme bağlamaktadır. 
Yukarıda ölüm aylığına hak kazanmaya esas şartları izah ederken ifade edilmiş olduğu üzere, bu sigorta 

kolundan aylık alabilmek için gerekli olan staj süresi şartı asgaride tutulmaya çalışılmıştır. Ancak, buna 
rağmen 3 yıllık sigortalılık şartını yerine getiremeden ölen sigortalıların hak. sahiplerine ölüm aylığı bağlan
ması mümkün olamayacağından ödedikleri primlerin toptan ödeme şeklinde geri verilmesi öngörülmüştür. 

Madde 28. — ölüm aylığı ve toptan ödeme ile ilgili çok önemli bir hususa da birden çok hak sahibi olduğu 
takdirde bu aylığın veya toptan ödemenin nasıl paylaştırılacağıdır. 

Bu maddede mesele mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının uygulaması esas alınarak düzenlenmiştir. Bu 
düzenleme yapılırken hak sahiplerine verilecek aylık miktarı da belli bir alt sınır koyularak otomatik olarak 
yükseltilmiştir. Bu uygulama kısmî yiaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerinin düşük ölüm 
aylığı almasını önleyecektir. 

Madde 29. — Bu madde ile, ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanmış bulunan aylığın yardıma hak ka
zanmada esas alınan şartların ortadan kalkması halinde kesileceği hükme bağlanmıştır. Bu, esasen diğer sosyal 
güvenlik kuruluşlarımızca da benimsenmişti. 

Madde 30. — Gerek sigortalının ve gerekse malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin, cenaze 
masraflarının karşılanmasına amir bu madde ile ölüm sebebiyle yapılan masrafların sigortalının ailesine öden
mesi amaçlanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî Hükümler 

Madde 31. — Bu maddede uzun vadeli sigorta kollarından olan malûllük yaşlılık ve ölüm sigortalarıma 
giderlerini karşılamak üzere prim alınması öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi sigortacılık finansman açısından nimet, külfet dengesine dayanmakta ve sigortalıların katlan
dığı külfet ise prim olarak ortaya çıkmaktadır. 

Maddede ayrıca 1479 sayılı Kanun ile ve bu Kanun gereğince alınacak primler ve elde edilecek her türlü 
gelirlerin ayrı ayrı değerlendirileceğini ve sigorta yardımları ile ödemeler açısından herhangi bir aktarmaya mey
dan verilmemesi amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 32. — Bu maddede gelirlerin işletilmesi düzenlenmiştir. 
Gelirlerin işletilmesinde sigorta raporlarının idaresi,harcamalarını karşılamak üzere bir miktar gelinin önce

likle T. C. Ziraat Bankasında yatırılarak değerlendirilmesi öngörülmüştür. Diğer fonlarında hem ülkemizin 
iktisadî kalkınmasına katkıda bulunmak üzere Devletin çıkardığı kefil olduğu tahvillere yatırılmak suretiyle 
işletilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Bu madde ile sigortalılardan alınacak prim oranları belirlenmektedir. 
ödenecek aylık sigorta primleri sigortalı için belirtilmiş olan kademe tutarının katsayı ile çarpımımın 

% 15 idir. 
IMadde 34. — Bu madde sigorta primlerine ve aylıklarına esas olacak kademeleri düzenlemiştir. 
Tarım kesiminde kendi nam ve hesabına çalışmakta olanların gelir seviyeleri arasındaki farklılıklar sebebiy

le gösterge tablosu her biri 5 kademeden müteşekkilolan 13 derece esas alınarak düzenlenmiştir. 
Maddede ayrıca, prime ve aylıklara esas olan kademelerin zaman içinde sabit kalmasını önlemek amacıyla, 

kademelerin geçim endekslerinde, asgari ücretlerde, genel ücret seviyesinde ve ülkemizin ekonomik durumun
da meydana gelecek değişikliklere göre düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. Böylece gerek prim ödeyen ve ge
rekse aylık almakta olanların durumu, değişen ekonomik şartları otomatik olarak takip edecektir. 

Madde 35. — Bu madde ile kademelerin seçilmesi hükme bağlanmıştır. 

Esas olarak, çiftçiler ödeme güçleriyle orantılı olarak göstergenin ilgili kademelerini seçeceklerdir. Ancak, 
resen tescil durumunda kademe seçimini Kurum yapacağından, başlangıç kademesi 13 üncü derecenin 1 inci 
kademesi olarak belirtilmiştir. 
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Diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi bir işte çalışanlar ise iş kanunlarına göre tespit edilmiş miktara 
eşit bir kademeyi seçmek zorundadırlar. Bu hüküm sayesinde her bir sosyal güvenlik kurumundan diğer sosyal 
güvenlik kurumuna geçişler dengelenecek ve nemde ilgili kurumlar aktueryal dengeleri kavranmış olacaktır. 
Ancak, şayet sigortalı daha önce bu Kanun kapsamına giren işlerde çalışmış ve bu Kanun muvacehesinde 
prim ödemişse, sigortalının müktesep hakkı korunarak evvelce fiilen prim ödemiş olduğu son kademe üzerin
den sigortalılığa devam imkânı getirilmiştir. 

Madde 36. — Bu madde ile kademe yükseltme şartları belirlenmiştik. 
IBağ - Kur uygulamasına muvazi olarak, kademe yükseltmelerinde sigortalının bîr tam yılını doldurmuş ol

ması şartı vardır. Bu süre dolduğunda kademe ilerlemesi primi ödemeye ve talebe bakılmaksızın kendiliğinden 
yapılabilir. Böylece intibak işlemi otomatik hale gelecektir* 

Madde 37. — Bu madde ile primlerin ödeme şekilleri ve ödenmeyen primler için yapılacak işlemler açık
lanmıştır. 

Prim ödenmesinde tarım sektöründe kendi nam ve hesabına çalışmakta olanların özel durumları göz önün
de bulundurularak, yıllık prim ödenmesinin iki defada yapılması hükme bağlanmıştır. Süresi içinde ve tam 
olarak ödenmeyen primlere yapılacak işlem bakımından ise, Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu uygula
malarına paralel hüküm getirilmiştir. 

Gecikme zammı uygulamasında, sigortalının menfaatleri de gözetilerek, mücbir sebebin mevcudiyetinde ce
zaî hükümlerin uygulanmaması kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Maddede sigortalılar tarafından ödenmeyen primler için Kurumca yapılacak işlemler hükme 
bağlanmıştır. 

'Bu madde de Bağ - Kur mevzuatı ile paralellik arz etmektedir. 
Madde 39. — Bu madde, sigortalıların menfaatini korumak üzere, Kurumun yersiz olarak aldığı primlerin 

sigortalıya tekrar iade edilmesini düzenlemektedir. 
Madde 40. — IMadde vergi resim ve harç bağışıklığını düzenlemekte olup, 1479 sayılı Kanunun 20 ncJ 

maddesine paralel olarak getirilmiştir. Maddede bu Kanuna göre sağlanan gelirler ile sigortalı ve hak sahibi 
sayılan kimselere verilen ödenek ve yapılan yardımlardan bahsedilmiş, bu Kanunun Bağ - Kur tarafında) 
uygulanacağı ve 1479 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin «c» «ç» ve «d» fıkralarında yazılı konularda kuru
mun vergi resim ve harçlardan bağışık olduğu göz önünde bulundurularak, ayrıca madde metnine konmamış
tır. 

DÖRİDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

'Madde 41. — Bu madde sigortalıların üç gruba ayrılmasını hükme bağlamaktadır. 
Madde 42. — Maddede, malullük halinin tespitinde esas alınan raporlarla ilgili işlemler düzenlenmiştir. 
Prensip olarak, herhangi bir kamu sağlık kuruluşunun vereceği rapor malullük halinin tespitinde esas alı

nacaktır. Ancak, uygulamada herhangi bir mesele çıkmaması için Kurumun yeniden muayene hakkı mahfuz 
tutulmuştur. 

Kurumun yeniden muayene hakkının yanısıra, sigortalıya da itiraz hakkı tanınmıştır. Böylece sigortalı ken
di hakkını arama imkânına sahip olacaktır. 

Kanunda kabul edilen itiraz mercii ise bu konuda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle uzmanlaş
mış olan Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kuruludur. Bu sayede, hem itirazlar daha seri olarak ce
vaplanacak ve hem de Kurum meseleyi SSK l e hesaplaşmak suretiyle daha az masraflı bir şekilde hal yoluna 
koyacaktır. 

'Madde 43. — Bu maddede sigortalının birden çok aylığa hak kazanması durumu düzenlenmiştir, 
Sosyal sigortaların amacının kişiye mümkün olduğu kadar yüksek gelir yerine asgarî bir sosyal gelirin ve

rilmesi sözkonusu olduğundan, sigortalıların iki sosyal gelirden yüksek olanı alması hükme bağlanmıştır. Esa
sen bu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarımızca da benimsenmiş olan hareket tarzıdır. 

'Madde 44. — Madde aylıkların ödenmesini diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına parelel bir şekilde düzen
lemiştir. 
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(Madde 45. — Madde sigortaya tabi işlerde geçen hizmetlerin birleştirilmesini hükme banlamaktadır. 
(Bilindiği gibi sigortalılar, bir çok sebepten dolayı hayatlarının değişik safhalarında değişik işlerde çalışabi

lirler ve bu işler dolayısıyla da değişik sosyal güvenlik kuruluşlarına üye olup prim ödeyebilirler. (Ancak, ba
zen bu değişik kurumlarda geçen sigortalılık süreleri ayrı ayrı ele alındıklarında sigortalının bir sosyal gelire 
hak kazanmak için gerekli olan şartları yerine getirmesinde yetersiz 'kalabilirler. Bunun sonucu da vatandaşları
mızın mağduriyeti demektir. Bu sebeple maddede hizmet sürelerinin birleştirilmesi kabul edilerek sigortalüa 
rımızın mağduriyeti önlenmeye çalışılmıştır. 

IMadde 46. — iMadde sigortalılar için olduğu gibi malul koca ve çocukların da kontrol muayenesine tabi 
tutulmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Böylece zaman içinde maluliyeti geçen malul koca ve çocuk
ların aylıkları, bu yardıma hak kazanma şartının ortadan kalkması sebebiyle kesilecektir. 

Madde 47. — Madde, Kurumca gelir veya toptan ödemeye hak kazandıkları sabit görülen, ancak herhan
gi bir sebeple .İşlemlerin uzayabileceği hallerde, sigortalının geçim sıkıntısına düşmesini önlemek amacıyla 
avans verilmesine amirdir. 

IMadde 48. — Bu madde yolluk ve zorunlu giderleri düzenlemektedir. 
Daha önceki maddelerde de ifade edildiği gibi, rapor alınması, kontrol muayenesi gibi bazı hallerde sigorta

lılar şartların gereği olarak bir yerden bir yere seyahat etmek zorunda kalabilirler. Üstelik, özellikle sağlık 
durumu kötü olan sigortalıların yanında başka bir kişiyle seyahat etmesi gerekebilir. Bu ise, onların ek mas
raflarda bulunması demektir. ıBu madde ile sigortalıların yapacağı masrafların karşılanması amaçlanmıştır. 

Madde 49. — Madde, üçüncü bir kimsenin suç sayılır hareketi ile Kanunda sayılan yardımların yapılma
sı halinin doğması durumunda Kurumun gerekli tüm yardımları yapmasını hükme bağlamaktadır. Böylece, 
sigortalının dinde olmayan sebeplerden dolayı menfaatinin haleldar olması önlenecektir. 

Ancak, maddede bir fıkra ile, Borçlar Kanunu hükümlerine muvazi olarak, Kurumun üçüncü şahıslara 
rücu hakkı da getirilmiştir. 

Madde 50. — Bu madde, Kurumun olayların alkışı hakkında bilgi sahibi olmasını temin amacıyla, sigorta 
Olayları sebebiyle Cumhuriyet Savcılıklarınca yapılan soruşturmalardan gereğinde bilgi alınabilmesini hükme 
bağlamıştır. 

IMadde 51. — Maddede malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıklarla yapılacak toptan 
ödemelerin Kurumca ilgililere bildirilmesi ve itirazı halinde yürütülecek işlemler anlatılmaktadır. 

Bu madde tamamen Kurumun işlemleri, sigortalının itiraz şekli ve zaman aşımına müteallik pratik husus
ları düzenlemek ve açıklığa kavuşturmak üzere Kanuna derçedilmiştir. 

Madde 52. — Bu madde valilik, kaymakamlık, özel idare belediye köy ve mahalle muhtarlıkları ile diğer 
kamu kuruluşları ve kanunla kurulu meslekî kuruluşlara Kurumun isteği üzerine, sigortalılığa esas olacak her 
türlü bilgi ve belgeyi verme mükellefiyetini getirmektedir. Bu madde ile pratik faydası sebebiyle Kanunda yer 
almıştır. 

Madde 53. — Bu madde hak kazanmada hayati rol oynayan «lYaş»ın nasıl tespit edileceğini düzenlemek
tedir. 

Madde, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına paralel bir şekilde düzenlenmiş olup, özellikle tarım kesiminde 
nüfus kayıtlarında doğum, ay ve günleri yazılı olmayanlar ile sonradan yaş değiştirilmesinde uygulanacak esas
ları açık olarak belirtmiştir. Böylece, Kurum bu önemli meseleyi^ resen ve seri olarak çözümlıeme imkânına 
kavuşacaktır. 

İMadde 54. — Madde, sigortacılık genel prensipleri çerçevesinde, Sosyal Sigorta yardımlarının nafaka 
borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilmemesini hükme bağlamaktadır. Ancak sigortalıla
ra veya hak sahibi kimselere Kurumca fazla ödenen her türlü yardımlar farklı bir nitelik arzettiğinden geri alı
nabilecektir. 

İMadde 55. — 'Madde, Kurumun teftişe yetkili memurlarının, işyerlerinde Sosyal Sigorta uygulaması se
bebiyle gerekli teftişleri yapabilmeleri için gerekli yetkilere sahip olmaları gerektiğini hükme bağlamaktadır. 

Bu madde tamamen idarenin etkinliğini arttırabifaıek için Kanunda yer almıştır. 
IMadde 56. — IMaddede sosyal sigorta uygulaması ile ilgili bildirimin, bu (konudaki temel kanun olması 

hasebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi düzenlenmiştir. 
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Madde 57. — Madde uyuşmazlıkların çözümü yerini belirlemektedir. 
Meslenin görev sahalarına girmesi sebebiyle, iş mahkemelerinde veya iş davalarına (bakmakla görevli mah

kemelerde çözümlenmesi uygun görülmüştür. 
Madde 58. — Bu madde ile ileride çıkabilecek muhtemel meselelerin bertaraf edilmesi ve böylelikle hizme

tin aksamadan yürütülmesini temin için çıkarılacak yönetmelikler IbelMenmiştir. 
Madde 59. — Madde «Tam Yibın 360 gün olduğunu ve «Ay» deyiminin 30 gün ifade ettiğini belirtmekte

dir. 
Madde 60. — Madde, sigortalıların bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına karşı yapacakları itiraz hak

kını ve itirazdaki hak düşürücü süreyi hükme bağlamaktadır. 
Madde 61. — Bu madde yapılacak tüm ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla lira kesirlerinin lirayı 

çıkarılacağım belirtmektedir. 
Madde 62. — Madde hak düşürücü süreyi (belirlemektedir. 
Madde 63. — Bu madde ise isteğe ıbağlı sigortalılığı düzenlemektedir. 
Böylece 118 ilâ 22 yaş arasındaki erkeklerle, aile reisi sıfatını haiz olmaması sebebiyle zorunlu sigorta kap

samı dışı kalmış olan ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalı olma imkânı sağlanmıştır. 
Madde 64. — Madde sigortalıların Kanundaki hükümlere riayet etmemesi halinde uygulanacak cezaî 

müeyyideleri İhtiva etmektedir. 

Madde 65. — Bu madde Kanunu uygulayacak olan Kurumu belirtmektedir. 
Gerek Kalkınma planlarımız ve gerekse Yıllık Kalkınma Programlarında üzerinde en çok durulan konu

lardan biri de, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasında yeni kurumlar ihdasından kaçınılmasıdır. Esasen, 
ülkemizdeki sosyal güvenliğin gelişimini ima ettiği bir husus da sosyal güvenliğin kişi bakımından kapsamının 
bu kişilerin faaliyette bulundukları sahalar itibariyle sigortalanabilecekleridir. Diğer bir ifade ile, eğer bir 
kişi Devlet memuru ise T. C. Emekli Sandığına, ücretle çalışmakta ise Sosyal Sigortalar Kurumuna ve 
kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışmakta ise BAĞ - KUiR'a girmesi gerekecektir. 

Bu sebepledir ki, Kanunun uygulayacak kurumun BAĞ - KUR olması benimsenmiştir. Böylece, ülkemiz
deki tüm kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanlara tek sosyal güvenlik kuruluşumuzun bünyesin
de hizmet sağlanacaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1. — Madde, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte ileri yaşta bulunmaları sebebiyle aylık 
bağlama şartlarını yerine getirmeleri imkânsız olan sigortalılara aylık bağlanması için gerekli şartları belirt
mektedir. 

Geçici Madde 2. — Bu madde, başka kurumda geçen sürelerin ihyası imkânını sağlamaktadır. 
Geçici Madde 3. — Bu madde ile muhtarlıklara bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigorta kapsa

mında bulunanları üç ay içinde Kuruma bildirime mükellefiyeti getirilmiştir. 
Geçici Madde 4. — Kanunun uygulanmasında nereden başlanacağının Bakanlar Kurulu kararınca tayin 

ve tespit olunacağı, uygulamanın bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren en geç 10 yıl içinde 
tüm ülke sathına yayılacağı belirtilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 

Kanunun yürürlük tarihini 'belirtmektedir. 
Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmektedir. 

Madde 66. 
Madde 67, 
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Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Rapora 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Sosyal Güvenlik, İs ve İşçi İlişkileri 
Komisyonu 

Esas No. : 1/569 13 Ekim 1983 
Karar No. : 15 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Hükümetçe hazırlanan ve Danışma Meclisinin 17 Ağustos 1983 tarihli 147 nci Birleşiminde görüşüle
rek Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine gönderilen «Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasan, ülkemizde sosyal güvenlikten yoksun tarım kesiminde kendi adına ve hesabına çalışanların sosyal 
güvenliğini; malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlamak, cenaze yardımı yapmak ve öngörülen hallerde yol pa
rası ile zorunlu giderleri karşılamak suretiyle sağlamaya matuftur. Ülkenin ekonomik durumundaki gelişme
lere paralel olarak bu sigorta kollarının geliştirilmesi yanında yeni sigorta kollarının da bu kesime getiri
leceği şüphesizdir. 

Komisyonumuz genelde tasarıyı Danışma Meclisinin kabul ettiği şekilde kabul etmekle birlikte 34 üncü 
maddedeki prim tahsiline ve aylık ödenmesine esas derece, kademe ve göstergeleri kapsayan tablonun ge
rek sigortalılar gerekse kanunu uygulayacak olan Bağ - Kur yönünden doğuracağı sakıncalar gözönünde tu
tularak, halen esnaf ve sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlara uygulanan basamak ve göstergeden ibaret 
basit sistem aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının kontrol muayenesine ilişkin 16 nci ve 45 inci maddeleri birleştirilerek 41 inci madde olarak 
düzenlenmiş, yapılacak tebligatlar hakkında, 11.2.1959 tarih ve 7201 sayılı Kanunun uygulanacağına ilişkin 
hükme 54 üncü madde olarak yer verilmiş, Ay ve Yıl tanımına ilişkin 57 inci madde, tanımlara ait 3 üncü 
maddeye alınması nedeniyle kaldırılmış, ayrıca geçici 5, 6 ve 7 nci maddeler tasarıya ilâve edilmiştir. Diğer 
maddelerde yapılan değişiklikler madde gerekçelerinde belirtilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Danışma Meclisi Metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 2. — Maddenin (b) bendinde yer alan 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar kavramının, ta

rımsal faaliyette bulunan yalnız başına yaşayan kadınları da kapsamına aldığı hususunda komisyonumuzda 
fikir birliği bulunduğundan maddede bir değişiklik yapılmasına gerek duyulmamış ve Danışma Meclisinin 
metni aynen benimsenmiştir. " 

Madde 3. — Madde esasta benimsenmiş, ancak Tarımsal faaliyete ilişkin tanımda parantez içinde yer alan 
«Çiftçiler» deyimine gerek olmadığı düşünülerek hükümden çıkarılmış, açıklık getirilmesi amacıyla su ürün
leri de tanıma katılmıştır. Tarımsal faaliyetin tanımı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesin
den alınmıştır. Tanım, Orman işlerinde vahidi fiyat esasına göre çalışanları da kapsamaktadır. Tarımsal faali
yetin sınırları ticarî, sınaî ve serbest meslek faaliyetleri ile sınırlı olup, bu konuda Gelir Vergisi Kanunu uy
gulamaları doğacak tereddütleri gidermede en uygun ölçü olacaktır. Ayrıca bu konuda vergi daireleri ka
yıtları da gözönünde tutulabilecektir. 

Aile reisi tanımı metinden sadece bir yerde yer alması nedeniyle tanımlardan çıkarılmıştır. 
Hak sahibi tanımında yer alan «gelir» deynıi, tasarıda gelir verilmesine ilişkin bir hükmün bulunma

ması nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 
57 noi maddede yer alan ay ve tam yıl tanımları bu maddeye alınmıştır. 
Madde 4. — 2 nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde sigortalıların sayılmış olması ve bu maddenin (a) ve 

(b) bendlerinde bunların mefhumu muhaliflerinin sayılmasının bir tekrar olduğu düşünülerek bu bendler mad-
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deden çıkarılmıştır. Maddenin (c) bendi anlamayı kolaylaştırmak için üç bende ayrılmış, «kesenek ve kargı* 
lık» deyimi yerine «emeklilik keseneği» deyiminin kullanılması daha uygun bulunmuştur. 

Madde 5. — Sigortalı ve kurum yönünden uygulama kolaylığı getirmek için «aybaşı» ibaresi «yılbaşı»na 
tahvil edilmiştir. 

Ayrıca, 7 nci maddede belirtilen 3 aylık süre geçtikten sonra kayıt ve tescilleri yapılanlar için hak ve 
mükellefiyetlerin kayıt ve tescili izleyen aybaşından itibaren başlayacağına ilişkin bir hüküm maddeye ila
ve edilmiştir. Amaç istismarı, hizmet satın almasını önlemektir. Ayrıca bu hükümle mükellefiyetini zamanın
da yerine getirenle getirmeyen arasında bir fark yaratılması da sağlanmıştır. 

Madde 6. — Madde ifade değişikliği yapılmak suretiyle benimsenmiş, son fıkranın 34 üncü maddede 
tekrar edilmiş olması nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 

'Madde 7. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 8. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 9. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 
Madde 10. — Danışma Meclisi metni benimsenmekle birlikte, maddeye açıklık getirilmiş ve tescilde esas 

alınacak kayıt kaynakları genişletilmiştir. 

Madde 11. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir,, 
Madde 12. —Madde esasda benimsenmiş, ancak son fıkrada tüzüğe yapılan atıf kanuna çevrilmiştir, 

Bu değişiklik Sosyal Sigortalar Kanununa göre çıkarılmış tüzüğü de kapsamaktadır. 
Madde 13. — Maddenin son fıkrasında tüzüğe yapılan atıf 12 nci maddede yapılan değişiklik nedeniyle 

çıkarılmış ve 12 nci maddeye atıfla yetinilmiştir. Ayrıca bu fıkraya, kesimin özellikleri dikkate alınarak, si
gortalılıkları devam ederken, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün üçte ikisini kaybedenle
rin en az bir tam yıl prim ödemesi aktuaryal dengeyi sağlamak amacıyla öngörülmüştür. Çünkü tarımda 
her kaza iş kazası, her hastalık meslek hastalığı olaraknitelendirilmeye uygundur. Ancak, bir tam yıl dolma
dan malullük hallerinde sigortalının şayet diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmeti, yani sigortalılık 
süresi varsa; bu Kanuna göre bir yıllık staj süresine bakılmaksızın hizmet birleştirmek suretiyle malullük ay
lığı bağlanacağı tabiidir. 

Madde 14. — Madde esasta benimsenmiş, 33 üncü maddede yapılan değişikliğe uygun olarak ifade de
ğişikliği yapılmıştır. 

Madde 15. — Madde ifade değişikliği ile benimsenmiştir, 
Madde 16. — Tasarının 17 nci maddesi 16 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
'Madde 17, — Tasarının 18 inci maddesi son fıkradaki kısmî aylık bağlanması için öngörülen on yıl prim 

ödeme süresi on yıllık geri (borçlanmada göz önünde bulundurularak oribeş yıla çıkarılmış ve bu madde 
altında düzenlenmiştir. Böylece kanun çıkar çıkmaz on yıl borçlanan vatandaşımız 5 yıl daha prim öde
yeceklerdir. 

Madde 18. — Madde 33 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 
50 ve 55 yaşından sonraki her yaş için % 70 oranın 'birer artırılması muhafaza edilmiş, ancak 15 yıl 

için % 60 ve 25 yıl için % 70 oranlarında bağlanması sebebiyle aktüeryal dengesizliği gidermek için 25 
yıldan eksik ödenen her tam yıl için birer indirim, ikişer indirim olarak düzenlenmiştir. 

Madde 19. — Tasarının 20 nci maddesi ifade değişikliği ile 19 uncu madde olarak benimsenmiştir. 
Madde 20. — Tasarının 21 inci maddesi ifade değişikliği ile 20 inci madde olarak benimsenmiştir. 
Madde 21. —Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi ifade değişikliği nedeniyle 21 inci madde ola

rak benimsenmiştir. 

Madde 22. — Danışma Meclisi Metninin 23 üncü maddesi 22 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 23. — Danışma Meclisi metninin 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak benimsenmiş, ancak 

son fıkrada 13 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu vefat 
eden sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanması için bir yıllık asgarî prim ödeme süresi getirilmiştir. 

Bir tam yıl dolmadan ölümlerde, sigortalının şayet diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmeti var
sa; bu Kanuna göre bir yıllık staj süresine bakılmaksızın hizmet birleştirilerek ölüm aylığı bağlanacağı ta
bidir. 
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Madde 24. — Danışma Meclisi metninin 25 inci maddesi 24 üncü madde olarak 33 üncü maddede ya
pılan değişiklik nedeniyle ifade değişikliği yapılarak benimsenmiştir. 

Madde 25. — Tasarının 26 ncı maddesi ifade değişikliği ile 25 inci madde olarak (benimsenmiştir. 
'Madde 26. — Tasarının 27 nci maddesi ifade değişikliği ile 26 ncı madde olarak 'benimsenmiştir. 
Komisyonumuz madde metninde geçen hak kazanamayan deyiminden sigortalının iş kazası ve meslek 

'hastalıklarından ölümünde bir yıl, diğer sebeplerle ölümünde 3 yıl sigorta primi ödememiş olması halinin 
kastedilmekte olduğunu, ancak 'bu durumda hak sahiplerine 28 inci madde'de ibe'lirtilen esaslara göre toptan 
ödeme yapılmasını anlamaktadır. 

'Madde 27. — Danışma Meclisi metninin 28 inci maddesi ifade değişikliğiyle 27 nci madde olarak be
nimsenmiştir. 

Madde 28. — Danışma Meclisi metninin 29 uncu maddesi ifatie değişikliği ile 28 inci madde olarak be
nimsenmiştir. 

Madde 29.,— Tasarının 30 uncu maddesi 29 uncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 30. — Danışma Meclisi metninin 31 inci maddesi 30 uncu madde olarak düzenlenmiştir. 
Maddede yapılan değişiklikle sigortalılara yapılacak yardımların tek tek sayılması yerine genel bir ifa

de kullanılması uygun görülmüştür. 
İkinci fıkra 'hükmü ile bu hizmeti de yürütecek olan Bağ-Kur'un giderlerine, gelirlerin % 10 unun 

aşamayacağına ilişkin tavan getirilmesi Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a paralel olarak öngörül
müştür. 

Hükümet Tasarısının ikinci fıkrası hükmü, ihtiyatların işletilmesi ile ilgili görüldüğünden 32 inci mad
deye alınmıştır. 

Madde 31. — Tasarının 33 üncü maddesi 31 inci madde olarak 'düzenlenmiştir. 
Danışma Meclisince % 15 den % 13'e indirilen prim oranı Komisyonumuzca % 15'e çıkarılmıştır. 

'Bu değişiklikle görünüşte prim oranı artmakla birlikte 33 üncü maddede gösterge tablosunda yapılan deği
şiklikle prim miktarı gerçekte düşmüştür. 

Madde 32. — Danışma Meclisi metni esasta benimsenmekle (birlikte, birinci fıkrada Kurumun gelirleri de 
sayılarak ihtiyatların nasıl ayrılacağı belirtilmiştir. Fıkrada kullanılan her türlü giderden, amaç; sigortalama, 
yatırım, yönetim ve sair giderlerdir. 

İkinci fıkrada ihtiyatların nasıl işletileceği Danışma Meclisi metni doğrultusunda kabul edilmiştir. 
Dördüncü fıkra hükmü 31 inci maddeden alınmıştır. Ayrıca esnaf ve çiftçinin yönetim giderlerine ge

lirleri oranında katılacağı 'hükmü getirilerek ileride çıkacak tartışmalar önlenmiştir. 
Son fıkra hü'kmü de 31 inci maddeden aktarılmış olup, Bankaların 15 gün içinde prim ve diğer gelirlerin 

Bağ - Kur'a intikalini öngörmektedir. 
Madde 33. — Tasarının 34 üncü maddesi 33 üncü madde olarak düzenlenmiş, derece ve kademe sistemi

nin sigortalı ve Kurum yönünden arz ettiği uygulama zorluğu nedeniyle Bağ - Kur'da Esnaf ve sanatkârlar 
için öngörülen sistem aynen benimsenmiş, bu basamakların prim ta'hsiline esas alınacağı da belirtilmiştir. 

Maddenin başlığı da yapılan değişikliğe uygun olarak değiştirilmiştir. 
Madde 34. — Danışma Meclisi metninin 35 inci maddesi 34 üncü madde olarak düzenleniri i şt!ir. 
Madde, 33 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak düzenlenmiştir. 
Maddenin Son fıkrası tasarının 6 ncı maddesinden ifade değişikliği ile alınmıştır. 
Madde 35. — Tasarının 3'6 ncı maddesi 35 inci madde olarak düzenlenmişifir. 
Komisyonumuzca, basaimaklardaki bekleme süresi bir yıldan iki yıla çı'karılmış olup, mecburî yükselme 

yerine isteğe bağlı yükselme öngörülmüştür. Amaç çiftçinin bu Kanunu benimısemeJsi olup ileride duruma gö
re mecburi yükseltime getirilebilir.. 

Madde 36. — Danışma Meclisi metninin 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak düzenlenmiştir. 
Birinci fıkrada, primlerin «ait olduğu yıl içinde» ödeneceğine ilişkin ibare eklenmiştir. Ayrıca, prim ala

caklarının Bakanlar Kurulu kararıyla ürün bedellerin den tevkif at suretiyle tahsili imkânı sağlanmıştır. 
İkinci fıkrada yer alan ve aylara göre öngörülen gecikme zammı Komisyonumuzca benimsenmemiştir. An

cak, kısmen de olsa primlerin zamanında ödenmesini sağlamak, zamanında primi ödeyen ile ödemeyen ara-
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sında bir fark yaratmak almacryia prim borçları hangi yılda ödenirse, ödenmeyen kısmı için borcun ödendiği 
yılın katsayısının ve prim oranının uygulanması öngörülmüştür. 

ıSon fıkrada ifade değişikliği yapılarak hükme açıklık kazandırılmıştır. 
Madde 37. — Tasarının 38 inci maddesi 37 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 38. — Danışma Meclisi metninin 39 uncu maddesi ifade değişikliği ile benimsenmiştir. 
Madde 39. — Danışma Meclisi metninin 40 inci maddesi 39 uncu madde olarak 4792 sayılı Sosyal Si

gortalar Kurumu Kanununda 2868 sayılı Kanunla ya pılan değişiklik paralelimde yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 40. — Danışma Meclisi metninin 41 in ci maddesi 40 nci madde olarak ifade değişikliği ile be

nimsenmiştir. 
Madde 41. — Tasarının 16 ve 45 inci maddeleri birleştirilerek ifade değişikliği ile 41 inci madde olarak 

düzenlenmiştir. 
Madde 42. — Tasarının 43 üncü maddesi, madde başlığı «Aylıkların Birleşmesi» şeklinde değiştirile

rek 42 nci madde olarak benimsenmiştir. 
Madde 43. — Tasarının 44 üncü maddesi ifade değişikliği ile 43 üncü madde olarak benimsenmiştir. 
Madde 44. — Danışma Meclisi metninin 44 üncü maddesi, metnin bentler şekline dönüştürülmesi ve 

(d) bendi eklentmesl ile benimsenmiştir. Bundan amaç bu Kanun kapsaimına dahil hizmetlerin, diğer sosyal 
güvenlik kanunlarına tabi hizmetlerle birleştirilmesini sağlamaktır. 

Madde 45. — Tasarının 47 nci maddesi 45 inci madde olarak ve avansa tavan getirilerek benimsen
miştir. 

Madde 46. — Danışma Meclisi metninin 47 nci maddesi, Madde başlığı «Yol Parası ve Zarurî Gider
ler» olarak metinde geçen yol paraları «Gidiş dönüş yol paraları» şeklinde değiştirilerek 46 nci madde olarak 
düzenlenmiştir. 

Madde 47. — Danışma Meclisi metninin 48 inci nmddeıi hükmüne açıklık getirmek amacıyla «bu ko
nuda belirtilen» 'deyimi eklemdk ve iki fıkraya ayırmak suretiyle 47 nci madde olarak benimsenmiştir. Üçüncü 
kişi deyiminden, araç sahipleri dahil, istihdam edenleri de kapsar şekilde anlaşılmaktadır. 

Madde 48. — Tasarının 50 nci maddesi 48 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 49. — Danışma Meclisi metninin 50 nci maddesinin birinci fıkrası madde başlığının ^Bildirme» 

olarak değiştirilmesi ile 49 uncu madde olarak düzenlenmiştir. 
Tasarının ikinci ve üçüncü fıkraları tekerrürü önlemek amacıyla 57 nci maddeye alınmıştır. 
Madde 50. — Danışma Meclisi metninin 51 inci maddesi, bilgi vermekle yükümlü kuruluşları 10 uncu 

maddeye atıfla düzenlemek suretiyle 50 nci madde olarak benimsenmiştir. 
Madde 51. — Tasarının 53 üncü maddesi, birinci fıkrasında yer alan «çocukları» kelimesi «ana, baba, 

eş ve çocukları» da kapsayacak şekilde «hak sahipleri» şeklinde değiştirmek suretiyle 51 inci madde olarak 
benimsenmiştir. 

Madde 52. — Tasarının 54 üncü maddesinde geçen «aylıklar» deyimine «ve sağlanan yardımlar» iba
resi dklenmek suretiyle 52 nci madde olarak benimsenm işitir. 

Madde 53. — Danışma • Meclisi metninin 54 üncü maddesi ifade değişikliği ile 53 üncü madde olarak be
nimsenmiştir. 

Madde 54. — Tasarıda ve Danışma Meclisi metnimde tebligatlara ilişkin bir hükmün bulunmaması ne
deniyle Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bağ - Kur Kanununa paralel olarak Komisyonumuzca metne da'hil edil
mesi uygun görülmüştür. 

Madde 55. — Danışma Meclisi metninin ikinci fıkrası hükmünde 'değişiklik yapılarak prim alacakları 
için zaman aşımı on yıldan beş yıla indirilmiştir. Prim alacakları için zamanaşımının düşürülmesi nedeni beş 
yıldan fazla prim alacaklarının, borçluların ödeme gücünü aşacağı, icra yoluna başvurulması halinde tarım
sal faaliyetle uğraşanların geçim vasıtalarının icra kanalı ile satılması gibi bir sonuç doğurması önlenmiştir. 
Zamanaşımına uğrayan sürdlere ait primlerin 36 nci maddede belirtilen şartlarla sigortalı tarafından ödenmesi 
halinde bu süre sigortalılık süresinden sayılacaktır. 

Madde 56. — Danışma Meclisi metni esasta benimsenmekle birlikte, çıkarılacak yönetmeliklere ilişkin 
bentler mantıkî bir sıraya d'izikniş üçüncü fıkra hükmü geçici bir düzenlemeyi içerdiğinden Geçici 5 inci mad
de Olarak düzenlenmiştir. 
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Madde 57. — Danışma Meclisi metninin 58 inci maddesi, 50 inci maddeden çıkarılan iki fıkrayı da 
kapsar şekilde 57 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 58. — Tasarının 61 inci maddesi 58 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Madde 59. — Danışma Meclisi metninin 60 inci maddesi atıf değişikliği ile benimsenmiştir. 
Madde 60. — Danışma Meclisinin 61 inci maddesi ifade değişikliği yapılmak suretiyle 60 inci madde 

olarak benimsenmiş, ayrıca maddeye eklenen bir fıkra ile evlenme, tarımsal faaliyeti terk gibi sebeplerle si
gortalılıkları sona erenlerin isteğe bağlı olarak kurumla ilişkilerini devam ettirmeleri sağlanmıştır. 

Madde 61. — Danışma Meclisi metninin 62 nci maddesi 61 inci madde olarak düzenlenmiş, Türk Ceza 
Kanununda yapılan değişikliklere paralel olarak ağır para cezasının asgarî haddi 1.800 Tİ.smdan 3.000 Tl.sı-
na çıkarılmıştır. 

Resen tescili yapılan ikisinin kaydı ile tescil işlemi yapılmış olacak ve bu durumda tekerrür meydana gel
meyeceğinden ikinci fıkra metinden çıkarılmıştır. 

Madde 62. — Tasarının 65 inci maddesi 62 nci madde olarak 'benimsenmiş ayrıca ikinci fıkrada kamu 
kurum ve kuruluşlarına verilen görev 10 uncu maddeye yapılan atıf şeklinde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Madde esasta benimsenmişse de isteğe bağlı sigortalıların hizmet borçlanması çe
şitli sakıncalar yarattığından önlenmiş, buna karşılık «en çok» deyimi eklenerek on yılın altında da borç-
lanıla'bilineceği öngörülmüştür. 

Ayrıca eklenen bir hükümle diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmeti olanların bu hizmetini azamî 
on yıla tamamlayacak şekilde borçlanabilmelerine imkân sağlanmıştır. 

Bundan başka üç yıl içinde prim ödenmeyen sürelerin hizmetten sayılmayacağı da 'belirtilerek borçlula
rın azamî üç yılda borçlarını ödemeleri teşvik edilmiştir. 

Borçlanılan sürelerin yaşlılık aylığında bir yıl sonra hizmetten sayılacağı hüküm altına alınırken; malûllük 
ve ölüm aylıklarında süre kaydı aranmayacağı da öngörülmüş bulunmaktadır. 

Ayrıca, son fıkradaki «veya mirasçılarına» ibaresi sigortalının ölümü halinde zaten mirasçılarına ödene
ceği düşüncesi ile çıkarılmıştır. 

Geçici Madde 2. — Birinci fıkraya açıklık getirilerek Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 inci 
maddesi kapsamı dahilinde hizmet ihyasına imkân tanınmıştır. 

Eklenen bir fıkra ile de hizmet ihyalarına ilişkin primlerin ne şekilde ödeneceği Geçici 1 inci madde 
paralelinde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3. — Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip değil, Bakanlar Kurulunca uygulanmaya 
başlanmasını müteakiben muhtarların bildirme yükümlülüğüne açıklık getirilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Uygulamanın' 10 yıl içinde tamamlanması öngörülmüş ve ifade değişikliği yapı
larak benimsenmiştir. 

Geçici Madde 5. — 56 nci maddenin son fıkrası -mahiyeti icabı geçici 5 inci madde olarak benim
senmiştir. 

Geçici Madde 6. — Kuruluş masraflarına ilişkin olarak Komisyonumuzca ilave edilmiştir. 
Geçici Madde 7. — Kuruluş yıllarında giderlerin fazla olacağı mülahazası ile 30 uncu maddenin 

ikinci fıkrasında öngörülen sınırlamanın on yıl süre ile % 15'i aşamayacağına ilişkin hüküm Komisyonu
muzca ilave edilmiştir. 

Madde 63. — Tasarının 66 nci maddesi 63 üncü madde olarak benimsenmiştir. 
Madde 64. — (Tasarının 67 inci maddesi 64 üncü madde olarak benimsenmiştir. 
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Erberk İNAM Altan TUFAN ' Ziya ÇAĞLAR 
Dz. öğ. Alb, Bağ-Kur Gn. Md. Bağ-Kur Gn. Md. Yrd. 

Üye Üye Üye 
Tuğrul AĞAR Nuri ERNAM Fazıl KAYNAKDEMİR 

Sos. Güv. Bak. Müs. Yrd. S.S.K. Yönetim Kurul Üyesi Hv. Prs. Kd. Bnb, 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu.Kanunun .amacı tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara ve haksahiple-
rine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Kanunla veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları 
kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın ziraî faaliyette bulunan kim
selerden. 

a) 22 yaşını doldurmuş erkekler, 
b) 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar, 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Sigortalı : Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri, 
b) Ziraî Faaliyette Bulunanlar (Çiftçiler) : Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başka

larının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla ve
yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki; orman, hayvan, ürünlerinin üretimini, avlan
masını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanlar veya bu ürünlerden sair bir 
şekilde faydalanmak suretiyle kendi nam ve hesabına faahyette bulunanları, 

c) Aile Reisi : Birlikte yaşayan kimseler üzerinde kanuna veya akde veya örfe göre reis olan kişiyi, 
d) Haksahibi : Sigortalıların veya Kurumdan aylık yahut gelir almakta olanların ölümü halinde bu Ka-

1 nuna göre gelir veya aylık bağlanmasına yahut toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşi, çocuğu, ana ve 
babayı, 

e) Kurum : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, kısaca 
«BAĞ-KÜR»u, 

f) Sosyal Güvenlik Kuruluşları : T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 
20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarını, 

g) Katsayı : Her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edibn ve 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memurlarının ay
lıklarına uygulanan katsayıyı, 

h) İşkazası : Ziraî faaliyetleri dolayısıyla sigortalıları hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya 
uğratan olayı, 

ı) Meslek Hastalığı : Sigortalının yürüttüğü ziraî faaliyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya 
ziraî faaliyetin yürütüm şartları yüzünden uğradığı ge;ici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hal
lerini, 

İfade eder. 
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Sigortalı sayılmayanlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 22 yaşını doldurmamış kimseler, 
b) Aile reisi olmayan kadınlar, 
c) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik, kuruluşlarına prim 

veya kesenek ve karşılık ödemekte olanlarla bu kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimî tam iş 
göremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar, 1.7.1976 tarih ve 
2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, 

Sigortalı sayılmazlar. 

Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu 

MADDE 5. — 2 nci madde kapsamına girenler, 22 yaşını doldurdukları tarihi takip eden aybaşından 
itibaren sigortalı sayılırlar. 

iBu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. 

Sigortalılığın sona ermesi 

MADDE 6. — 2 nci maddeye göre sigortalı sayılanlardan; 
a) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu sıfatı kaybettikleri tarihi takip eden aybaşından, 
b) Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarih

ten, 
c) Çiftçilerin, çiftçiliğe son verdikleri takibeden aybaşından, 
itibaren sigortalılıkları sona erer. 
Köy ve mahalle muhtarlıkları sigortalılıkları sona erenleri, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren en 

geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 
Bu Kanun kapsamında iken daha sonra diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışanların ye

niden bu Kanun kapsamına girmeleri halinde evvelce prim ödedikleri derece ve kademe üzerinden sigorta
lılıkları devam eder. 

Sigortalıların kayıt ve tescil zorunluluğu 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren engeç üç ay için
de Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. 

Sigortalıları bildirme mükellefiyeti 

MADDE 8. — Köy ve mahalle muhtarlıkları sigortalıları, sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç 
ay içinde Kuruma bildirmekle mükelleftirler. 

Resen tescil 

MADDE 9. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç 
ay içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanların tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır. 

Tescilde esas alınacak kayıtlar 

MADDE 10. — Sigortalıların kayıt ve tescil işlemlerinde muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile kamu 
ve meslekî kuruluşlarının kayıtları esas alınır. 
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İKİNCİ KISIM 

Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Malullük Sigortası 

Malûllük sigortasından sağlanan yardım 

MADDE 11. — Malullük sigortasından sağlanan yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır. 

MalUllük 

MADDE 12. — Bu Kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen 
sigortalı malul sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu ön
ceden veya sonradan tespit edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigor'tası yardımından 
yararlanamaz. 

Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü» ndeki esaslara göre tespit 
olunur. 

Malullük aylığından yararlanma şartları 

MADDE 13. — Malullük aylığından yararlanabilmek için; 
a) 12 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Yazılı istekte bulunmak, 
Şarttır. 
Bu Kanuna göre fiilî sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 12 nci mad

dede yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için (b) bendindeki 5 
tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şaftı aranmaz. 

Malullük aylığının hesaplanması 

MADDE 14. — Malullük aylığı, sigortalının 39 uncu maddedeki gösterge tablosuna göre en son öde
diği prime esas göstergesinin katsayı ile çarpımının % 70 i oranında hesaplanır. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olan sigortalıya ise, yukarıdaki fıkraya göre en son öde
diği prime esas gösterge tablosundaki göstergesinin katsayı ile çarpımının % 8Q i oranında aylık bağlanır. 

Malullük aylığının başlangıcı 

MADDE 15. — Malullük aylığı maluliyetin tespit edildiği rapor tarihini takip eden aybaşından başlar, 

Kontrol muayenesi 

MADDE 16. — Kurum, malullük aylığı bağlanan sigortalıları kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurun
caya kadar kontrol muayenesine tabi tutabilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten 
sonraki aytoaşına kadar yaptırmayan sigortalımın malullük aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten son
raki aybaşından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen ta-
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rihlen 'başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malullük 
aylığı, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak tekrar verilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve ma
lullük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malullük aylığı, rapor tarihinden sonraki aybaşından 
başlanarak ödenir^ 

ÎKtNCt BÖLÜM 
Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 17. — Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
:b) Toptan ödeme yapılması. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

MADDE 18.; — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 
a) Kurumdan yazılı talepte bulunması, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 
c) Bn az 25 tam yıl prim ödemiş olması, 
Şarttır. raber en az 10 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlara 
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla be 

da kısmî aylık bağlanır. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması 

MADDE 19. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalılara en az bir tam yıl prim ödemesi 
şartıyla, 34 üncü maddede belirtilen gösterge tablosuna göre, bulunduğu kademenin katsayı ile çarpımının 
% 70'i oranında aylık gelir hesaplanır. Bulunduğu kademe primini bir yıl ödememişse, bir önceki kademe 
primi üzerinden aylık gelir hesaplanır. Bu oran, 25 yıldan fazla prim ödenmiş, olması halinde fazla olan 
her tam yıl için % 1, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devamda, fazla olan her tam 
yıl için de ayrıca % 1 artırılır. 

18 inci maddenin son fıkrasına göre bağlanacak kısmî aylıklarda ise prim ödenmemiş 25 yıldan az her 
tam yıl için % 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı herhalde |% 90 oranını aşamaz. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı 

MADDE 20. — Yaşlılık aylığı sigortalının aylik bağlanması için Kurumdan yazılı istekte bulunduğu ta
rihi takip eden aybaşından başlar. 

Yaşlılık aylığının kesilmesi 

MADDE 21. — Sigortalının yaşlılık aylığı, bu Kanun kapsamı dışında herhangi bir işte çalışması halinde 
kesilir. Şu kadar ki, işten ayrılarak tekrar yazı ile yaşlılık aylığı bağlanması isteğinde bulunanların eski ay
lıkları, istek tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılması ve hizmet ihyası 

MADDE 22. — Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunmakla beraber malullük veya yaş
lılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara ödedikleri primler, sigortalının bu Kanun kapsamın
dan çıkarılması halinde, yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 
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Ancak, bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak çalışmaya yeniden başladıkları ve evvelce kendilerine 
yapılan toptan ödeme tutarlarını, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile bir
likte peşin olarak iade ettikleri takdirde, bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ölüm Sigortası 

Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 23. — ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) ölen sigortalının eşine, çocuklarına ana ve babasına aylık bağlanması, 
b) ölen sigortalının eşine, çocuklarına ana ve babasına toptan ödeme yapılması, 
c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi, 

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları 

MADDE 24. — a) ölüm tarihinde en az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olan, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup, malullük veya yaşlı

lık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen, 
d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan 22 nci maddeye göre toptan ödeme talebinde bu

lunmakla beraber toptan ödeme yapılmadan ölen, 
Sigortalının hak sahibi kimselerine yazılı istekleri üzerine aylık (bağlanır.; 
Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen için prim ödeme süresi aran-

maZi ' ' 

Ölüm aylığının hesaplanması 

MADDE 25. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespit edilme
sinde; 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık 
aylığı, 

b) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için sağlığında 
bağlanmış bulunan malûllük aylığı, 

c) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle beraber 25 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halinde, 
18 inci maddenin son fıkrasına göre hesaplanacak aylığı, 

d) Aylık bağlanmamış veya bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının kadın ise 50, erkek ise 
55'ten yukarı yaşlarda ve 25 tam yıl prim ödedikten sonra ölümü halinde 19 uncu madde hükmüne göre 
hesaplanacak aylığı, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık 

bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına göre tespit edilecek ayh'klarda bu nedenle yapılan ar
tış oram dikkate alınmaz. 

Ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığına esas kademesi ile katsayının çarpımının % 90'ını aşamaz. 

ölüm aylığının başlangıcı 

MADDE 26. — Sigortalının ölümünde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle aylığa hak 
kazandıkları tarihten sonraki aybaşından başlar 
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Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlanacak aylık, si
gortalının hak kazandığı son aylık döneminin sona erdiği tarihten başlar. 

Toptan ödeme 

MADDE 27. — Ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden hiç biri bu Kanuna göre ölüm sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanamadıkları takdirde sigortalının ödediği primler hak sahiplerine toptan ödeme şek
linde geri verilir. 

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması 

MADDE 28. — Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde belirti
len oran ve şartlarla aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 25 inci madde gereğince tespit edilecek aylığın veya 27 nci madde gereğince tespit edile
cek toptan ödeme tutarının, 

a) Dul eş için % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayanların dul eşine % 75'i, 
b) Sigortalı kadının ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malul veya ellibeş yaşını doldurmuş olan ve 

geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan aynı 
durumdaki kocaya % 75'i, 

c) Onsekiz yaşını (veya ortaöğrenim yapması halinde yirmi yaşını, yükseköğrenim yapması halinde yirmi 
beş yaşını) doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan çocukları ile her
hangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi bir işte çalışmayan veya buralardan kendi çalışması sonucu aylık 
veya gelir almayan yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukların her birine % 25'i, 

d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı 
sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan kısım eşit paylar halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı 
belgelenen ana ve babasına her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok % 25'i olacak şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı, 13 üncü derecenin birinci kademesinin katsayı ile 

çarpımının % 70'inden az olamaz. Bu miktarın, hak sahibi bir kişi ise % 80'inden, iki kişi ise % 90'ından, iki 
kişiden fazla ise % 100'ünden az aylık bağlanamaz. 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış ço
cukları ile, sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara 
göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin toplamı, sigortalıya ait aylık tutarını geçemez. Bu sınırın 
aşılmaması için, gerekirse hak sahibi kimselerin tatı'sis miktarından orantılı olarak indirimler yapılır. 

Ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilmesi 

MADDE 29. — Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bu
lunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı 
ödenir. 

Sigortalının kız çocukları evlenirse bağlanan aylık kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenmenin son 
bulması halinde, dul kaldığı tarihi takibeden aybaşından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
tabi bir işte çalışmamak veya buralardan kendi çalışması sonucu aylık veya gelir almamak kaydı ile yeniden 
aylık bağlanır. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun onsekiz yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 
yirmi yaşını, yükseköğrenim yapması halinde yirmibeşyaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları 
doldurdukları, 'bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. 
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Cenaze masrafı karşılığı 

MADDE 30. — Sigortalının veya malullük yahut yaşlılık aylığı almakta olanların ölümleri halinde, ölen 
sigortalının ailesine, Kurum Yönetim Kurulunun önerisi ve Sosyal Güvenlik 'Bakanlığının onayı ile tespit edi
lecek tarife üzerinden cenaze masrafı karşılığı ödenir. 

Cenaze gerçek veya tüzelkişiler tarafından kaldırılırsa masrafların belgelere dayanan ve tarifedeki miktarı 
geçmeyen kısmı bunlara ödenir. Şu kadar ki, yapılan masraflar bu miktardan az olursa artanı sigortalının 
ailesine verilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî Hükümler 

Prim alınması 

MADDE 31. — Bu Kanun gereğince sigortalılara yapılacaik olan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası 
yardımları ile, Ibu sigorta kollarının yönetim giderlerini 'karşılamak üzere Kurumca bu Kanun hükümlerine 
göre prim alınır. 

1479 sayılı Kanun ile bu Kanuna göre elde edilen gelirler ayrı ayrı değerlendirilir. Bunlar sarasında her
hangi bir şekilde aktarma yapılamaz. 

1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 6. hükümleri bu Kanun için de aynen ge
çerlidir. 

Gelirlerin işletilmesi 

MADDE 32. — Kurum; bu Kanunun 31 inci maddesine göre elde ettiği gelirlerini; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek düzeyde olmak şartıyla ve öncelikle T. C. Ziraat 

Bankası ile 'diğer Devlet bankalarına yatırmak, 
b) Devletin çıkardığı veya ıkefil olduğu tahvillere yatırmaik, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
Suretiyle işletir. 
<b) fıkrası gereğince yatırılacak miktar, gelirlerin % 40'ını geçemez. 
Kurum; bu Kanun gereği oluşacak gelirlerini 1479 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (d) ve (e) fıkralarına 

göre kullanıp, işletemez. 

Prim oranı ve hesaplanması 

MADDE 33. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 34 üncü maddede be
lirtilen gösterge rakamının katsayı ile çarpımının % 15'dir. 

Sigorta primi ve aylıklara esas olan kademeler 

MADDE 34, — Bu Kanuna göre bağlanacak aylıkların hesabında; aşağıda tespit edilen göstergelerin kat
sayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır. 
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K A D E M E L E R 

DERECE 1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 

910 
860 
810 
760 
710 
660 
610 
560 
510 
460 
410 
360 

920 
870 
820 
770 
720 
670 
620 
570 
520 
470 
420 
370 

930 
880 
830 
780 
730 
680 
630 
580 
530 
480 
430 
380 

940 
890 
840 
790 
740 
690 
640 
590 
540 
490 
440 
390 

13 300 310 320 330 340 

Yukarıdaki kademede geçim endekslerinde, asgarî ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin eko
nomik durumunda meydana geln değişikliklerle Kurumun malî durumu göz önünde 'bulundurulmak, kade
me sayısı sa'bit kalmak kaydıyla ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre tespit 
edilen tavan ücretini aşmamak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenir . 

Kademe seçilmesi 

MADDE 35. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalilığtn başladığı tarihte 34 üncü maddede belirtilen ka
demelerden dilediğini seçer. Ancak orta çiftçiler 9 uncu derecenin birinci kademesi ve büyük çiftçiler 5 inci 
derecenin birinci kademesinden daha aşağıdan prim ödmeye 'başlayamazlar. 

Üç ay içinde kademe seçilmemesi halinde 13 üncü derecenin birinci kademesi seçilmiş sayılır. 
Ancak, diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi işte çalıştıktan sfonra bu Kanun kapsamına girenler, 

İş Kanununa göre tespit edilmiş ve tescil tarihinde geçerli asgarî günlük ücretin aylık tutarının karşılığı 
olan kademeden daha düşük kademe seçemezler. 

t Gerek hu Kanun ve gerekse diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamından çıkarak yeniden hu Kanun 
kapsamına girenlerin, evvelce bu Kanun muvacehesinde fiilen prim ödemiş oldukları son kademe üzerinden 
sigortalılıkları devam eder. 

Kademe yükseltilmesi 

MADDE 36. — Sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği her bir kademede bekleme sü
resi bir yıl olup, kademe yükseltilmesi; hu kademelerde prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın kendiliğin
den yapılır. 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 37. — Sigortalı 33 üncü maddede belirtilen prim borcunu Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
dönemlerde ödmek zorundadır. 

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

Dava ve icra kovuşturması olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 
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Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için; Dev
let Bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uygulanır. 

Tabiî afetlerde ve sağlık kurulları raporları ile belgelenen hastalık hallerinde, sigortalı tarafından öden
meyen veya en geç altı ay içinde öklenen primler hakkında bu maddedeki cezaî hüküm uygulanmaz. 

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler 

MADDE 38. — Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için Kurumca sigortalıya yapı
lacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını 
gösteren belgeler resmî dairderin usulüne göre verdikleri 'belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince 
bunların talbi oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 

Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi 

MADDE 39. — Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren 10 sene geç
memiş ise, sigortalıya geri verilir. 

Primleri geri verilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısıyla Kurumca malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından verilmekte olan aylıklar, bu sebeple gerekli tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş olurlarsa dur
durulur. 

§u kadar k)i, daha önce sağlanan yardımlara ilişkin giderler ilgililerden geri alınmaz. 

Vergi, harç ve resim bağışıklığı 

MADDE 40. — a) Bu Kanuna göre sağlanan gelirler ve primler, 
b) Bu Kanuna göre sigortalı ve haksahibi sayılan kimselere verilen ödenekler ve yapılan yardımlar. 
Her türlü vergi, harç ve resimden bağışıktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Ziraî faaliyette bulunanların gruplandırılması 

MADDE 41. — 'Bu Kanunun uygulanmasında ziraî faaliyette 'bulunanlar küçük, orta ve büyük çiftçi 
olmak üzere 3 grupta mütalaa edilirler. 

Raporlar 

MADDE 42. — Bu Kanunun uygulanmasında, malullük halinin tespitinde Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sağlık tesisleri, sağlık kurulları ile genel bütçeye dahil dairelere ait hastander Sağlık Kurullarınca verilecek 
raporlarda belirtilen hastalık ve anzalar esas tutulur. 

Raporları yeterli görülmeyen ilgililer Kurumca yeniden muayene ettirilebilirler. 
İlgililerin durumlarının tespitinde son muayene raporu esas tutulur. 
Yukarıda belirtilen raporlar üzerinde Kurumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse, Sosyal 

Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 
Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu hizmetin karşılığı anılan Kurumun ücret tarifesi üze

rinden ödenir. 

Aylıkların birleştirilmesi 

MADDE 43. — Hem malullük hem de yaşlılık sigortasırtdan aylık bağlanmasına hak kazanan sigorta
lıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır. 
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Malullük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına hak ka
zanan -sigortalıya yalnız aylık verilir. 

Aylıkların ödenmesi 

MADDE 44. — Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar, üç 
ayda 'bir peşin olarak verilir. Aylığın başlama tarihi ile ilk üç aylık devre arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği veya ölüm hâlinde geri alınmaz. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 45. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun Geçici 20 nci 
maddesinde belirtilen Emekli Sandıkları ile Kanunla kurulu diğer emekli sandıkları mevzuatına tabi çeşitli 
işlerde çalışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet süreleri ile bu Kanuna tabi hizmetleri, 5.1.1961 tarih ve 
228 sayılı Kanun ve bu Kanunu tadil eden kanunlara göre birleştirilir. 

Eş ve çocukların kontrol muayenesi 

MADDE 46. — Bu Kanunun 28 inci maddesine göre aylık 'bağlanan çalışamayacak durumda malul 
koca veya çocukları kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduruncaya kadar Kurumca kontrol muayenesine 
tabi'tutulabilir. 

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihi ta
kip eden aybaşından itibaren üç ay içinde yaptırıl mazsa koca ve çocukların çalışamayacak durumda 
malul sayılmaları sebebiyle 'bağlanmış veya artırılmış bulunan aylıkları kontrol muayenesi için belirtilen 
tarihten sonraki aybaşından başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malullük halinin devam ettiği anlaşılırsa anlaşıldığı tarihi takip eden aybaşından 
itibaren aylığının ödenmesine yeniden başlanır. 

Avans verilmesi 

'MADDE 47. — Malullük, yaşlılık veya ölüm sigortalılarından aylık veya toptan ödeme işlemlerine baş
lanmış bulunan ve aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalıya 
veya İhale sahibi kimselerine, ileride alacaklarından mahsup edilmek üzere avans verilebilir. 

Yolluk ve zorunlu giderler 

MADDE 48. — Bu Kanun gereğince sigortalılarla ölümlerinde haksahibi kimselerine; 
a) Malullük durumlarının tespiti, 
b) Verilen raporların Kurumca yeterli görülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
c) Kontrol muayenesi, 

Dolayısıyla kurumca bir yerden başka bir yere gönderilmesi faalinde bunların veya lüzum görülmesi 
üzerine bunlara refakat edecek kimselerin yol paralan ile zorunlu giderieri Sosyal GüVenlik Bakanlığınca 
onanacak bir tarifeye göre Kurumca ödenir. 

İlgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurumca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya itirazlarının doğru 
olduğu anlaşıldığı takdirde bunlara ve refakatçilerine de yol parası ve zarurî masraflar ödenir. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 

MADDE 49. — Üçüncü bir kimsenin suç sayılır hareketi 'ile. bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasını 
gerektiren bir durumun doğması halinde Kurum sigortalıya gerekli bütün yardımları yapar. Ancak, bu yar* 
dunların tutarı 'içtin üçüncü şahıslara rücu eder. 
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Savcılıktan bilgi istenmesi 

MADDE 50. — Kurum, bu Kanunda belirtilen sigorta olayları dolayısıyla yapılan soruşturmaların so
nucu hakkında Cumhuriyet Savcılıklarından bilgi isteyebilir. 

Bildirme ve itiraz 

MADDE 51. — Kurum, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya toptan ödeme 
yapılması 'için gerekli bölgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri hesap ve 
tespit ederek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde yet
kili mahkemeye başvurarak Kurumun kararına itiraz edebilir. 

İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. 

Bilgi verme mükellefiyeti 

MADDE 52. — Valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye köy ve mahalle muhtarlıkları ile diğer kamu 
kuruluları ve kanunla kurul meslekî kuruluşlar, Kurumun isteği üzerine, her türlü bilgi ve belgeyi ver
mekle mükelleftirler. 

Yas 

MADDE 53. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, 
sigortalının ve hak sahibi çocuklarının, sigortalının bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihte nüfus kütüğüne ka
yıtlı bulunan doğum tarihi, sigortalının bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihten sonra doğan çocuklarının 
da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz da, doğum ayı yazılı olup da gü
nü yazılı olmayanlar o ayın b'irin'de doğmuş sayılır. 

Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği 

MADDE 54. — (Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar nafaka borçlan dışında, haciz veya başkasına 
devir ve temlik edilemez. 

Ancak, sigortalılara veya hak sahibi kimselerine Kurumca fuzulen ödendiği anlaşılan her türlü yardım
lar 39 uncu maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin, sonraki her çeşit istihkaklarından, kesil
mek suretiyle geri alınır. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 

MADDE 55. — Kurumun teftişe yetkili memurlarına, bu Kanunun uygulanması bakımından İş Kanu* 
nunda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisi tanınmıştır. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri 

MADDE 57. — Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde veya bu dava
lara bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları ile prim alacakları davaları 10 yıllık 
zaman aşımına tabidir. 

Şu kadarki, zaman aşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreler 
için herhangi bir Sigorta yardımı yapılmaz. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 697) 



— 28 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Yönetmelikler 

MADDE 58. — a) Sigortalıların Hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hal
lerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları, 

b) isteğe bağlı sigortaya tabi olanların prim ödeme usul ve esasları, 
c) Aylıkların ödenme usulü ve esasları, 
d) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvurma ve uymak zorunda oldukları usul ve esasları, 
e) Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri, 
f) Malullük halinin tespitinde esas alırian raporlarla ilgili işlemler, 
g) Borçlanma usul ve esasları ile primlerin tahsilli, 
h) Bu Kanunun uygulanmasında küçük, orta, büyük çiftçinin tanımı, 
ı) Bu Kanun hükümlerinin uygulama şekil ve esasları, 
Hazırlanacak yönetmeliklerle tespit olunur. 
Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden başlayarak , en geç bir yıl içinde 

düzenlenir. 
Bu yönetmedikler yürürlüğe girinceye kadar, yönetmeliklerle tespit olunacağı belirtilen hususlarda, Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre iflem yapılır. 

Ay ve tam yıl tanımı 

MADDE 59. — Bu Kanunda geçen «ay» deyimi 30 takvim gününü, «tam yıl» deyimi 360 takvim gü
nünü ifade eder. 

İtiraz 

MADDE 60. — Sigortalılar, bu Kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılacak tespite 
karşı bildirim tarihinden sonraki bir yıl içinde görevli mahkemeye 'başvurabilirler. 

İtirazlar bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. 

Lira kesirleri 

MADDE 61. — Bu Kanuna göre sigortalılardan tahsil edilecek her türlü primler ile sigortalılara ve 
hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin hesabında lira kesirleri liraya çıkarılır. 

Hakkın düşmesi 

MADDE 62. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, ölüm sigortası hakları hakkı doğuran olay 
tarihinden başlayarak 5 yıl içinde istenemezse düşer. 

Ancak 5 yıl geçtikten sonra istekte bulunanların bu Kanunun 28 inci maddesine göre kazandıkları aylık 
hakları, istek tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak verilir. 

İsteğe bağlı sigortalılık 

MADDE 63. — 3 üncü maddenin (b) bendinde sayılan faaliyetlerde gerek kendi nam ve hesabına ve ge
rekse bunların yanında ücretsiz aile mensubu olarak çalışmakla beraber 4 üncü maddenin (c) bendinde sa
yılanlar dışında kalanlardan 18 yaşını doldurmuş olanlar Kuruma yazılı olarak başvıu-mak suretiyle isteğe 
bağlı sigortalı olabilirler. 

Müeyyideler 

MADDE 64. — 7 nci madidede belirtilen hükümleri yerine getirmeyen sigortalılar hakkında 1 800 liradan, 
4 500 liraya kadar para cezası hükmolunur. 
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Tekerrürü halinde hükmolunacak para cezası birinci defasında 5 000 liradan, ikinci defasında 10 000 
liradan aşağı olamaz. 

Kanunun uygulanması 

MADDE 65. — Bu Kânunu 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) uygular. 

Kanunun uygulanmasında Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulu meslek kuruluşlarına Bakanlar 
Kurulunca görev verilebilir. 

Sigortalıların borçlanması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna göre sigortalı olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ka
dın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru on yıllık süreyi; 

a) Mecburî sigortalılar kapsama girdikleri tarihten itibaren, 
b) İsteğe bağlı sigortalılar tescil tarihinden itibaren, 
İki yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. 

Borçlanma primleri, talep tarihinde geçerli primler üzerinden hesaplanır. Borçlanılan tutarın, bü hakkın
da doğduğu tarihten itibaren üç yıl içerisinde tamamen ödenmesi şarttır. 

Borçlanılan süreler, borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra, prim ödeme süresi olarak de
ğerlendirilir. 

Yukarıdaki hükümler uyarınca borçlanılacak süreler diğer Sosyal Güvenlik kanunlarına tabi bir işe gi
rerek o Kanuna tabi Kurum veya Kurumlardan aybğa hak kazananların 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun 
ile ek ve tadillerine göre birleştirf ecek hizmetlerine dahil edilmez. Bu surede dikkate alınmayan sürelere ait 
borçlanma primleri talep halinde sigortalı veya mirasçılarına geri verilir. 

Başka kurumda geçen sürenin ihyası 

GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna göre dalha önce sigortalı olup da primlerini toptan ödeme 
şeklinde geri alanlardan bu Kanuna göre sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan sürelere ait primlerini, öde
menin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte peşin olarak Kuruma ödedikleri tak
dirde sigortalılık süreleri bu Kanuna göre geçerli sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Muhtarlıklar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigorta kapsamında bulunan
ları üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Uygulama alanı 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerinin hangi bölgelerde öncelikle uygulanacağı Bakanlar Ku
rulu kararıyla tayin ve tespit olunur. 

Uygulama, bu Kanunun yayııminı takip eden aybaşından itibaren en geç 10 yıl içinde bütün bölgelerde 
tamamlanır. 
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Yürürlük 

MADDE 66. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 67. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

2.5.1983 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
5. R. Pasin 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bayazıt 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

imar ve İskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara ve haksahip-
lerine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları 
kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın tarımsal faaliyette bulunan 
kimselerden, 

a) 22 yaşını doldurmuş erkekler, 
b) 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar, 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 

a) Sigortalı : Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri, 
b) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar (Çiftçiler) : Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başka

larının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya
hut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ürünlerinin üretimini, avlanma
sını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanlar veya bu ürünlerden sair bir şekil
de faydalanmak suretiyle kendi nam ve hesabına faaliyette bulunanları, 

c) Aile Reisi : Birlikte yaşayan kimseler üzerinde kanuna veya akde veya örfe göre reis olan kişiyi, 
d) Hak Sahibi : Sigortalıların veya Kurumdan aylık yahut gelir almakta olanların ölümü halinde bu Ka

nuna göre gelir veya aylık bağlanmasına yahut toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşi, çocuğu, ana ve 
babayı, 

e) Kurum : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu, kısaca 
«BAĞ - KUR»u, 

f) Sosyal Güvenlik Kuruluşları : T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 
nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarını,, 

g) Katsayı : Her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet 
memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı, 

h) İş Kazası : Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla sigortalıları hemen veya sonradan bedence veya ruhça 
arızaya uğratan olayı, 

ı) Meslek Hastalığı : Sigortalının yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple 
veya tarımsal faaliyetin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza 
hallerini, 

İfade eder. 
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SOSYOL GÜVENLİK İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tarımda Kendi Adına ye Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 

a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri, 
b) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkün

de, kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve' ıslah yollarıyla veıya doğrudan 
doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcı
lar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya bu ürünlerden sair bir şekilde fayda
lanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunanları, 

c) Hak sahibi : Sigortalıların veya Kurumdan bu Kanuna göre malûllük veya yaşlılık aylığı almakta 
olanların ölümü halinde; bu Kanuna göre ayhk bağlanmasına, veya toptan ödem© yapıknasıma hak kazanan 
eşini, çocuğunu, anasını ve babasını, 

d) Kurum : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu, kısaca 
«BAĞ - KUR»u, 

e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları : T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar, Kanununun Geçici 20 
nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarını, 

f) Katsayı : Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Dev
let memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı, 

g) İş Kazası : Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla sigor takları hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya 
uğratan olayı, 

h) Meslek Hastalığı : Sigortalının yürüttüğü tarımsal faakyetlerin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple 
veya tarımsal faaliyetin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî 
arıza 'hallerini, 

i) Ay : 30 takvim gününü, 
j) Tam Yıl : 360 takvim gününü, 
İfade eder. 
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Sigortalı sayılmayanlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 22 yaşını doldurmamış kimseler, 
b) Aile ıreisi olmayan kadınlar, 
c) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim 

veya kesenek ve karşılık ödemekte olanlarla bu kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimî tam iş 
göremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar, 1.7.1976 tarih ve 
2022 sayılı Kanuna, göre aylık bağlananlar, 

Sigortalı sayılmazlar. 

Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu 

MADDE 5. — 2 nci madde kapsamına girenler, 22 yaşını doldurdukları tarihi takip eden aybaşından iti
baren sigortalı sayılırlar. 

Bu suretle sigortacı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. 

Sigortalılığın sona ermesi 

MADDE 6. — 2 noi maddeye göre sigortalı sayılanlardan; 
a) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu sıfatı kaybettikleri tarihi takip eden aybaşından, 
b) Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarih

ten, 
c) Çiftçilerin, çiftçiliğe son verdikleri tarihi takibe den aybaşından, 
İtibaren sigortalılıkları sona erer. 
Köy ve mahalle muhtarları sigortalılıkları sona erenleri, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren en geç 

üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 
Bu Kanun kapsamında iken daha sonra diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışanların ye

niden bu Kanun kapsamına girmeleri halinde evvelce prim ödedikleri derece ve kademe üzerinden sigortalılık
ları devam eder. 

Sigortalıların kayıt ve tescil yaptırma zorunluluğu 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay 
içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. 

Sigortalıları bildirme yükümlülüğü 

MADDE 8. — Köy ve mahalle muhtarları sigortalıları, sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay 
içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Resen tescil 

MADDE 9. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay 
içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanların tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır. 

Tescilde esas alınacak kayıtlar 

MADDE 10. — Sigortalıların kayıt ve tescil işlemlerinde muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile kamu 
ve meslek kuruluşlarının kayıtları esas alınır. 
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Sigortalı sayılmayanlar 

MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya 

emeklilik keseneği ödemekte olanlar, 
b) (a) bendinde belirtilen kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimî tam iş göremezlik geliri 

almakta olanlar veya aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunanlar, 
c) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, 
Sigortalı sayılmazlar. 

Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu 

MADDE 5. — 2 nci madde kapsamına girenler, 22 yaşını doldurdukları tarihi takip eden yılbaşından itiba
ren sigortalı sayılırlar. Ancak, 7 nci maddede belirtilen süre içinde kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalı
ların hak ve yükümlülükleri kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. 

Sigortalılığın sona ermesi 

MADDE 6. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan; 
a) Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarımsal faaliyetlerine son verdikleri tarihi takip eden aybaşından, 
b) Diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarihten, 
c) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu sıfatı kaybettikleri tarihi takip eden aybaşından, 
itibaren sigortalılıkları sona erer. 
Köy ve mahalle muhtarları sigortalılıkları sona erenleri, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren en geç 

üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Sigortalıların kayıt ve tescil yaptırma zorunluluğu 

MADDE 7. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 

Sigortalıları bildirme yükümlülüğü 

MADDE 8. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 

Resen tescil 

MADDE 9. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 

Tescilde esas alınacak kayıtlar 

MADDE 10. — Sigortalıların kayıt ve tescil işlemlerinde valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye, muh
tarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarımn, kanunla kurulu meslek kuruluşları
nın, 21.10.1935 tarih ve 2834 sayılı Kanuna göre kurulan tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, 18.4.1972 tarih 
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İKİNCİ KISIM 
Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malullük Sigortası 

Malûllük sigortasından sağlanan yardım 

MADDE 11. — Malullük sigortasından sağlanan yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır. 

Malullük 

MADDE 12. — Bu Kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen 
sigortalı malul sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu ön
ceden veya sonradan tespit edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardımından 
yararlanamaz. 

Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü» ndeki esaslara göre tespit 
olunur. 

Malullük aylığından yararlanma şartları 

MADDE 13. — Malullük aylığından yararlanabilmek için; 
a) \ 12 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Yazılı istekte bulunmak, 
Şarttır. 
Bu Kanuna göre fiilî sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 12 nci maddede 

yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için (b) bendindeki beş tam 
yıl sigorta primi ödemiş olmak şartı aranmaz. 

Malullük aylığının hesaplanması 

MADDE 14. — Malullük aylığı, sigortalının 34 üncü maddedeki gösterge tablosuna göre en son öde
diği prime esas göstergesinin katsayı ile çarpımının % 70 i oranında hesaplanır. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olan sigortalıya ise, yukarıdaki fıkraya göre en son 
ödediği prime esas gösterge tablosundaki göstergesinin katsayı ile çarpımının % 80 i oranında aylık bağlanır. 

Malullük aylığının başlangıcı 

MADDE 15. — Malullük aylığı maluliyetin tespit edildiği rapor tarihini takip eden aybaşından başlar. 
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(Sosyal Güvenlik tş ve İşçi ilişkileri Komisyonunun Kabul Ettiğü Metin) ' 

ve 1581 sayılı Kanuna göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin, 24.4.1969 tarih ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa göre kurulan Pancar Ekicilini İstihsal KooperatifLari ile Birliği (Pankobirlik), Tür
kiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve tarım kesimine yönelik faaliyette bulunan millî bankaların kayıt
lan esas alınır. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malullük Sigortası 

Malullük sigortasından sağlanan yardım 

MADDE 11. — Danışma Meclisi metni aynen benimsenmiştir. 

Malullük 

MADDE 12. — Bu Kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen 
sigortalı malul sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu ön
ceden veya sonradan tespit edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardımından 
yararlanamaz. 

Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunundaki esaslara göre tespit olunur. 

Malullük aylığından yararlanma şartları 

MADDE 13. — Malullük aylığından yararlanabilmek için; 
a) 12 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Yazdı istekte bulunmak, 
Şarttır. 
Ancak, bu Kanuna göre fiilî sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma 

gücünün en az üçte ikisini kaybettikleri 12 nci maddenin son fıkrası hükmüne göre tespit edilenler için bir 
tam yıl sigorta primi ödemiş olmak yeterlidir. 

Malullük aylığının hesaplanması 

MADDE 14. — Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya 33 üncü maddede belirtilen basa
maklardan son defa prim ödediği basamağa ait göstergenin katsayı Me çarpımının % 70*i oranında malullük 
aylığı bağlanır. 

Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise bu oran % 80'e çıkardır. 

Malullük aylığının başlangıcı 

MADDE 15. — Malullük aylığının ödenmesine, maluliyetin tespit edildiği rapor tarihini takip eden ayba
şından başlanır. 
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Kontrol muayenesi 

MADDE 16. — Kurum, malullük aylığı bağlanan sigortalıları kadın ise ellil erkek ise ellibeş yaşını dol
duruncaya kadar kontrol muayenesine tabi tutabilir. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten 
sonraki aybaşına kadar yaptırmayan sigortalının malullük aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten 
sonraki aybaşından başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belir
tilen tarihten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının ma
lullük aylığı, ödemenin kesildiği tarihten başlanarak tekrar verilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve ma
lullük halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malullük aylığı, rapor tarihinden sonraki aybaşından baş
lanarak ödenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 17. — Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

MADDE 18. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 

a) Kurumdan yazılı istekte bulunması, 
b) Kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını doldurmuş olması, 
c) En az yirmibeş tam yıl prim ödemiş olması, 
Şarttır. 
Kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını doldurmakla beraber en az on tam yıl sigorta primi ödemiş olan

lara da kısmî aylık bağlanır. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması 

MADDE 19. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalılara en az bir tam yıl prim ödemesi 
, şartıyla, 34 üncü maddede belirtilen gösterge tablosuna göre, bulunduğu kademenin katsayı ile çarpımının 

% 70'i v oranında aylık gelir hesaplanır. Bulunduğu kademe primini bir yıl ödememişse, bir önceki kademe 
primi üzerinden aylık gelir hesaplanır. Bu oran, yirmibeş yıldan fazla prim ödenmiş olması halinde fazla 
olan her tam yıl için % 1, kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşından sonra sigortalılığa devamda, fazla olan her 
tam yıl için de aynca % 1 artırılır. 

18 inci maddenin son fıkrasına göre bağlanacak kısmî aylıklarda ise prim ödenmemiş yirmibeş yıldan az 
her tam yıl için % 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı her halde % 90 oranını aşamaz. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı 

MADDE 20. — Yaşlılık aylığı sigortalının aylık bağlanması için Kurumdan yazılı istekte bulunduğu ta
rihi takip eden aybaşından başlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 697) 



— 39 — 

(Sosyal Güvenlik tş ve îşçi ilişkileri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCt BÖLÜM 
Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 16. «-— Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesi 16 nci madde olarak benimsenmiştir. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

MADDE 17. — Yaşlılık aylığından yararlanabil mek için sigortalının; 

a) Kurumdan yazılı istekte bulunması, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 
c) En az 25 tam yıl prim ödemiş olması, 
Şarttır. 
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlara da 

kısmî aylık bağlanır. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması 

MADDE 18. — YaşMık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bulunduğu basamakta en az bir 
tam yıl prim ödemiş olması şartıyla, 33 üncü maddede belirtilen basamaklardan son defa prim ödediği ba
samak göstergesinin katsayı ile çarpımının % 70'i oranında yaşlılık aylığı bağlanır. 

Şukadarki; 
a) Sigortalının bulunduğu basamakta en az bir tam yıl prim ödememiş olması 'halinde yaşlılık aylığı 

bir önceki basamak üzerinden hesaplanır. 
b) Yaşlılık aylığı; sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra sigortalılığa devamda fazla olan 

her tam yaş için ve 25 yıldan fazla prim ödediği her tam yıl için % 70 oranı birer artırılarak hesaplanır. 
Yaşlılık aylığı herhalde % 90 oranını geçemez. 
17 nci maddenin son fıkrasına göre bağlanacak kısmî yaşlılık aylığı 25 yıldan eksik prim ödenmiş her tam 

yıl için % 70 oranı ikişer eksiltilerek hesaplanır. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı 

MADDE 19. — Yaşlılık aylığının ödenmesine sigortalının aylık bağlanması için Kurumdan yazılı istekte 
bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başlanır. 
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Yaşlılık aylığının kesilmesi 

MADDE 21, — Sigortalının yaşlılık aylığı, bu Kanun kapsamı dışında herhangi bir işte çalışması halinde 
kesilir. Şu kadar ki, işten ayrılarak tekrar yazı ile yaşlılık aylığı bağlanması isteğinde bulunanların eski ay
lıkları, istek tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılması ve hizmet ihyası 

MADDE 22. — Kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını doldurmuş bulunmakla beraber malullük veya yaş
lılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara ödedikleri primler, sigortalının bu Kanun kapsamın
dan çıkarılması halinde, yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak çalışmaya yeniden başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ıhesaplanaçak kanunî faizi ile birlikte 
peşin olarak iade ettikleri takdirde, bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ölüm Sigortası 

Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 23. — Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anav ve babasına aylık bağlanması, 
b) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına toptan ödeme yapılması, 
c) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi. 

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları 

MADDE 24. — a) Ölüm tarihinde en az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olan, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup, malullük veya yaşlı

lık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen, 
d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan 22 nci maddeye göre toptan ödeme isteğinde bu

lunmakla beraber toptan ödeme yapılmadan ölen, 
Sigortalının hak sahibi kimselerine yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır. 
Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen için prim ödeme süresi aran

maz. 

Ölüm aylığının hesaplanması 

MADDE 25. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için sağlığında 

bağlanmış bulunan malullük aylığı, 
c) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle beraber yirmibeş tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü ha

linde, 18 inci maddenin son fıkrasına göre hesaplanacak aylığı, 
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Yaşlılık aylığının kesilmesi 

MADDE 20. — Yaşlılık aylığı almakta iken, bu Kanun kapsamına tabi çalışanlar hariç, diğer sosyal gü
venlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip 
eden aybaşından itibaren kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilen sigortalılardan işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için 
yazılı istekte bulunanlara eski yaşlılık aylığı, istek tarihinden sonraki aybaşından itibaren yeniden ödenmeye 
başlanır.. • 

Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılması ve hizmet ihyası 

MADDE 21. — Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunmakla beraber, malullük veya yaşlı
lık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara; ödedikleri primler, sigortalılıklarının sona ermesi ha
linde, . yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak çalışmaya yeniden^ başladıkları ve evvelce kendilerine 
yapılan toptan ödeme tutarlarını, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte 
peşin olarak iade ettikleri takdirde, bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
-Ölüm Sigortası 

Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar 

MADDE 22. — Danışma Meclisi metinin 23 üncü maddesi 22 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
4 

Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları 

MADDE 23. — a) Ölüm tarihinde en az üç tam yıl sigorta, primi ödemiş olan, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaşlılık 

aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş iken ölen, 
d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan 21 inci maddeye göre toptan ödeme isteğinde bu

lunmakla beraber toptan ödeme yapılmadan ölen, 
Sigortalının hak sahiplerine yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır. 
Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler için bir tam yıl prim öde

mek yeterlidir. 

ölüm aylığının hesaplanması 

MADDE 24. — Sigortalının ölımü halinde hak sahiplerine bağlanacak aylığın tespit edilmesinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Sigortalının bağlanmasına hak kazanmış olduğu malullük veya yaşlılık aylığı veya kısmî yaşV_V\ 

aylığı, 
c) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebi ile aylığı kesilen sigortalı için ke.îiimiş 

bulunan malullük aylığı, 
H 
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d) Aylık bağlanmamış veya bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının kadın ise elli, erkek isi 
ellibeşten yukarı yaşlarda ve yirmibeş tam yıl prim ödedikten sonra ölümü halinde 19 uncu madde hükmüne 
göre hesaplanacak aylığı, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık bağ

lanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına göre tespit edilecek aylıklarda bu nedenle yapılan artış oranı 
dikkate alınmaz. 

Ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığına esas kademesi ile katsayının çarpımının % 9Q'ını aşamaz. 

Ölüm aylığının başlangıcı 

MADDE 26. — Sigortalının ölümünde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle aylığa hak ka
zandıkları tarihten sonraki aybaşından başlar. 

Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlanacak aylık, si
gortalının hak kazandığı son aylık döneminin sona erdiği tarihten başlar, 

Toptan ödeme , 

MADDE 27. — Ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden hiçbiri bu Kanuna göre ölüm sigortasından 
aylık bağlanmasına hak kazanamadıkları takdirde sigortalının ödediği primler hak sahiplerine toptan ödeme 
şeklinde geri verilir. 

Es ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması 

MADDE 28. — Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde belir
tilen oran ve şartlarda aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 25 inci madde gereğince tespit edilecek aylığın veya 27 nci madde gereğince tespit edi
lecek toptan ödeme tutarının, 

a) Dul eş için % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayanların dul eşine % 75'i, 
b) Sigortalı kadının ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malul veya ellibeş yaşını doldurmuş olan 

ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan ay
nı durumdaki kocaya % 75'i, 

c) Onsekiz yaşını (veya ortaöğrenim yapması halinde yirmi yaşını, yükseköğrenim yapması halinde yir
mi beş yaşını) doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan çocukları 
ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi bir işte çalışmayan veya buralardan kendi çalışması sonucu 
aylık veya gelir almayan yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukların her birine % 25'i, 

d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin topla
mı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan kısım eşit paylar halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlan
dığı belgelenen ana ve babasına her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok % 25'i olacak şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı, 13 üncü derecenin birinci kademesinin katsayı ile 

çarpımının % 70'inden az olamaz. Bu miktarın, hak sahibi bir kişi ise % 80'inden, iki kişi ise % 90'ından, 
iki kişiden fazla ise % 100'ünden az aylık bağlanamaz. 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış ço
cukları ile, sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara 
göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin toptemı, sigortalıya ait aylık tutarını geçemez. Bu sınırın 
aşılmaması için, gerekirse hak sahibi kimselerin tahsis miktarından orantılı, olarak indirimler yapılır. 
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d) Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 20 nci maddenin birinci fıkrasına göre kesilen aylığı, 
e) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle beraber 15 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halinde 15 

tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi 18 inci madde hükmüne göre hesaplanacak kısmî aylığı, 
Esas tutulur. 

. Sigortalı, ibaşka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık bağ
lanmasına hak kazanmış ise (a), (b) ve (c) bentlerinde esas tutulan aylıklarda bu nedenle yapılan artış oranı 
dikkate alınmaz. 

ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığının hesaplanmasına esas basamak göstergesi ile katsayının çarpımının 
% 90'ını aşamaz. 

ölüm aylığının başlangıcı 

MADDE 25. — Ölüm aylığının ödenmesine, sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşından başlanır. 
Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylığın ödenmesi

ne, sigortalının hak kazandığı son 3 aylık döne.nn sona erdiği tarihten başlanır. 

Toptan ödeme 

MADDE 26. — Ölen sigortalının hak sahiplerinden hiçbiri bu Kanuna göre ölüm sigortasından aylık bağ
lanmasına hak kazanmadıkları takdirde, sigortalının ödediği primler hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde 
geri verilir. 

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması 

MADDE 27. — Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde 
belirtilen oran ve şartlarda aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 24 üncü madde gereğince tespit edilecek aylığının veya 26 ncı madde gereğince yapıla
cak toptan ödeme tutarının; 

a) Dul karısına % 50'si; aylık alan çocuğu bulunmaması halinde ise % 75'i, 
b) Sigortalı kadının ölüm tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olup da 

geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmaması halin
de ise % 75'i, . 

c) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur
mamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan erkek çocukları ile herhangi 
bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işte çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan yaşları ne 
olursa olsun evli olmayan kız çocukların her birine % 25'i, 

d) Sigortalının ölüm tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı 
sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan kısım eşit paylar halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlan
dığı belgelenen ana ve babasına, her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok % 2'5'i olacak şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı, birinci basamak göstergesinin katsayı ile çarpımı

nın % 50'sinden az olamaz. Bu miktarın, hak sahibi bir kişi ise % 80'inden, iki kişi ise % 90'ından, iki kişi
den fazla ise % 100'ünden az aylık bağlanamaz. 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış ço
cukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara gö
re yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin toplamı, sigortalıya ait aylık veya toptan ödeme tutarını ge
çemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse hak sahiplerinin tahsis miktarından orantılı olarak indirimler ya
pılır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 697) 



— 44 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilmesi 

MADDE 29. — Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla 
olanı ödenir. • \ 

Sigortalının kız çocukları evlenirse bağlanan aylık kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenmenin son 
bulması halinde, dul kaldığı tarihi takibeden aybaşından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna ta
bi bir işte çalışmamak, veya buralardan kendi çalışması sonucu aylık veya gelir almamak kaydı ile yeniden 
aylık bağlanır. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun onsekiz yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 
yirmi yaşını, yükseköğrenim yapması halinde yirmibeş yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Belirtilen 
yaşlan doldurdukları tarihlerde çalışamayacak durumda malul olan çocukların aylıkları, bu yaşları doldur
duktan sonra da kesilmez. 

Cenaze masrafı karşılığı 

MADDE 30. — Sigortalının veya malullük yahut yaşlılık aylığı almakta olanların ölümleri halinde, ölen 
sigortalının ailesine, Kurum Yönetim Kurulunun önerisi ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile tespit edi
lecek tarife üzerinden cenaze masrafı karşılığı ödenir. 

Cenaze gerçek veya tüzelkişiler tarafından kaldırılırsa masrafların belgelere dayanan ve tarifedeki miktarı 
geçmeyen kısmı bunlara ödenir. Şu kadar ki,, yapılan masraflar bu miktardan az olursa artanı sigortalının 
ailesine verilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler 

Prim alınması 

MADDE 31. — Bu Kanun gereğince sigortalılara yapılacak olan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası yar
dımları ile, bu sigorta kollarının yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurumca bu Kanun hükümlerine göre 
prim alınır. 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu ile bu Kanuna göre elde edilen gelirler ayrı ayrı 
değerlendirilir. Bunlar arasında herhangi bir şekilde aktarma yapılamaz. 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Bağ -
Kur Kanununa 2423 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı madde hükümleri bu Kanun için de aynen geçerlidir. 

İhtiyatların işletilmesi 

MADDE 32. — Kurumun bu Kanunun 31 inci maddesine göre elde ettiği gelirlerinden, her hesap yılı so
nunda her türlü sigorta giderleri ile yönetim giderlerinin indirilmesinden sonra kalan meblağ ihtiyat olarak 
ayrılır. 

İhtiyatlar; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek düzeyde olmak şartıyla Devlet bankalarına yatır

mak, 
b) Devletin çıkardığı ve kefil olduğu tahvillere yatırmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
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Ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilmesi 

MADDE 28. — Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bu
lunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı 
ödenir. 

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi işlerde çalış
maya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine 
yol açan sebebin son bulması halinde, bu tarihi takibe den aybaşından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna, tabi bir işte çalışmamak veya buralardan aylık veya gelir almamak kaydıyla yeniden aylık bağla
nır. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 ya
şını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar devam eder. Belirtilen yaşları dol
durdukları tarihlerde çalışamayacak durumda malul olan çocukların aylıkları, bu yaşları doldurduktan sonra 
da kesilmez. 

Cenaze masrafı karşılığı 

MADDE 29. — Danışma Meclisi metninin 30 uncu maddesi 29 uncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler 

Prim alınması ve yönetim giderleri 

MADDE 30. — Bu Kanun gereğince sigortalılara yapılacak her türlü yardımlarla yönetim giderlerini 
karşılamak üzere Kurumca bu Kanun hükümlerine göre sigortalılardan prim alınır. 

Yönetim giderleri, Kurumun 2.9.1971 tarih ve 1479.sayılı Kanun ile bu Kanundan doğan genel yıllık ge
lirlerinin % 10'unu aşamaz. 

Prim oranı ve hesaplanması 

MADDE 31. — Bu Kanuna göre ödenecek aylık sigorta primi, sigortalının 33 üncü maddede yer alan 
basamak göstergesinin katsayı ile çarpımının % 15'idir. 

İhtiyatların işletilmesi 

MADDE 32. — Kurumun bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesi için elde ettiği prim ve prime ilişkin 
gelirleri, taşınır ve taşınmaz mallar ile iştirak ve diğer gelirlerinden her hesap yılı sonunda her türlü giderle
rin indirilmesinden sonra kalan meblağ ihtiyat olarak ayrılır. 

ihtiyatlar; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek seviyede olmak şartıyla Devlet bankalarına yatır

mak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
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d) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 21 inci maddesinde tespit edilen esaslar çerçe
vesinde kuracağı tüzelkişiliği haiz müesseselere ve şirketlere sermaye olarak koymak veya kurulmuş bulunan
ların hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak, 

suretiyle işletilir. 
(b) fıkrası gereğince yatırılacak miktar, gelir fazlasıolarak birikmiş bulunan meblağın % 40'ını geçemez. 
Kurum, bu Kanun gereği oluşacak gelirlerini, 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 16 ncı 

maddesinin (d) ve (e) fıkralarına göre kullanamaz ve işletemez. 

Prim oranı ve hesaplanması 

MADDE 33. — Bu Kanuna göre ödenecek aylık sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 34 üncü madde
de belirtilen gösterge rakamının katsayı ile çarpımının % 13'üdür. 

Sigorta primi ve aylıklara esas olan kademeler 

MADDE 34. — Bu Kanuna göre bağlanacak aylıkların hesabında; aşağıda tespit edilen göstergelerin kat
sayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır. 

K A D E M E L E R 
Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

1 

870 
820 
770 
720 
670 
620 
570 
520 
470 
420 
370 
320 
270 

2 

880 
830 
780 
730 
680 
630 
580 
530 
480 
430 
380 
330 
280 

3 

890 
840 
790 
740 
690 
640 
590 
540 
490 
440 
390 
340 
290 

4 

900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 

5 

910 
860 
810 
760 
710 
660 
610 
560 
510 
460 
410 
360 
310 

Yukarıdaki kademeler; geçim endekslerinde, asgarî ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin ekono
mik durumunda meydana gelen değişikliklerle Kurumun malî durumu göz önünde bulundurulmak, kademe 
sayısı sabit kalmak kaydıyla ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre tespit edilen 
tavan ücretini aşmamak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenir. 

Kademe seçilmesi 

MADDE 35. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 34 üncü maddede belirtilen ka
demelerden dilediğini seçer. 

Üç ay içinde, kademe seçilmemesi halinde 13 üncü derecenin birinci kademesi seçilmiş sayılır. 
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d) 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde tespit edilen esaslar çerçevesinde kuraca
ğı tüzelkişiliği haiz müesseselere ve şirketlere sermaye olarak koymak veya kurulmuş bulunanların hisse se
netlerini ve ortaklık paylarını satın almak, 

Suretiyle işletilir. 
(b) bendi gereğince yatırılacak miktar gelir fazlası olarak birikmiş bulunan meblağın % 40'ını geçemez. 
2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanun ile bu Kanuna göre elde edilen gelirler ayrı ayrı değerlendirilir. Bun

lar arasında herhangi bir şekilde aktarma yapılmaz. Kurumun genel yönetim giderleri, bu Kanun ile 2.9.1971 
tarih ve 1479 sayılı Kanundan doğan yıllık gelirler oranında tevzi edilir. 

2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanuna 6.3.1981 tarih ye 2423 sayılı Kanunla ilave edilen ek 6 ncı madde 
hükümleri bu Kanun için de aynen geçerlidir. 

Sigorta primine ve aylıklara esas olan basamaklar 

MADDE 33. — Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylıkların hesabında, 
aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin katsayı ile çarpılması 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 
Onbirinci basamak 
Onikinci basamak 

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

Yukarıdaki basamak göstergeleri; geçim endekslerinde, asgarî ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ül
kenin ekonomik durumunda meydana gelen değişikliklerle Kurumun malî durumu göz önünde bulundurul
mak, basamak sayısı sabit kalmak kaydıyla ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ekli gösterge tablosunun 
en yüksek gösterge rakamını aşmamak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir. 

Basamak seçilmesi 

MADDE 34. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 33 üncü maddede belirtilen ba
samaklardan dilediğini seçer. 

Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. 
Gerek bu Kanun gerekse diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamından çıkarak yeniden bu Kanun kap

samına girenlerin, evvelce bu Kanuna göre fiilen prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigortalılık
ları devam eder. 
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Kademe yükseltilmesi 

MADDE 36. — Sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği ve yükseldiği her (bir kademede bekleme süresi 
'bir yıl olup, kademe yükseltilmesi; bu kademelerde prim ödemeye ve isteğe ibakılmaksızm kendiliğinden 
yapılır. 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 37. — Sigortalı 33 üncü maddede belirtilen prim 'borcunu Bakanlar Kurulunca tespit, edilecek 
dönemlerde ödemek zorundadır. 

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

Dava ve icra kovuşturması olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur. 
Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için; Dev

let Bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan carî faiz oranlarının en yükseği uygulanır. 
Tabiî afetlerde ve sağlık kurulları raporları ile belgelenen hastalık hallerinde sigortalı tarafından öden

meyen veya en geç bir yıl içinde ödenen primler hakkında bu maddedeki cezaî hüküm uygulanmaz. 

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler 

MADDE 38. — Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için Kurumca sigortalıya yapı
lacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve .sigortalının prim borcu miktarını gös
teren belgeler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde ölüp, icra ve iflas dairelerince 
bunların tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 

Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi 

MADDE 39. — Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren on yıl geç
memiş ise, sigortalıya geri verilir. 

Primleri geri verilenlere, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısıyla Kurumca malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından verilmekte olan aylıklar, bu sebeple gerekli ta'hsis ve ödeme şartlarını yitirmiş olurlarsa dur
durulur. 

Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ilişkin giderler ilgililerden geri alınmaz. 

Vergi, harç, resim, fon ve katılma payı bağışıklığı 

MADDE 40. — a) Bu Kanuna göre sağlanan gelirler ve primler, 
fe) Bu Kanuna göre sigortalı ve haksahibi sayılan kimselere verilen ödenekler ve yapılan yardımlar, 
Her türlü vergi, barç, resim ve karşılığında doğrudan hizmet alınmayan fon ve katılma paylarından ba

ğışıktır. 
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Basamak yükseltilmesi 

MADDE 35. — Seçtiği, intibak ettirildiği veya yükselttiği basamakta iki tam yılını dolduran sigortalılar, 
prim borçlarını ödemek ve Kuruma yazılı istekte bulunmak şartıyla istek tarihini takip eden yılbaşından itiba
ren bir üst basamağa yükselebilirler. 

Primlerin ödenmesi 

MADDE 36. — Sigortalı, 31 inci maddede belirtilen prim borcunu ait olduğu yıl içinde Bakanlar Kurulun
ca tespit edilen dönemlerde ödemek zorundadır. Kurumun prim alacaklan; Bakanlar Kurulu kararı ile ürün 
bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse; ödenmeyen kısmı, ödemenin yapıldığı tarihteki 33 üncü 
maddede belirtilen basamak göstergesinin yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonunda elde edilen tutarın 31 inci 
maddede yer alan prim oranına göre hesaplanarak tahsil edilir. 

Yangın, su baskını, salgın hastalık ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen sigortalılar tara
fından süresinde ödenmeyen primler hakkında bir yıl süreyle ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler 

MADDE 37. — Danışma Meclisi metninin 38 inci maddesi 37 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Yersiz olarak alman primlerin geri verilmesi 

MADDE 38. — Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren 10 yıl geç
memiş ise sigortalıya geri verilir. 

Primleri geri verilenlerin, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısıyla kurumca malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından verilmekte olan aylıklarının ödenmesi, bu sebeple gerekli tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş 
olurlarsa durdurulur. 

wŞu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ilişkin giderler ilgililerden geri alınmaz. 

Vergi, resim, harç, fon ve katılma payı muafiyeti 

MADDE 39. — a) Bu Kanuna göre sigortalılardan tahsil edilen primler ile sair şekilde elde olunan 
gelirler ve 32 nci maddenin (d) bendi uyarınca kurulan müessese ve iştiraklerden sağlanan hak ve gelirler, 

b) Bu Kanuna göre sigortalılara ve hak sahiplerine verilen aylıklar ve yapılan yardımlar, 
c) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasından doğan kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım 

ve satım işlemleri ile kurumun hizmet gereği ihtiyaç duyduğu ve Türkiye'de temini mümkün olmayan mal
ların ithali, kiralanması, 

d) Bu Kanunun uygulanması sebebiyle kurumun taraf olduğu dava ve icra takipleri ile ilanları, 
e) Bu Kanunla ilgili olarak kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya 

bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri, 
İthalde alınan vergi ve resimler dahil her türlü vergi, resim ve harçlar ile kurumun doğrudan doğruya 

hizmetlerinden faydalanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaftır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Raporlar 

MADDE 41. — Bu Kanunun uygulanmasında, malullük halinin tespitinde Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sağlık tesisleri, sağlık kurulları ile genel bütçeye dahil dairelere ait hastaneler Sağlık Kurullarınca verilecek 
raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeterli görülmeyen ilgililer Kurumca yeniden muayene ettirilebilirler. 
İlgililerin durumlarının tespitinde son muayene raporu esas tutulur. 
Yukarıda belirtilen raporlar üzerinde Kurumca verilen karara ilgililer tarafından İtiraz edilirse, Sosyal 

Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 
Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu hizmetin karşılığı, anılan Kurumun ücret tarifesi üze

rinden ödenir. 

Aylıkların birleştirilmesi 

MADDE 42. — Hem malullük hemde yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan sigorta
lıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır. 

Malullük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına hak kaza
nan sigortalıya yalnız aylık verilir. 

Aylıkların ödenmesi 

MADDE 43. — Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar, üç 
ayda bir peşin olarak verilir. Aylığın başlama tarihi ile ilk üç aylık devre arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 44. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun Geçici 20 inci 
maddesinde belirtilen Emekli Sandıkları ile Kanunla kurulu diğer emekli sandıkları mevzuatına tabi çeşitli 
işlerde çalışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet süreleri ile bu Kanuna tabi hizmetleri, 24.5.1983 tarih ve 
2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Raporlar 

MADDE 40. — Sigortalıların ve hak sahiplerinin malullük hallerinin tespitinde Sosyal Sigortalar Kuru
mu sağlık tesislerinin sağlık kuruluşları ile genel bütçeye dahil dairelere ait hastanelerin sağlık kurullarınca 
verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeterli görülmeyenler kurumca yeniden muayene ettirilebilirler. 
İlgililerin durumlarının tespitinde son muayene raporu esas tutulur. 
Yukarıda belirtilen raporlar üzerine kurumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse, durum Sos

yal Sigortalar' Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 
Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu hizmetin karşılığı, anılan kurumun ücret tarifesi üzerin: 

den ödenir. 

Kontrol muayenesi 

MADDE 41. — Kurum, 14 üncü maddeye göre malullük aylığı bağlanan sigortalıları ve 27 nci maddeye 
göre aylık bağlanan çalışmayacak durumda malul koca veya çocukları, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım 
dolduruncaya kadar kontrol muayenesine tabi tutabilir. 

Yapılan kontrol muayenesi sonucu; malullük durumunun kalktığının anlaşılması halinde ödenmekte olan 
aylıklar kesilir. 

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesini kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihi ta
kip eden aybaşına kadar yaptırmayanların aylıklarının ödenmesi, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten 
sonraki aybaşından başlanarak durdurulur. 

Kontrol muayenesini kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve 
malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları, ödemenin durdurulduğu tarihten başlanarak tekrar 
verilir. 

Kontrol muayenesini kurumun' yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve ma
lullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin durdurulan aylıkları rapor tarihini takip eden aybaşından baş
lanarak ödenir. 

Aylıkların birleşmesi 

MADDE 42. — Hem malullük hem de yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan sigorta
lıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır. 

Malullük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına hak ka
zanan sigortalıya yalnız malullük aylığı verilir. 

Ayirklarm ödenmesi 

MADDE 43. — Sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince bağlanan aylıklar, üç ayda bir pe
şin olarak verilir. Aylığın başlama tarihi ile ilk üç aylık dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 

MADDE 44. — Bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet süreleri il*; 
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve aynı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli san

dıklarına, 
b) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa, 
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v 
Ey ve çocukların kontrol muayenesi 

MADDE 45. — Bu Kanunun 28 inci maddesine göre aylık bağlanan çalışamayacak durumda olan, ma
lûl koca veya çocukları, kadın ise elli, erkek ise ellibeş yaşını dolduruncaya kadar Kurumca kontrol muaye
nesine tabi tutulabilir. 
- Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihi ta
kip eden aybaşından itibaren üç ay içinde yaptırılmazsa koca ve çocukların çalışamayacak durumda malul 
sayılmaları sebebiyle bağlanmış veya artırılmış bulunan aylıkları kontrol muayenesi için belirtilen tarihten 
sonraki aybaşından başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malullük halinin devam ettiği anlaşılırsa, anlaşıldığı tarihi takip eden aybaşından 
itibaren aylığının ödenmesine yeniden başlanır. 

Avans verilmesi 

MADDE 46. — Malullük, yaşlılık veya ölüm sigortalarından aylık veya toptan ödeme işlemlerine başlan
mış bulunan ve aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalıya veya 
haksa'hibi kimselerine, ileride alacaklarından mahsup edilmek üzere avans verilebilir. 

Yolluk ve zarurî giderler 

MADDE 47. — Bu Kanun gereğince sigortalılarla ölümlerinde haksahibi kimselerine; 
a) Malullük durumlarının tespiti, 
b) Verilen raporların Kurumca yeterli görülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
c) Kontrol muayenesi, 
Dolayısıyla kurumca bir yerden başka bir yere gönderilmesi halinde bunların veya lüzum görülmesi üze

rine bunlara refakat edecek kimselerin yol paraları ile zarurî giderleri Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ona
nacak bir tarifeye göre Kurumca ödenir. 

İlgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurumca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya itirazlarının doğru 
olduğu anlaşıldığı takdirde bunlara ve refaaktçilerine de yol parası ve zarurî giderler ödenir. 

Üçüncü şahısların sorumluluğu 

MADDE 48. — Üçüncü şahısların suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasını 
gerektiren bir durumun doğması halinde Kurum sigortalıya gerekli bütün yardımları yapar. Ancak, bu yar
dımların tutarı için üçüncü şahıslara rücu eder. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 

IMADDE 49. — Kurum, bu Kanunda belirtilen sigorta olayları dolayısıyla yapılan soruşturmaların so
nucu hakkında, Cumhuriyet Savcılıklarından bilgi isteyebilir. 
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c) 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa, 
d) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına, 
Tabi olarak geçen hizmet süreleri 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir. 

Avans verilmesi 

MADDE 45 — Malullük, yaşlılık veya ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya toptan ödeme işlem
lerine başlanmış bulunan ve aylığa veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalıya veya 
hak sahiplerine, işlemlerin gecikmesi halinde, gecikilen her ay için birinci basamak göstergesinin katsayı ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutarın % 50 sini geçmeyecek şekilde ve ilerideki alacaklarından mahsup edil
mek üzere avans verilebilir. 

Yol parası ve zarurî giderler 

MADDE 46.: — Sigortalılarla bunların ölümleri halinde hak sahiplerinin; 
a) Malullük durumlarının tespiti, 
b) Verilen raporların Kurumca yeterli görülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
c) Kontrol muayenesi, 
Dolayısıyla Kurumca bir yerden başka bir yere gönderilmesi halinde, bunların veya lüzum görülmesi üze

rine bunlara refakat edecek kimselerin gidiş dönüş yol paraları ile zarurî giderleri Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca onanacak bir tarifeye göre Kurumca ödenir. 

ilgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurumca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya itirazlarının doğru 
olduğu anlaşıldığı takdirde bunlara ve refakatçilerine de gidiş-dönüş yol paraları ve zarurî giderleri ödenir. 

Üçüncü şahısların sorumluluğu 

MADDE 47. — Üçüncü şahısların suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasını 
gerektiren bir durumun doğması halinde Kurum sigortalı veya hak sahiplerine bu Kanunda belirtilen gerekli 
yardımları yapar. 

Ancak, Kurum bu yardımların tutarı için üçüncü kişilere rücu eder. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 

MADDE 48. — Danışma Meclisi metninin 49 uncu maddesi 48 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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Bildirme ve itiraz 

MADDE 50. — Kurum, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylıik bağlanması veya toptan ödeme 
yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri hesap ve 
tespitv ederek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildirir., 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri kararı Ibildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde yet
kili mahkemeye başvurarak Kurumun kararına itiraz edebilir. 

İtiraz, karârın uygulanmasını durdurmaz. 

Bilgi verme yükümlülüğü 

MADDE 51. — Valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye köy ve mahalle muhtarlıkları, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulu meslek kuruluşları; Kurumun isteği üzerine her türlü bilgi ve bel
geyi vermekle yükümlüdürler. 

Yaş 

MADDE 52. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, 
sigortalının ve hak sahibi çocuklarının, sigortaünm bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihte nüfus kütüğüne 
kayıtlı bulunan doğum tarihi, sigortalının bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihten sonra doğan çocuklarıma 
da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur, 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı olup da gü
nü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır. 

Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği 

MADDE 53. — Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar, nafaka borçları dışında, haciz veya Ibaşkasma 
devir ve temlik edilemez. 

Ancak, sigortalılara veya halk sahibi kimselerine Kurumca fuzulen ödendiği anlaşılan her türlü yardım
lar 39 uncu maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin, sonraki her çeşit istihkaklarından, kesil
mek suretiyle geri alınır. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 

MADDE 54. — Kurumun teftişe yetkili memurlarına, bu Kanunun uygulanması bakımından iş Kanu
nunda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisi tanınmıştır. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve zamanaşımı 

MADDE 55. — Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde veya bu davala
ra bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları ile prim alacakları davaları, on 
yıllık zamanaşımına tabidir. 

Şu kadarki, zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreler 
için herhangi bir sigorta yardımı yapılmaz. 
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Bildirme 

MADDE 49. — Kurum, malullük, yaşlılık ve ölüm sifortalacından aylık bağlanması veya toptan ödeme 
yapılması için gerekli belgeler tamamlanuıca, bağlanacak ayükları ve yapılacak toptan ödemeleri hesap ve 
tespit ederek en geç üç ay içinde ülgütüere yazı ile bildirir. 

Bilgi verme yükümlülüğü 

MADDE 50. — 10 uncu maddede belirtilen merci, kurum, kuruluş, kooperatifler <ve birlikleri ile şirket ve 
bankalar kurumun isteği üzerine her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler. 

Yaş 

MADDE 51. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, 
sigortalının ve .hak sahiplerinin, sigortalının bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihte nüfus kütüğüne kayıth bu
lunan doğum tarihi, sigortalısın bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihten sonra doğan çocuklarının da nü
fus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı olup da günü ya* 
zıh olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır. 

Sigorta yardımlarının haczedüemeyeceği 

'MADDE 52. — Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar ve sağlanan yardımlar nafaka borçlan dışında, 
haciz veya 'başkasına devir ve temlik edilemez. 

Ancak, sigortalılara veya hak sahiplerine Kurumca fuzuien ödendiği anlaşılan her türlü yardımlar 38 
incî maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek su
retiyle geri alınır. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 

MADDE 53. — Kurumun teftişe yetkili memurları bu Kanunun uygulanması bakımından; îş Kanunun
da 'belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisini haizdirler. 

Tebligat 

MADDE 54. — Bu Kanun gereğince yapılacak (bildirimler hakkında 11.2.1959 tarih ve 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve zamanaşımı 

MADDE 55. — Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde veya bu dava
lara bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları 10 yıllık, prim alacakları davala
rı lise 5 yıllık zamanaşımına tabidir. 

Şu kadar ki, zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu sü
reler için herhangi to'ir sigorta yardımı yapılmaz. 
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Yönetmelikler -

MADDE 56. — a) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hal
lerde ibaşka birinin sürekli balkımına muhtaç durumdasayılacakları, 

b) İsteğe bağlı sigortaya tabi olanların prim ödeme usul ve esasları, 
c) Aylıkların ödenme usul ve esasları, 
d) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvurma ve uymak zorunda oldukları usul ve esasları, 
e) Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri, 
f) 'Malullük halinin tespitinde esas alınan raporlarla ilgili işlemler, 
g) Borçlanma usul ve esasları ile primlerin tahsili, 
h) Bu Kanun hükümlerinin uygulama şekil ve esasları, 
Hazırlanacak yönetmeliklerle tespit olunur. 
Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde 

çıkarılır ve Resmî Gazetede yayınlanır. 
'Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye Ikadar, yönetmeliklerle tespit olunacağı belirtilen hususlarda, Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır. 

Ay ve tam yıl tanımı 

MADDE 57. — Bu Kanunda geçen «ay» deyimi 30 takvim gününü, «tam yıl» deyimi 360 takvim günü
nü ifade eder. -

İtiraz 

MADDE 58. — Sigortalılar, bu Kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılacak tespite 
karşı bildirim tarihinden sonraki bir yıl içinde görevli mahkemeye başvurabilirler. 

itirazlar, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. 

Lira kesirleri 

MADDE 59. — Bu Kanuna göre sigortalılardan tahsil edilecek her türlü primler ile sigortalılara ve 
hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin hesabında, lira kesirleri liraya çıkarılır. 

Hakkın düşmesi 

MADDE 60. — Bu Kanunda aksine hüküm (bulunmadıkça, ölüm sigortası haklan, hakkı doğuran olay 
tarihinden başlayarak beş yıl içinde istenmezse düşer. 

Ancak, beş yıl geçtikten sonra istekte bulunanların bu Kanunun 28 inci maddesine göre kazandıkları ay
lık hakları, istek tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak verilir. 

İsteğe bağlı sigortalılık 

MADDE 61. — 3 üncü maddenin (b) bendinde sayılan faaliyetlerde gerek kendi, adına ve hesabına ve 
gerekse bunların yanında ücretsiz aile mensubu olarak çalışmakla beraber 4 üncü maddenin (c) bendinde 
sayılanlar dışında kalanlardan onsekiz yaşını doldurmuş olanlar, Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiy
le isteğe ıbağlı sigortalı olabilirler. 
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Yönetmelikler 

MADDE 56. — a) Bu Kanun hükümlerinin uygulama usul ve esasları, 
b) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvurma ve uymak zorunda oldukları usul ve esasları, 
c) Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri, 
d) Borçlanma ve primlerinin tahsili, usul ve esasları, 
e) isteğe bağlı sigortaya tabi olanların prim ödeme usul ve esasları, 
f) Sigortalıların 'hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hallerde başka bi

rinin sürekli bakımına muihtaç durumda sayılacakları ile malullük halinin tespitinde esas alınacak raporlar
la ilgili işlemler, 

g) Aylıkların ödenme usul ve esasları, 
Hazırlanacak yönetmeliklerle tespit olunur. 
Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde çı

karılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

İtiraz 

'MADDE 57. — Sigortalılar ve hak sahipleri, bu Kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurum
ca yapılacak tespit ve kararlara karşı bildirim tarihinden sonraki bir yıl içinde görevli mahkemeye başvu
rabilirler. 

ttirazlar, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. 

Lira kesirleri 

MADDE 58. — Danışma Meclisi metninin 59 uncu maddesi 58 inci madde olarak aynen benimsen
miştir. I 

Hakkın düşmesi 

MADDE 59. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, ölüm sigortası hakları, hakkı doğuran olay 
tarihinden başlayarak beş yıl içinde istenmezse düşer. 

Ancak, beş yıl geçtikten sonra istekte bulunanların bu Kanunun 27 inci maddesine göre kazandıkları ay
lık hakları, istek tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak verilir. 

İsteğe bağlı sigortalılık 

MADDE 60. — Tarımsal faaliyette bulunanlar ile bunların yanında aile mensubu olarak ücretsiz çalış
makla beraber 4 üncü madde kapsamı dışında kalanlardan 18 yaşını doldurmuş olanlar Kuruma yazılı ola
rak başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı olabilirler, 

Zorunlu sigortalılıkları sona erenler, 4 üncü madde kapsamı dışında kalmak şartıyla evvelce prim öde
miş oldukları son basamaık üzerinden sigortalılıklarını isteğe bağlı sigortalı olarak devam ettirebilirler. 
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Müeyyideler 

MADDE 62. — 7 nci maddede belirtilen süreyi kurumun tebliğine rağmen üç ay geçirmiş olan sigor
talılar hakkında, 1 800 liradan, 4 500 liraya kadar ağır para cezası hükmölunur. 

Tekerrürü halinde hükmolunacak ağır para cezası birinci defasında 5 000 liradan, ikinci defasında 10 000 
liradan aşağı olamaz. 

Kanunun uygulanması 

MADDE 63. — Bu Kanunu 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) uygular. 

Kanunun uygulanmasında, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulu meslek kuruluşlarına Bakan
lar Kurulunca görev verilebilir. 

Sigortalıların borçlanması 

GEÇtOt MADDE 1. — Bu Kanuna göre sigortalı olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ka
dın iseler kırk, erkek iseler kırkbeş yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru on yıllık süreyi; 

a) Mecburî sigortalılar kapsama girdikleri tarihten itibaren. 
b) İsteğe bağlı sigortalılar tescil tarihinden itibaren, 
İki yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. 
Borçlanma primleri, talep tarihinde geçerli primler üzerinden hesaplanır. Borçlanılan tutarın, bu hakkın 

doğduğu tarihten itibaren üç yıl içerisinde tamamen ödenmesi şarttır. 
Borçlanılan süreler, borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra, prim ödeme süresi olarak de

ğerlendirilir. 
Yukarıdaki hükümler uyarınca borçlanılacak süreler diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işe gire

rek o Kanuna tabi kurum veya kurumlardan aylığa hak kazananların 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Ka
nun hükümlerine göre birleştirilecek hizmetlerine dahil edilmez. Bu suretle dikkate alınmayan sürelere ait 
borçlanma primleri talep halinde sigortalı veya- mirasçılarına geri verilir. 

Başka kurumda geçen sürenin ihyası 

GEÇtCt MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre daha önce sigortalı olup da prim
lerini toptan öderne şeklinde geri alanlardan bu Kanuna göre sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan süre
lere ait primlerini, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte peşin olarak 
Kuruma ödedikleri takdirde sigortalılık süreleri bu Kanuna göre geçerli sayılır. 

Muhtarların bildirme yükümlülüğü 

GEÇİCİ MADDE 3. — Muhtarlar; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigorta kapsamında bulunan
ları, engeç altı ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 
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Müeyyideler 

MADDE 61. — 7 nci maddede belirtilen süreyi üç ay geçirmiş olan sigortalılar hakkında 3000 liradan, 
4500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Kanunun uygulanması 

MADDE 62. — Bu Kanunu 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) uygular. 

Kanunun uygulanmasında, 10 uncu maddede belirtilen merci, kurum, kuruluş, kooperatifler ve birlikleri 
ile şirket ve bankalara Bakanlar Kurulunca görev verilebilir. 

Sigortalıların borçlanması 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna göre sigortalı olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ka
dın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru en çok 10 yıllık süreyi 
mecburî sigortalılık kapsamına girdikleri tarihten itibaren iki yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlana
bilirler. 

Şu kadar ki, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmet süreleri ile bu Kanuna göre borçlanılacak hiz
met süreleri toplamı 10 yılı geçemez. 

Borçlanılan sürelere ilişkiîı primler talep tarihinde geçerli prim tutarları esas alınmak suretiyle sigortalı
nın bulunduğu basamak üzerinden hesaplanır. Borçlanılan tutarın, bu hakkın doğduğu tarihten itibaren üç yıl 
içinde ödenmesi şarttır. Bu süre içerisinde primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz. 

Borçlanılan süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra 
hizmet süresi olarak değerlendirilir. 

Yukarıdaki hükümler uyarınca, borçlanılacak süreler diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işe gire
rek o Kanuna tabi kurum veya kuruluşlardan aylığa hak kazananların 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun 
hükümlerine göre birleştirilecek hizmetlerine dahil edilemez. Bu suretle dikkate alınmayan sürelere ait borç
lanma primleri talep halinde sigortalıya geri verilir. 

Başka kurumda geçen hizmetin ihyası 

GBÇÎCİ MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun geçici 20 nci maddesine gö
re daha önce sigortalı olup da primlerini toptan ödeme şeklinde geri alanlardan bu Kanuna göre sigortalı 
•olanlar, toptan ödeme yapılan süreleri belgeledikleri takdirde bu süreleri borçlanabilirler. 

ihya edilen sürelere ilişkin primler talep tarihinde geçerli prim tutarları esas alınmak suretiyle sigortalı
ma bulunduğu basamak üzerinden hesaplanır. Hesaplanan tutarın talep tarihinden itibaren üç yıl içinde öden
mesi şarttır. Bu süre içerisinde primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz. 

Muhtarların bildirme yükümlülüğü 

GEÇİCİ MADDE 3. — Muhtarlar, bu Kanunun Bakanlar Kurulunca uygulanmaya konulduğu tarih
lerde sigorta kapsamında bulunanları en geç altı ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 
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Uygulama alanı 

GEÇÎCt MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerinin hangi bölgelerde veya hangi ürün çeşitlerini üretenle
re öncelikle uygulanacağı, Bakanlar Kurulu kararıyla tayin ve tespit olunur. 

Uygulama, bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından itibaren en geç yedi yıl içinde bütün bölgelerde 
tamamlanır.; 

Yürürlük 

MADDE 64. — Bu Kanun, yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 65. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Uygulama alanı 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanması, yayımını takip eden yılbaşından itibaren en geç on 
yıl içinde bütün bölgeleri, illeri ve ürün çeşitlerini kapsayacak şekilde tamamlanır. 

Bu Kanun hükümlerinin öncelikle hangi bölgelerde veya hangi illerde veya hangi ürünleri üretenlere uy
gulanacağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Bakanlık genelgeleri 

GEÇÎGt MADDE 5. — Bu Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen yönetmelikler yürürlüğe girinceye ka
dar, yönetmeliklerle tespit olunacağı belirtilen husıusilarda, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genel
gelere göre işlem yapılır. 

Kuruluş masrafları 

GEÇlCl MADDE 6. — Bu Kanunun uygulanması için her türlü giderlerin karşılanmasında yardımcı ol
mak üzere gerekli ödenek, on yıl süreyle yıllık bütçelerde Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibine konur. 

Kuruluş safhası genel yönetim giderleri 

GEÇÎGİ MADDE 7. — 30 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre tefrik edilen yönetim giderleri, bu Ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren on yıl süreyle % 15'i aşamaz. 

Yürürlük 

MADDE 63. — Danışma Meclisi metninin 64 üncü maddesi 63 üncü madde olarak aynen benimsenmiş
tir, 

Yürütme 

MADDE 64. — Danışma Meclisi metninin 65 inci maddesi 64 üncü madde olarak aynen benimsenmiş-
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2,9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı Gerekçeleri 

1 — GENEL GEREKÇE 

2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu (Bağ-Kur) Kanunu 14.9.1971 tarihinde yaymlanarak. yürürlüğe girmiş ve 1.10.3972 tarihinde bütün 
Yurtta kademesiz olarak uygulamaya konulmuştur. 

Bağ-Kur Kanunu, emsal sosyal güvenlik kanunları gibi; zamanın ihtiyaçlarına mümkün olduğu kadar ce
vap vermek üzere daimî bir değişim ve gelişim içindedir. Bu cümleden olarak, sözü edilen Kanunda, gerek 
uygulama sırasında görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi ve gerekse ülkenin ekonomik durumunda mey
dana gelen gelişmeler sebebiyle zaman zaman genel ücret düzeyinin gerisinde kalan malullük, yaşlılık ve 
ölüm aylıklarında artışlar sağlanması için 4.5.1979 tarih ve 16627 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2229 sayıh 
8.3.1981 tarih ve 17273 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2423 sayılı ve 20.4.1982 tarih ve 17670 sayıh Resmî 
Gazetede yayınlanan 2654 sayılı kanunlar ile değişiklikler yapılmıştır. 

Kanunun 2654 sayılı Kanunla tadilinden önceki amaç ve kapsamını belirleyen 24 ve 25 inci maddele
rinde kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların kanunla kurulu Ibir meslek kuruluşuna kayıt oldukları 
tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı olacakları hüküm altına alınmıştır. 

Bağ-Kur Kanununun uygulanmasına bütün Türkiye çapında aynı anda başlanmış ve o tarihilerde taşra teş
kilâtı da kurulmamış olduğundan kanunun kapsamına alınacakların tespiti ile Bağ-Kur'a bildirim işlemleri 
kanun gereği meslek kuruluşlarınca yerine getirilmiştir. Bu kuruluşlar tarafından bildirilen kimselerin ku
rumca tescili sırasında gerçekten kanun kapsamında olup olmadıkları ile bildirimi yapan meslek kuruluşları
nın hukuki statüleri ve kayıtlarının sıhhat derecelerinin anında kontrol ve incelenmesi mümkün olamamıştır. 

Aradan belli bir müddet geçtikten sonra, sigortalılığa mesnet teşkil etmek üzere gönderilen bilgi ve bel
gelere göre tescili yapılanlardan bir kısım kimselerin kanun kapsamında olmadıkları gibi, tespit ve bildirimi 
yapan kuruluşlardan bazılarının da kanunun tarif ettiği anlamda meslek kuruluşu olmadıkları anlaşılmıştır. 

Kurum dışında meydana gelen bu durumların zamanında sigortalılarca Kurumca takip ve düzeltilmesi 
mümkün olamadığından sonuçları sigortalıların sigortalılıklarını olumsuz yönde etkilemiştir/ Nitekim Ku
rum, kendisini sigortalı bilen ve primlerini de ödeyen kimselere veya bunların hak sahiplerine, sonradan hiç
te arzu edilmeyen sigortalılığın veya bağlanan maaşın iptali gibi işlemleri kanun icabı uygulamak zorunda 
kalmıştır. 

Belirtilen durumlar sebebiyle, 1479 sayılı Kanunda bilhassa 2654 sayıh Kanun ile köklü değişiklik
ler yapılmıştır. Fakat kanunun aradığı şartları taşımadıklarından mağdur olan sigortalıların ve aylık alanla
rın mağduriyetlerinin giderilebilmesi için bazı düzenlemelerin daha yapılmasına İhtiyaç olup, tasarı bu ihti
yacı giderecek hükümleri havi bulunmaktadır. 

Ayrıca, konut ve toplu işyeri kredilerine işlerlik kazandırılması, isteğe bağlı sigortalılık ile prim ve aylık
lara esas göstergelerin sigortalılar ve hak sahipleri lehine değiştirilmesi ve Kurumun emekli sigortalıları ile 
dul ve yetim aylıklarında 1.1.1983 tarihinden itibaren yapılan ortalama % 40 oranındaki zamma ilave ola
rak sosyal yardım zammında % 100 lük bir artış yapılması da bu tasarının önemli hükümleri arasında yer 
almaktadır. 

Tasarı, kanunun 10 yıllık uygulaması sonucu ortaya çıkan ve tespit edilebilen bütün aksaklıkları, özel
likle sigortalılar aleyhine sonuç doğuran hükümleri değiştirmekte, çok geniş kapsamlı af hükümleri getirmek
te, bir bakıma Kurum ile sigortalıları uzlaştırmaktadır. 

Kanun kapsamında olsun veya olmasın Kuruma kaydını yaptırmış, kendisini sigortalı bilmiş veya say
mış herkesin sigortalılık hakkı bir bakıma teyit ve çeşitli şekillerde kaybedilmiş sigortalılık hakları ihya 
olunmak suretiyle; kendisini Bağ - Kur bünyesinde sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak isteğinde bu
lunmuş olanların arzuları bu Kanun ile gerçekleştirilmiş ve devamlılık kazandırılmış bulunmaktadır. An
cak, bütün bunlar yapılırken mümkün olan ölçüler içerisinde Kurumun aktuaryal dengesi de korunmaya ça
lışılmıştır. 
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II — MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Maddenin mevcut durumu, Kurumun ihtiyacı olan personelden bazılarının sözleşmeli ola
rak çalıştırılabilmesine imkan vermektedir. 

Ancak, uygulamadaki gelişmeler sonucu ihtiyaç duyulan diğer bazı personelin de kadrolu olarak istihda
mında zorluk çekilmektedir. Bu cümleden olarak, malullük talebinde bulunan sigortalıların malullük rapor
larının değerlendirilmesi için kadrolu doktor istihdamında güçlük çekilmektedir. Bu da işlerin uzamasına ve 
sigortalıların haklı şikâyetlerine sebep olmakta ve Kuruma karşı itimat ve güvenlerini olumsuz yönde etki
lemektedir. Dış ülke ve milletlerarası sosyal güvenlik kuruluşlarıyla münasebeti bulunan Kurum, mütercim 
ihtiyacını da karşılayamamaktadır. Kaldıki, Devlet Memurları Kanunu sözleşmeli personel istihdamı konu
sunda bir ayırım yapmadığından Bağ - Kur Kanunundan daha esnek şartları haiz bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Kanunun 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle, doktor ve mütercimlerin de sözleşmeli ola
rak çalıştırılması suretiyle yukarıda belirtilen güçlüklerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, tertip tarzı bakımından madde, münderecatına göre fıkralara ayrılmıştır. 
Madde 2. — Kanunun 8 inci maddesinin mer'i ikinci fıkrasına göre Genel Kurul, sigortalıları temsil 

edecek iki üyeyi bağlı bulundukları en yüksek meslek kuruluşlarınca gösterilecek ikişer aday arasından seç
mek zorundadır. Buna göre, Genel kurula iştirak eden üyelerin ne aday olabilme ve ne de başka birini aday 
gösterebilme imkânları vardır. Bu durum hem seçim, hem seçme ve hem de seçilme anlayışıyla uygun düş
memektedir. 

Belirtilen durumlar muvacehesinde fıkra değiştirilerek, sigortalıları temsil edecek iki asıl yönetim kurulu 
üyeliği ile yedek üyeler için adayların Genel Kurulda sigortalıları temsil eden üyeler tarafından gösterilme
sine imkan tanınmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile yapılan değişiklikle, Kurum personelinin daha verimli bir şekilde çalışmasının 
teşviki için gayrimenkullerden bazılarının Yönetim Kurulu kararıyle sosyal amaçlı hizmetlere tahsisine im
kan verilmektedir. 

Madde 4. — Bağ - Kur Kanununun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının mevcut hükmüne göre Ge
nel Kurul Başkanı Sosyal Güvenlik Bakanıdır. Başkanvekilleri ise Genel Kurulca seçilmektedir. 

Maddenin sözü edilen fıkrası değiştirilerek; bir taraftan Genel Kurulun tabiî başkanı olan Bakanın lü
zumu halinde kendisine vekâleten Genel Kurulu yönetecek Başkanvekilini tayin etmesine imkân sağlan
mış, diğer taraftan da delegelerce fazlaca adayın gösterilmesi halinde kongrenin daha başlangıcında doğa
bilecek bazı ihtilaflara meydan verilmemiş olmaktadır. 

Nitekim, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 12 nci maddesi de Genel, Kurula «Bakanın veya görev
lendireceği kimsenin başkanlık edeceği» hükmünü havi bulunmaktadır. 

Bu suretle, Sosyal Sigortalar Kurumu ile de paralellik sağlanmıştır. 
Madde 5. — 1479 sayılı Kanunun 16 nci maddesinde, Kurumun her sigorta kolu için ayıracağı karşı

lıklardan kredi fonu için ayrılacak bölümün; 
— Sigortalılara konut ve işyeri yapımı için Bakanlar Kurulunca tespit edilecek banka veya bankalara 

mevduatta bulunulmak, 
— Esnaf ve sanatkârlara işletme ve tesis kredisi olarak tahsis edilmek üzere Türkiye Halk Bankasına 

yatırılmak, 
suretiyle işletileceği ve her iki konuda yapılacak tevdiatın ayrı ayrı bu karşılıkların % 25'ini geçemeye

ceği belirtilmekte idi. 
Anılan madde hükmü 19.4.1979 gün ve 2229 sayılı Kanun ile değiştirilerek kredi fonlarının hesaplanma

sında her sigorta kolu için ayrılan karşılıkları toplam olarak nazara almak yerine, fonların hesabında sa
dece ödenmiş primler karşılıklarının baz alınması ve ödenmiş primler karşılığından en az % 25lik bölü
münün işletme ve tesis kredisi fonuna, en çok >% 2'5'lik bölümünün de konut ve toplu işyeri kredileri fonuna 
yatırılması esası getirilmiştir. 

2229 sayılı Kanunla getirilen bu düzenleme fevkalâde yerindedir. Çünki, sigortalılara bağlanmış aylık
ların teminatı mahiyetinde bulunan ve çok kısa dönemlerde süratle çözülmesi gereken matematik karşılıkların 
bu tür fonlara uzun vadeli olarak bağlanması, söz konusu 'karşılıkların tesis maksadına aykırı düşmektedir. 
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Bu itibarla, bu fonların daha uzun vadeli bir teminat karakterinde olan ödenmiş primler karşılıklarından 
beslenmesi tabiî görülmüş ve matematik karşılıkların kullanılmasında kanunî zorlama ve sınırlamalardan 
kaçınılmıştır. 

Aylık bağlanan sigortalı sayısında meydana gelen ani yükseliş Kurumu önemli ölçüde malî güçlüklerle 
karşı karşıya bırakmıştır. Özellikle son yıllarda sağlanan büyük gelişmeye ve kazanılan nakit potansiyeline 
rağmen, emekli sayısındaki hızlı artış yüzünden karşılıkların teknik teşekkülünde önemli bir değişiklik ol
mamıştır. Halen, Kurumun nakit varlığı çok büyük ölçüde matematik karşılıklara bağlanmıştır. 

Bu durum, tahsisi yapılmış kredilerin dondurulması ve yeni taleplerin ise hiç karşılanamaması sonucunu 
doğurmuştur. Oysa krediler, sigortalının Kuruma olan ilgisinin korunmasında ve Kurumun tanıtılmasında; 
sakatlık, yaşlılık, ölüm gibi psikolojik bakımdan bazen kabul edilmesi güç ve çok uzak sayılan risklere gö
re daha büyük avantajlar taşımaktadır.^ 

işletme ve tesis kredileri Merkez Bankası kaynaklarından finanse edilmekte ve Türkiye Halk Bankası 
kanalıyla kullandırılmaktadır. Bağ - Kur fonlarının işletme ve tesis kredileri içinde önemli bir payı da bulun
mamaktadır. 

Belirtilen durumlar muvacehesinde, bu madde ile yapılan değişiklikle; gerek sigortalıların Kuruma olan 
ilgilerinin korunması ve gerekse ülkemizde son derece sıkıntısı çekilmesi sebebiyle Devlet politikasına da 
uygun olarak, Kurumun aktuaryal dengesi zorlanmaksızın ve anahizmetlerinin aksatılmasına yol açmaksı
zın, matematik karşılıklardan kaynak ayrılabilmesine imkân sağlamak suretiyle konut ve toplu işyeri kredi
lerine işlerlik kazandırılmıştır. 

Madde 6. — Bağ - Kur Kanununun 20 nci maddesi ile getirilmiş olan vergi, resim ve harç muafiyeti ko
nusunda maddedeki ifadenin açık olmaması sebebiyle uygulamada güçlüklerle karşılaşılmakta, zaman zaman 
hükmün amacına aykırı, dar bir yorumla Kurumun faydalanma alanı daraltılmaktadır. Bu cümleden olarak, 
Kurum ihtiyacına binaen kiralanan bilgi işlem makinelerinin ithalinde muhatap Bağ - Kur olmadığından; 
gümrük vergisi tahakkuk ettirilme yoluna gidilmekte ve her ithalde işlem dava konusu olmaktadır. 

Maddede yapılan değişiklikle, metin daha açık bir hale getirilmiş ve Kurum aleyhine yapılan dava ve 
icra takipleri ile taşınır ve taşınmaz malların alım ve satım işlemleri ile Kurum ihtiyacı için ithal edilen 
mallar da muafiyete tabi tutulmuştur. Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olan Kurum, ayrıca, doğru
dan doğruya hizmetlerinden faydalanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından da muaf tutulmuştur. Böy
lece, yalnız kendi imkânları ile sigortalılara ve hak sahiplerine hizmet götürmeye çalışan Kuruma muafiyet 
alanında kısmî bir rahatlık ve uygulamada kolaylık sağlanmış olmaktadır. 

Ancak, bu madde hükmü sadece Bağ - Kur ile ilgili olup, Bağ - Kur'un muhatap olduğu tarafın ödeyece
ği vergi, resim ve harçlar ile fon ve katkıları kapsamamaktadır. 

Madde 7. — 1479 sayılı Kanunun 19.4.1979 tarih ve 2229 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesi Kuru
ma «Tüzelkişiliği haiz müesseseler kurmak ve iştiraklerde bulunmak» yetkisi vermektedir. 

Maddede bu Kanunla yapılan değişiklikle, müessese kurmak ve iştirakte bulunma imkânı biraz daha ge
nişletilerek Kurum fonlarının daha verimli bir şekilde işletilmesi öngörülmektedir. Bu suretle, bir taraftan 
Kuruma gelir kaynağı sağlanmış, diğer taraftan da memleket ekonomisine katkıda bulunulmuş olacaktır. 

İktisadî ve ticarî gayeyle kurulacak bu müesseselerde çalışan personel ile bulunulacak iştiraklerde Kurum 
adına çalışan personelin özel hukuk hükümlerine tabi olması sağlanarak işletmelerin personel istihdamında 
bir dereceye kadar serbesti içinde olmalarına da imkân verilmiş olmaktadır. 

Madde 8. — Kanunun 78 inci maddesinin meri birinci fıkrası hükmüne göre ölüm sigortası hakları, hak
kı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse düşmektedir. Hüküm, müteveffanm geride bı
raktığı kimselerin haklarını takip gücünden yoksun olmaları (bilgi yetersizliği, küçük olma vb.) gibi durum
larda sosyal güvenlik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 

Diğer taraftan, Kurum alacakları aynı Kanunun 70 inci maddesine göre 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 
Bu durumda, müteveffa sigortalının hak sahiplerine yapılacak sigorta yardımları beş sene sonra müruru za
mana uğramakta, fakat müteveffanın şayet varsa prim ve prime ilişkin borçları on sene sonra müruru zama
na uğradığından hak sahibine hem cenaze yardımı vetoptan ödeme yapılamamakta ve hem de aylık bağla-
namamaktadır. Bununla beraber, borcu varsa geride bıraktığı kimselerden bu borcuna tahsili yoluna gidil 
mektedir. 
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Bu itibarla, 78 inci maddenin meri hükümlerinin sakıncalarının giderilmesi için bu Kanunun 13 üncü mad
desiyle 78 inci maddede değişiklik yapılarak cenaze yardımı ile ölüm toptan ödemesine dair hakların 10 
sene geçmedikçe düşmemesi sağlanmış Ve bu madde ile de 43 üncü maddeye bir fıkra eklenerek hakkı do
ğuran olay tarihinden itibaren 5 yü geçtikten sonra istenen ölüm aylıkları talep tarihini takip eden ayba
şından başlatılmak suretiyle hakkın devamlılığı sağlanmıştır. 

Bu suretle, ölümü takip eden aybaşından itibaren 5 yü içinde talep halinde birikmiş aylıklar da ödene
cektir. Ancak, 5 yıl geçtikten sonra yapılacak taleplerde, talepte bulunulan ay ile talep tarihinden önceki ay
lıkların ödenmesi mümkün olmayacaktır. 

Madde 9. — Kanunun 50 nci maddesinde yer alan basamak göstergelerinin değiştirilmesi Bakanlar Ku
rulu kararıyla mümkün olabilmektedir. Ancak, Kanunun ek 2 nci maddesine göre yeni basamakların sigor
ta primine esas alınmasına Bakanlar Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden aybaşından, bağlanmış bu
lunan aylıkların aynı basamaklara intibakı ile bağlanacak aylıkların hesabında esas alınmasına ise, altı ay 
sonra başlanmaktadır. 

Bu hüküm, Kurumun aktuaryal dengesinin ani olarak gelecek tahsis yükü artışlarından sarsıntıya düş
memesini temin maksadıyla konulmuştur. Ancak, Kurumun mevcut durumdaki malî gücü yeterli seviyede 
bulunmaktadır. Bu bakımdan, gösterge artışının prim tahsilatı ile tahsis ödemelerine aynı anda esas alınma
sında bu aşamada bir sakınca bulunmamaktadır. Sigortalılar lehine olan bu durumu sağlamak için gösterge 
artışının, bir defaya mahsus olmak üzere Kanunla yapılması yoluna gidilmiştir. 

Değişiklikle bir taraftan aylık alanlara haklar getirilirken, diğer taraftan da aktif sigortalıların lehine ol
mak üzere madde-hükmünün hem aylıklara ve hem de primlere esas olmak üzere 1.1.1984 tarihinde yürür
lüğe girmesi öngörülmüştür. 

Madde 10. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası, diğer 
sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ-Kur kapsamına girenlerin geldikleri sosyal 
güvenlik kurumundaki prime esas ücretin veya keseneğe esas derecenin en yakın olduğu basamağı seçmiş sa-
yüacaklarını hüküm altına almıştır. 

Bu durumda, Bağ-Kur kapsamına girmeden önce kısa bir süre de olsa diğer sosyal güvenlik kanunları
na tabi bir işte çalıştıktan sonra (yedek subaylık gibi) Bağ-Kur kapsamına girenler, arzuları hilafına yük
sek basamak seçme durumuyla karşı karşıya kalmakta ve bu da bilhassa genç yaştaki sigortalıların uzun 
yıllar yüksek basamaktan prim ödemek suretiyle mağduriyetlerine sebebiyet vermekteydi. 

I/ıkrada 2654 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, bu durumdaki sigortalıların İş Kanununa göre tespit 
edilmiş ve tescil tarihinde geçerli asgarî günlük ücretin karşılığı olan basamaktan daha düşük basamak se
çemeyecekleri hükme bağlanarak uygulama yumuşatılmıştır. Ancak, bu defa da asgarî ücretin Bağ-Kur Ka
nunu ile irtibatlı olmaksızın artması sonucu aynı durumdaki sigortalıların tescil tarihine göre farklı basamak
lara intibak ettirilmesi gibi bir başka sakınca ortaya çıkmıştır. 

Yukarıda belirtilen sakıncaların giderilmesi için fıkradaki bu değişiklikle de, diğer sosyal güvenlik kanunla
rına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ-Kur Kanunu kapsamına girenler içıin basamak seçme serbestisinin 
tabanı 6 ya indirilmiştir. 

Birinci basamaktan itibaren 6 ncı basamağa kadar esasen her yıl mecburî yükseltme yapıldığından 5 yıl 
sonra bu basamağa gelinmektedir. Bu itibarla, belirtilen kimseler için 6 ncı basamak en makul basamak 
olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 11. — 1479 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi, sigortalıların ölümüne 'veya maluliyetine neden olan 
üçüncü kişiler aleyhine halefiyet esasına dayanan rücu imkânı vermektedir. Ancak, istihdam eden veya araç 
salhibi aleyhine açılan davalarda tereddütlü durumlar ortaya çıkmakta ve rücu imkânı mevcut olup olmadığı 
hususu tartışılmaktadır. Ayrıca maddenin araç sahipleri ve istihdam edenleri kapsamaması sebebiyle kusur
lu kişiler ile bu kimseler aleyhine açılan rücu davaları ayrı mahkemelerde görülmektedir. Mesela : Kurumun 
rücu alacağı için kusurlu üçüncü şahıslar ile mirasçıları aleyhine iş Mahkemelerinde, araç sahibi veya istihdam 
edenler aleyhine ise Asliye veya Sulh Hukuk mahkemelerinde dava açılması mecburiyetinde kalınmaktadır. 
Bu da zaman ve emek kaybı ile masraf yapılmasına sebebiyet vermektedir^ 
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Maddede yapılan değişiklikle 1479 sayılı Kanunda bahsedilmeyen fakat, Borçlar Kanunu ile Karayolları 
Trafik Kanununa göre sorumlu olan kimselerin bu Kanuna dahil edilmesi suretiyle, «Kurumun rücu alaca
ğının sorumluları» kavramına açıklık getirilmiş ve bu sorumluların tabi olacağı hükümlerde birilik sağlanmış
tır. 

Madde 12. — Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle de matematik karşılı
ğın mana ve muhtevasında bir değişikliğe gidilmeksizin, uygulamada farklı görüşlere meydan verilmemesi 
amaçlanmıştır. 

Madde 13. — Bağ-Kur Kanununun 78 inci maddesinin mer'i birinci fıkrası hükmüne göre, ölüm sigor
tası hakları, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse düşmektedir. Hüküm, müteveffa
nın geride bıraktığı kimselerin halklarını taikip gücünden yoiksun olmaları (bilgi yetersizliği, küçük olma vb.) 
gibi durumlarda sosyal güvenlik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 

Diğer taraftan, Kurum alacakları aynı Kanunun 70 nci maddesine göre 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 
Bu durumda, müteveffa sigortalının halk sahiplerine yapılacak sigona yardımları beş sene sonra müruru za
mana ı uğramakta, fakat müteveffanın şayet varsa prim ve prime ilişkin borçları on sene sonra müruru zama
na uğradığından hak sahibine hem cenaze yardımı ve toptan ödeme yapılamamakta ve hem de aylık bağla-
namamaktadır. Bununla beraber, müteveffanın borcu varsa geride bıraktığı kimselerden ibu borcun tahsili 
yoluma gidilmektedir. 

Bu itibarla, mer'i hükmün belirtilen sakıncalarının bertaraf edilmesini temin bakımından fıkra hak sa
hipleri lehine değiştirilerek, hem cenaze yardımı ve hem de ölüm toptan ödemesine dair hakkın düşmesi 10 se
neye çıkarılmıştır. Ayrıca, 1479 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine ibu Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen 
bir fıkra ile de hakkı doğuran olay tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra istenen ölüm aylıkları talep tari
hini takip eden aybaşından başlatılmak suretiyle bu hakkın devamlılığı sağlanmıştır. Ancak, 5 yıl geçtikten son
ra talep halinde; talep tarihiınden önceki aylıkların ödenmesi söz konusu olmayacaktır. 

Madde 14. — İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihleri ile tescilli bulunulan süre içerisinde pri
mi ödenmeyen aylar için yapılacak işlem konularında uygulamada tereddüt ve ihtilaflar bulunmaktadır. Bu 
bakımdan, uygulamaya sigortalılar lehine açıklık getirilmesi ve aynı zamanda mecburî sigortalılıkla isteğe 
bağlı sigortalılık arasında büyük ölçüde paralellik sağlanması maksadıyla 79 uncu maddeye «İsteğe bağlı si
gortalılığın hangi esaslar dairesinde yapılacağı hususunda bir yönetmelik çıkarılacağına» dair sonuncu fıkra
sından önce gelmek üzere iki fıkra eklenmiş ve meri sonuncu (beşinci) fıkra da yedinci fıkra olarak aynen 
muhafaza edilmiştir. 

Eklenilen fıkralar ile bir taraftan sigortalılar lehine hükümler getirilmiş, diğer taraftan da prim ödeme 
şekil ve şartları bir disiplin altına alınmak suretiyle Kurumun muhtemel istismarının yolu kapatılmış bu
lunmaktadır. 

Madde 15. — Kurumun vermekte olduğu sosyal yardım zammı '% 100 artırılmış ve bundan sonra 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve tadillerine göre ödenen sosyal yardım zammında yapı
lacak değişiklik oranlarının Bağ - Kur tarafından verilen sosyal yardım zammına da, miktar olarak değil 
de oran olarak yansıtılması sağlanmıştır. 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun değişik ek geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının halihazır hük
münde isteğe bağlı sigortalıların geriye doğru borçlanmalan halinde, borçlanma primlerinin üç yıl içinde 
defaten veya yıllık eşit taksitler halinde ödemeleri öngörülmektedir. Ancak, taksitlerin eşit halde ödenme
mesi veya üç yılı geçtikten sonra ödenmesi halinde yapılacak işlemlerde tereddütler ve ihtilaflar bulunmak
tadır. 

Sözü edilen ikinci fıkrada bu madde ile yapılan değişiklikle yukarıda belirtilen hususlara açıklık ge
tirilmiştir. Ancak, eskiden olduğu gibi, borçlanılan süre yine on yıldan az veya çok olmayıp tam on yıl ola
bilecektir, 

Ayrıca meri hükme göre, maddî gücü müsait olan sigortalılardan bir çoğu borçlanma yapmak suretiyle 
hemen aylık talebinde bulunabilmektedir. Diğer sigortalılar aleyhine olan bu durumun kısmen düzeltilmesi1 

bakımından sözü edilen 4 üncü maddeye; değiştirilen ikinci fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra eklene
rek, borçlanma yapan sigortalıların borçlanılan süreden yaşlılık aylığı bağlanmasında yararlanabilmeleri için, 
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bu süreye ait borçlarını tamamen ödedikten sonra bir yıl geçmesi şartı getirilmiştir. Ancak, şahsın iradesi 
dışında vukübulduğundan malullük ve ölüm hallerinde bu süre kaydı aranmayacaktır. 

Maddeye üçüncü bir fıkra eklendiğinden, meri dördüncü fıkra maddede bu defa beşinci fıkra olarak yer 
almış bulunmaktadır. 

Madde 17. — 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 2654 sayılı Kanunla tadilinden önceki amaç ve kap
samını belirleyen 24 ve 25 inci maddelerinde, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların, kanunla ku
rulu bir meslek kuruluşuna kayıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı olacakları hüküm al
tına alınmıştır. 

Bağ - Kur Kanununun uygulanmasına bütün Türkiye çapında aynı anda başlanılmış ve o tarihlerde taş
ra teşkilatı da kurulmamış olduğundan kanunun kapsamına alınacakların tespiti ile Bağ - Kur'a bildirim 
işlemleri kanun gereği meslek kuruluşlarınca yerine getirilmiştir. 

Bu kuruluşlar tarafından bildirilen kimselerin, Kurumca tescili sırasında gerçekten kanun kapsamında 
olup olmadıkları anında kontrol edilememiş, ayrıca bu bildirimi yapan meslek kuruluşlarının hukukî statü
leri ile kayıtları da belirtilen sebeplerle zamanında incelenememiştir. 

Aradan belli bir müddet geçtikten sonra, sigortalılığa mesnet teşkil etmek üzere gönderilen bilgi ve bel
gelere göre tescili yapılanlardan bir kısım kimselerin kanun kapsamında olmadıkları gibi, tespit ve bildiri
mi yapan kuruluşlardan bazılarının da kanunun tarif ettiği anlamda meslek kuruluşu olmadıkları anlaşıl
mıştır. 

Kurum dışında meydana gelen bu durumların zamanında sigortalılarca ve Kurumca takip ve düzeltil
mesi mümkün olamadığından sonuçları sigortalıların sigortalılıklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim 
Kurum, yukarıda belirtilen hususlardan dolayı kendisini sigortalı bilen ve primlerini de ödeyen kimselere 
veya bunların hak sahiplerine, sonradan, hiçte arzu edilmeyen sigortalılığın veya bağlanan maaşın iptali gibi 
İşlemleri kanun gereği uygulamak zorunda kalmıştır. 

Bu itibarla, kurumun bir sosyal güvenlik kuruluşu olduğu da göz önüne alınarak, belirtilen durumlar 
yüzünden sigortalıların mağduriyetlerini telâfi etmek için bu maddenin tedvinine zaruret görülmüştür. 
Madde ile getirilen hükümlerle; 

1. 1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri arasında oda, dernek, birlik, vergi dairesi, cemiyet, ticaret sicili ve 
sair teşekküller kanalıyla veya hangi kanalla olduğunun tespitinde güçlük çekilen şekillerle Kuruma kayıt 
ve tescili yapılmış olupta, 1479 sayılı Kanun ve aynı Kanunu tadil eden kanunların öngördüğü şartları ta
şımadıkları için sigortalı sayılmayanlardan; 

a) Tesoil edildikten sonra terki yapılmamış bulunanların, tescil belgelerine göre prim ödemeye esas teş
kil eden sürelerinin tamamı, 

b) Kaydı silinenlerin, yani terkin edilenlerin; tescile ve terkine esas belgelere göre tespit edilen ve terk 
tarihinden önceki prim ödemeye esas teşkil eden sürelerinin tamamı, 

Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunanları ve sürelere ait kesenek, prim, gecikme zam
mı ve faizlerini ödemeleri kaydıyla sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir, ödenecek prim ve prime 
ilişkin gecikme zammı ve faizleri tescilli bulunulan zamandaki mevzuat hükümlerine göre hesaplanacaktır. 

Belirlenen süreden faydalanmak için başka sosyal güvenlik kanunu kapsamına girme ve aylık bağlan
ması için talepte bulunma gibi sebeplerle istek üzerine terki yapılmış olanlar dışında kalanların talepte bulun-

' malan gereklidir. Ayrıca, süreden kısmî değil tam olarak faydalanmak ve hesaplanacak prim ve prime ilişkin 
tutarın tamamının ödenmesi şarttır. Terkin edilenlerden primleri iade edilenlerin kendilerinin veya hak sa
hiplerinin müracaatı ve tescilli bulunulan sürelere ait ıkesenek, prim, gecikme zammı ve faizlerini ödemele
ri halinde bu süreler de sigortalılıktan sayılacaktır. Fakat, bütün yazılı talepler herhangi bir süreyle sınırlan-
dırılmamıştır. 

1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla ilave edilen Ek geçici 5 inci madde, 30.6.1979 tarihine kadar 18 
yaşını doldurmamış olan kimselerin 2229 sayılı Kanundan önce 24 üncü maddeye göre kazandıkları sigorta
lılık haklarını mahfuz tuttuğundan bu durumda olanlar bu madde hükmü dışındadırlar. 
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c) Bu Kanunla değerlendirilen sürelerin, bu Kanundan önceki mevzuat hükümlerine göre geçersizliği se
bebiyle aylıkları kesilenlerin aylıkları da sigortalının veya hak sahibinin talebi üzerine, aylığa hak kaza
nıldığı tarih itibariyle yeniden başlatılacaktır. Bu suretle, aylığın durdurulduğu tarih ile yeniden ödenmeye 
başlandığı tarih arasındaki aylıklar topluca ödenerek sigortalı veya hak sahiplerinin aylığı kesintisiz öden
miş, olacaktır. 

2. Giriş bildirgesi Kuruma intikal etmediği için tescili yapılmamış fakat Bağ-Kur numarası alarak prim 
ödemiş bulunan kimselerin de pıım ödemeye başladığı tarih ile 2654 sayılı Kanunun yayınlanarak yürürlüğe 
girdiği 20.4.1982 tarihi arasındaki süreler sigortalılıktan sayılacaktır. Ayrıca, tescili yapıldıktan sonra terki ya
pılmış, fakat prim ödemelerine devam etmiş olanların da terkten sonraki ilk prim ödemesi ile 20.4.1982 ta
rihinden önceki son prim ödemesi arasındaki süreler kendileri veya hak sahiplerinin talebi ile sigortalılık sü
resi olarak değerlendirilecektir. 

3, 1479 sayılı Kanunun 2654 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesinde belirtilen sigortalılık şartlarını 
taşımamakla beraber, sigortalılıkları bu madde hükümlerine göre geçerlik kazananların, 20.4.1982 tarihinden 
sonra da prim ödemeye devam etmeleri halinde, prim ödemeleri irade beyanı olarak kabul edilmek suretiyle 
ödedikleri prime tekabül eden süreleri, talebe bakılmaksızın Bağ-Kur tarafından isteğe bağlı sigortalılık süresi 
olarak değerlendirilecektir. Ancak, bunlar mecburî sigortalıların hak ve yükümlülüklerini haizdirler. Yani, 
Kanun kapsamında olmadıklarını yazılı olarak beyan etmek suretiyle 79 uncu maddeye göre isteğe bağlı si
gortalılık talep etmemeleri halinde icraya verilebilecekler ve Ek geçici 4 üncü madde hükmüne göre 10 yıllık 
borçlanma yapamayacaklardır. 

Madde 18. — Bu maddeyle, 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek maddenin ilâve edildiği belirtilmiştir. 
Ek Madde 8. — Kurum adına tahsilat yapan PTT ve bankalardan Kuruma intikal eden makbuzların faz

la miktarda olması ve gün geçtikçe de artması sonucu saklanması ve arşivlenmesi büyük güçlükler doğur-
maktadır« 

Halbuki, Kurumda ileri seviyede bir bilgi işlem merkezi mevcuttur. Söz konusu merkezde bu makbuz
ların esasa taallûk eden bilgileri sistemli bir şekilde sigortalı ve ilgili (hesaplarına işlenmekte ve makul ara
lıklarla sigortalılara gönderilen hesap ekstreleri ile Kurum ve sigortalılar arasında hesap mutabakatı yapıl
maktadır. Bu bakımdan, makbuzların uzun süre muha azası suretiyle ibüyük çapta arşivleme külfetine giril
mesine zaruret bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, aynı bilgilerin iki ayrı yerde uzun süre muhafazasının Kuruma getirdiği külfetin hafifletilme
si için 1479 sayılı Kanuna bu madde eklenerek, prim ödeme malkbuzu ve posta çeki gibi belgelerin bir yö
netmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ödemelerin yapıldığı tarihi takip eden takvim yılı başından 
itibaren beş yıl geçtikten sonra imha edilebilmesi mümkün kılınmaktadır. îmha edilen belgeye istinaden bir 
hakkın ileri sürülmesi halinde, bunun ispatı hakkı ileri sürene ait olacaktır. İddianın Kurum, şayet başvurul
ması halinde de mahkeme nezdinde ispatı mümkün olmadığı takdirde konu hakkında Kurum kayıtlarına gö
re işlem yapılmaya devam olunacaktır. 

Madde 19. — Bu madde, 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek geçici maddelerin ilave edildiğine dairdir, 
Ek Geçici Madde 15. — Bu maddeyle; daha önce diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri do

layısıyla 6 ncı basamaktan yukarı basamağa intibak ettirilmiş olanlara, 51 inoi maddenin 3 üncü fıkrasının 
ibu Kanunun 10 uncu maddesiyle değiştirilen şekline uygun olarak basamak düzeltme imkânı tanınmak sure
tiyle daha önce mecburî olarak yüksek basamaklara intibak ettirilme sonucu ortaya çıkan mağduriyet önlen
miş bulunmaktadır. Ancak; bu hakkın kullanılması, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde 
mümkün olabilecektir^ 

Ek Geçici Madde 16. — Bu madde, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olanla
rın sigortalılık başlangıç ve bitiş tarihleri ile prim ve 10 yıllık borçlanmalarını ödemeleriyle ilgili usul ve 
esaslara dair 79 uncu maddeye bu Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen fıkra hükmüne paralel olarak 
tedvin edilmiştir. Bu suretle, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ve sonra isteğe bağlı sigortalılık 
talebinde bulunanlar arasında hak ve mükellefiyette eşitlik sağlanmış bulunmaktadır. 

Ek Geçici Madde 17. — 1479 sayılı Kanuna 2654 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 13 üncü madde ile, 
Kanun kapsamına girdikleri halde 2654 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 20.4.1982 tarihine kadar kayıt ve 
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tescillerini yaptırmayanların hak ve mükellefiyetleri belirtilen tarihten itibaren başlatılmıştır. Ancak, 1.10.1972 
tarihinden 2654 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 20 Nisan 1982 tarihine kadar geçen sürenin tamamında 
veya bir bölümünde vergi mükellefi olduğunu 1 yıl içinde tevsik edecek sigortalılara bu süreyi borçlanabil
meleri imkânı verilmiştir. 

Verilen bu haktan birçok sigortalı faydalanmış olup, sürenin dolmasına rağmen talepler devam etmekte
dir. Bu itibarla, sigortalıların temayülü istikametinde bu madde ile, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
borçlanma talebi için bir yıl ve borcun ödenmesi için de iki yıllık bir süre tanınarak verilen hakkı kullan
ma süresi uzatılmıştır. 

Ek Geçici Madde 18. — 1479 sayılı Kanun ve bu Kanunu tadil eden 2229 sayılı Kanuna göre sigortalı 
sayılmak için bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak şartı aranmaktadır. 

2654 sayılı Kanun ile de sigortalı sayılmak için; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmanın yanında ger
çek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olma hükmü getirilmiştir. Bu bakımdan; 20.4.1982 tarihinden 
sonra tescilini yaptıranlara, 20.4.1982 tarihinden önce vergi mükellefi oldukları süreleri, 2654 sayılı Kanu
nun Ek Geçici 13 üncü maddesi ile bir yıl içinde talepte bulunmak ve iki yıl içinde de ödemek kaydıyla 
borçlanma imkânı sağlanmış ve bu süre bu Kanunun ek geçici 17 nci maddesiyle uzatılmıştır. 

Bu madde ile de, 20.4.1982 tarihinden önce kayıt ve tescilini yaptıranlara, diğer sosyal güvenlik kuruluş
larına tabi veya Bağ-Kur'a kayıtlı bulunulan sürelerin dışında vergi mükellefi olarak çalışmalarının bulun
ması halinde belgelemeleri şartıyla bu süreleri borçlanabilmeleri imkânı verilmiştir. 

Bu suretle, aynı mahiyetteki çalışmaları borçlanabilme hakkı hem 20.4.1982 tarihinden sonra ve hem de 
aynı tarihten önce Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmış olanlara tanınmıştır. Böylece, bu iki grup arasında 
eşitlik ve hakkaniyet sağlanmış bulunmaktadır. 

Ancak, 2654 sayılı Kanunun Ek geçici 13 üncü maddesi gibi bu madde hükümlerinden faydalanabilmek 
için de hem talepte bulunmak gerekli ve hem de belgelenen süreden kısmî değil tam olarak faydalanmak şart
tır. Diğer bir ifadeyle, hem talepte bulunulması ve hem de talepte bulunmakla beraber hesaplanacak prim ve 
prime ilişkin tutarın tamamının ödenmesi hususlarının yerine getirilmesi şarttır. Ayrıca, borçlanmak için bu 
Kanunun yürürlük tarihinden başlayarak bir yıl içinde sigortalının kendisinin veya hak sahiplerinin talepte 
bulunmaları ve tespit edilen sürelerin tamamına ait borçlanma tutarını defaten veya bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren 2 yıl içinde ödemeleri şartı da bulunmaktadır. Belirtilen müddet zarfında talepte bulunul
maması ve borcun tamamının ödenmemesi halinde süreler hizmetten sayılamayacağı gibi, bir yıl sonra talep 
hakkı da düşmektedir. 

Ek Geçici Madde 19. — 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 2654 sayılı Kanunla tadilinden önceki amaç ve 
kapsamını belirleyen 24 ve 25 inci maddelerinde, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların kanunla ku
rulu bir meslek kuruluşuna kayıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı olacakları hüküm altına 
alınmıştır. 

Bağ-Kur Kanununun uygulanmasına bütün Türkiye çapında aynı anda başlanılmış ve o tarihlerde taşra 
teşkilatı da kurulmamış olduğundan kanunun kapsamına alınacaikların tespiti ile Bağ-Kur'a bildirim işlemleri 
kanun gereği meslek kuruluşlarınca yerine getirilmiştir. 

Bu kuruluşlar tarafından bildirilen kimselerin, Kurumca tescili sırasında gerçekten kanun kapsamında 
olup olmadıkları anında kontrol edilememiş, ayrıca bu bildirimi yapan meslek kuruluşlarının hukukî sta
tüleri ile kayıtları da belirtilen sebeplerle zamanında incelenememiştir. 

Aradan belli bir müddet geçtikten sonra, sigortalılığa mesnet teşkil etmek üzere gönderilen bilgi ve bel
gelere göre tescili yapılanlardan bir Ikısım kimselerin kanun kapsamında olmadıkları gibi, tespit ve bildirimi 
yapan kuruluşlardan bazılarının da kanunun tarif ettiği anlamda meslek kuruluşu olmadıkları anlaşılmıştır. 

Kurum dışında ımeydana gelen bu durumların zamanında sigortalılarca ve Kurumca takip ve düzeltilmesi 
mümkün olamadığından sonuçları sigortalıların sigortalılıklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim Ku
rum, yukarıda belirtilen hususlardan dolayı kendisini sigortalı bilen ve primlerini de ödeyenlere veya bun
ların halk sahiplerine, sonradan arzu edilmeyen sigortalılığın veya bağlanan maaşın iptali gibi işlemleri ka
nun gereği uygulamak zorunda kalmıştır. Bu cümleden olarak, Bağ-Kur Kanununun 2229 sayılı Kanunla de-

Millî Güvenlik Konseyi (S,< Sayısı : 699) 



— 10 — 

ğişik geçici ikinci maddesi uyarınca verilmiş bulunan eski çalışma sürelerinin tevsikine ilişlkin belgeler de 
izah edilen sebeplerle, sigortalıların sigorta yardımlarına dair haklarını büyük ölçüde ortadan kaldıran nok
sanlıklara fkonu teşkil etmektedir. 

Bu itibarla, Kurumun sosyallik vasfına ağırlılk verilmek suretiyle belirtilen durumlar yüzünden sigorta-
lıların mağduriyetlerini telafi etmek için bu maddenin tedvinine zaruret görülmüştür^ Madde aşağıda belirti
len durumlara müteveccih olarak tedvin edilmiştir. 

1. Sigortalı eski çalışma sürelerine ait 10 yıllık hizmet belgesi vermiş ve en az 5 yıl da prim ödeyerek 
emekli olmuştur. 

Bilahara yapılan kontrolda, belgeyi onaylayan meslek kuruluşunun münfesih olduğu anlaşılmıştır. Buna 
göre elbetteki 10 yıllık belge de geçersizdir. 

Bu durumda sigortalının aylığı ıkesilecektir. Fakat sigortalı Bağ-Kur'a giriş basamağı üzerinden, Ancak 
borçlanma talebinin yapıldığı andalki prim tutarına göre borçlanabilecektir. Emekli olan sigortalı şayet ölmüş 
ise bu hakkı hak sahipleri de kuUanabileceklerdiir. Hak sahiplerinden birisinin talebi üzerine yapılan işlem 
diğerleri için de yapılmış sayılacaktır. 

2. Sigortalı 10 yıllık hizmet belgesi vermiş fakat belgesindeki hizmeti 7 yıl olarak hesaplanmış, arta 
kalan 3 yılı da 2229 sayılı Kanuna göre borçlanarak 10 yıla tamamlamış ve kendisine aylık bağlanmıştır. 

Yapılan kJontrdlde verilen 'belgenin çeşitli sebeplerle geçersiz olduğu tespit edilmiştir. Sigortalının aylığı yi
ne kesilecek, fakat bu defa 7 yülük süreyi yeni prim tutarı üzerinden (borçlanarak 10 yıla tamamlayacaktır. 

3. Sigortalı 10 yıllık hizmet belgesini vermiş, aylığa haik Ikazanımış ve kendisine aylığı bağlanmıştır. 
Belgede gösterilen süre, sigortalı çeşitli meslek kuruluşlarının üyesi olduğu için birden fazla meslek kuru

luşu tarafıdan belgelenmiştir. 
Yapılan kontrolde belgede gösterilen sürenin tamamının değil de mesela 6 yıllık kısmının geçerliliği tespit 

edilmiştir. Bu durumda sigortalının aylığı yine kesilecek fakat borçlanılacak süre 4 yıl olacaktır. 
4. Sigortalının on yıllık eski çalışma süresine ait belgesinin geçersizliği tespit edilmiş fakat aylığı henüz 

bağlanmamıştır. 
Bu durumda aylığın durdurulması gibi bir muamele olmadığından belgede gösterilen süre için hesaplanacak 

primin ödenmesiyle işlem tamamlanmış olacaktır. 
5. Sigortalının, belgede belirtilen süresinin tamamı geçersiz ise; bu haktan yararlanabilmesi için bu defa 

yukarıda belirtilen şartlarla tamamına ait süreyi borçlanmak zorundadır. 
6. On yıllık eski çalışma sürelerinin geçerliliği için bu madde hükümlerine göre yapılacak borçlanmalar 

da; 2229 sayılı Kanuna göre aynı mahiyette yapılan borçlanmalar gibi hiç bir şekilde diğer sosyal güvenlik 
kurumlarında geçen hizmetlerle birleştirilemeyecektir. 

7. Geçersizliği tespit edilen belgelerde gösterilen kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya ilişkin süre
lerde o kimsenin gerçekten kendi nam ve hesabına herhangi bir işverene bağlı olmaksızın çalıştığının sigortalı 
veya hak sahipleri tarafından vergi daireleri ve diğer umumî, mülhak veya hususî bütçeli idarelerden, yani, 
vergi daireleri veya mal müdürlükleri, umumî bütçeye dahil diğer resmî daireler, belediyeler, il özel idareleri, 
iktisadî devlet teşebbüsleri, sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kuruluşlar, köy muhtarlıkları ve benzeri 
daire ve idarelerden allınacak belgelerle teyit edilmesi halinde, borçlanma söz konusu olmadan süreler geçerli 
sayılacakjır. 

1 . 4 . 1972 tarihinden önce köy muhtarlığı olduğu halde, belgelenen süre içinde veya daha sonra belediye 
veya mahalle muhtarlığı haline dönüştürülmüş yerlerde geçen bağımsız çalışmaların bu madde hükmüne göre 
teyit ve tevsik ettirilmesi, işyeri mıntıkasının dahil olduğu mahalle muhtarlığı kanalıyla mümkün olabilecektir. 

8. Yukarıda verilen örneklerde ve benzer durumlarda süreler geçerlik kazandığı için; aylık durdurulana 
kadar yapılan ödemeler sigortalılardan veya hak sahiplerinden istirdat edilmiyecek, ancak, belgenin geçersizli
ğinin tespit edildiği tarihten sonra ödeme yapılmayacaktır. Fakat sigortalı borçlanma karşılığı primin tamamı
nı ödediği veya belgede gösterilen süreyi teyit ve tevsik ettirdiği tarihten itibaren aylık ödemelerine yeniden 
başlanılacak ve aylığın kesildiği tarihten itibaren ödenmeyen paralar da toptan ödenecektir. Bu suretle, aylı
ğın tamamının ödenmesi suretiyle sigortalı veya hak sahiplerinin mağduriyetlerine meydan verilmemiş olacak
tır. Ancak, belge geçerli hale getiriemediği takdirde aylık yeniden ödenmeye başlanamayacağı gibi, ödenen tu
tarlar da geri istenecektir. 
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9. Bu madde hükmü yeni bir on yıllık eski çalışma süresi belgeleme hakkı vermeyip; tamamen, 1479 ve 
2229 sayılı kanunlar ile 18 . 5 . 1974 gün.ve mükerrer 14890 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 15.5.1974 ta
rih ve 1803 sayılı Af Kanununun tanıdığı süre içinde verilmiş ve Kurum kayıtlarına geçmiş belgelerde göste
rilen sürelerin geçerlik kazanmasının şartlarını belirlemektedir. Ancak, bu sürelere yukarıda izah edildiği şe
kilde borçlanılmak veya teyit ve tevsik ettirilmek suretiyle geçerlik kazandırılması hakkı belirli bir zamanla 
sınırlandırılmamış olup, bu hak, durum ortaya çıktığın da her an kullanılabilecektir. 

Madde 20, — Kanunun yürürlük maddesidir. 
Madde 21. — Kanunun yürütme maddesidir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 8 Ekim 1983 tarihli 173 üncü Birleşiminde görüşülerek .kabul edi
len «2.9.19'71 tarihli ve 1479 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzda incelenmiştir. 

Tasarının Danışma Meclisince aynen kabul edilen 1, 2, '3, 4, 5, 6 değişik 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18 ve 19 uncu maddeleri bu konularda kesin aciliyet olmadığı ve ileride geniş zaman içinde incelenerek 
(kanunlaştırılmasının daha uygun olacağı düşünüldüğünden Komisyonumuzca metinden çıkarılmıştır. 

MADDE 1. — Danışma 'Meclisi metni 9 uncu maddesinde yer alan basamak göstergelerini 1985 yılından 
itibaren uygulamak üzere yeniden Komisyonumuzca düzenlenmiş, Tasarıda bu maddede yer alan basa
mak göstergelerinin sâdece 1984 yılında uygulanması için 3 üncü çerçeve madde içerisinde düzenlenmesi 
uygun görülmüştür. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi 2 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 9 uncu çerçeve maddesi içerisinde düzenlediği ve 1984 yılında 
uygulanacak basamak göstergeleri 1 inci maddede belirtilen nedenlerle bir yıl için uygulanacağından bu çer
çeve madde içerisinde Ek geçici 15 inci madde olarak düzenlenmiştir. 

MADDE 4. — Yapılan düzenlemeler sonucu yürürlük maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesi aynen benimsenmiştir, 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Personel rejimi 

Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında Kamu İktisadî kuruluşları görevlilerine uygulanan kanunlar 
uygulanır. 

Kurum, Ankara dışındaki dava ve icra takipleri için, genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzumlu 
görülecek sayıda avukat tutabilir. 

Kurum, bilgi işlem uzmanları, teknik hizmetler sınıfından uzmanları, doktor ve mütercimleri Genel Mü
dürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile sözleşmeli olarak çalıştırabilir. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kimselere ödenecek ücretlerin üst sınırı, Devlet Memurları Kanu
nuna göre çalıştırılan sözleşmeli personel için Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan miktarı aşmamak üzere, 
Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Kurum, gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yabancı uzmanlar çalıştırabilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 sayılı kanunlarla değişik 8 inci maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim Kurulu bir başkan ile dört üyeden teşekkül eder. Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanı
dır. Bir üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Maliye Bakanının önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 
İki üye de sigortalıları temsil eden Genel Kurul üyelerinin kendi içlerinden gösterecekleri adaylar arasından 
Genel Kurulca seçilir. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«f) Kurum adına taşınmaz mal edinilmesi, inşası, idaresi ve bunların satılması veya Kuruma ait binala

rın; hizmet binası, lojman, misafirhane, kreş, eğitim tesisi gibi hizmet ve sosyal amaçlara tahsisi hakkındaki 
önerileri.» 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2654 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel Kurula, Sosyal Güvenlik Bakanı veya tevkil edeceği kimse başkanlık eder.» 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Karşılıkların isletilmesi 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre Kurumun ayıracağı karşılıklar aşağıda be
lirtildiği şekilde işletilir. 

1. Ödenmiş primler karşılığı; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek düzeyde olmak şartıyla öncelikle Türkiye Halk 

Bankası ile diğer Devlet bankalarına yatırılmak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırılmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırılmak, 
d) Sigortalılara konut veya toplu işyeri ve Kurum personeline konut yapımı için, bu yapıların birinci 

derece ipoteği karşılığında taşınmazın değerinin % 80'ine kadar, 2 yılı ödemesiz olmak üzere fonun tesis edil
diği banka tarafından 6 şar aylık eşit taksitler halinde Kuruma 10 yılda iade edilmek, % 10'dan aşağı olma-
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(Hükümetin Teklifi; 

mak üzere faiz yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kredinin birinden yararlanması kaydıyla yönetmelik 
hükümlerine, Kurumca tahsisi uygun görülen kredilerin kullandırılmasını ve tahsilatını temin gayesiyle Ba
kanlar Kurulunca bu konuda görevlendirilen ihtisas sahibi Devlet bankası veya bankalarında tesis edilecek 
fonlara veya bu hizmetlerin Kurumca fiilen yapılması halinde bu konuda kurulacak şirketlere veya 21 inci 
maddede belirtilen kuruluşlara yatırılmak, 

suretiyle işletilir. 
Ödenmiş primler karşılığının en çok % 40'ı (l/b) ve % 25'i de (l/d) bentlerinde yazılı olan konulara 

yatırılır. 
2. Yukarıdaki hükümlere göre işletilmesi bakımından ödenmiş primler karşılığının yeterli olmaması-ha

linde, Kurumun bir önceki yıl hesap sonuçlarına göre tespit edilen prim gelirleri ile yaptığı malullük, yaşlı
lık ve ölüm sigortası yardımları arasındaki müsbet farkın en çok % 15'i, Kurumun aktuaryal durumu göz 
önüne alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile bu maddenin (l/d) 
bendi hükümlerinde belirtilen şartlarla konut ve toplu işyeri kredisi fonuna veya hizmetlerin Kurumca fii
len yapılması halinde bu konuda kurulacak şirketlere veya 21 inci madde gereğince kurulacak kuruluşlara 
yatırılmak suretiyle işletilebilir. 

3. kurumun sair sebeplerle ayrılan karşılıkları günün iktisadî şartlarına, Kurumun malî ve aktuaryal 
durumuna göre Kurumun bütçesi; plasman ve yatırım programları çerçevesinde işletilir. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Vergi, resim ve harç muafiyeti 
Madde 20. — a) Bu Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde yazılı kaynaklardan elde olunan gelirler ile 

21 inci maddesi uyarınca kurulan müessese veya iştiraklerden elde olunan hak ve gelirler, 
b) Kurumca sigortalılara ve bu Kanuna göre hak sahibi sayılan kimselere verilen ödenekler ve yapılan 

yardımlar, 
c) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım ve satım işlemleri ile Kurum ve hizmet gereği 

sigortalıların ihtiyacı olan ve Türkiye'de temini mümkün olmayan malların ithali, kiralanması, 
ç) Kurumun taraf olduğu dava ve icra takipleri ile ilanları, 
d) (Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gere

ken yazı ve belgeler ve bunların suretleri, 
İlgili kanunlarda Kurumun adı ve kuruluş kanununun tarih ve sayısı yazılı olmasa dahi, ithalde alman 

vergi ve resimler dahil her türlü vergi, resim ve harçlar ile Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden 
faydalanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaftır. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesi aşağıdaiki şekilde değiş
tirilmiştir., 

Tüzelkişiliği olan kuruluşlar kurmak ve iştiraklerde bulunmak yetkisi 

Madde 21. — Kurum; kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri ile denetim usulleri yö
netmeliklerle belirlenmek suretiyle kendisine bağlı tüzelkişiliği haiz müesseseler ile ortaklıklar veya şirketler 
kurar veya kurulmuş bulunanların hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın alabilir. 

Bu maddede belirtilen kuruluş ve iştirakler Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 
Bu kuruluş ve iştiraklerin personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Hakkındaki Kanun hükümleri 

uygulanmaz. 
Bu Kanunun 17, 18 ve 20 nci maddeleri Kurumun kuracağı bu kuruluş ve iştirakler hakkında da uygu

lanır. Kurum görevlileri ibu kuruluşlarda özlük hakları saklı kalmak şartıyla çalıştırılabilirler. 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin sonuna aşağıdaiki fıkra eklenmiştir. 

Hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra talepte bulunanların ölüm aylıkları, talep tarihini ta
kip eden aybaşından itibaren başlar. 

Millî Güvenlik Konseyi (S« Sayısı : 699) 



— 14 — 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2423 sayılı kanunlarla değişik 50 inci maddesinde yer alan ba
samak göstergeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Birinci basaımak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbirinci basamak 
Onikinci basamak 

| 210 
250 
290 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
570 
610 
650» 

MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 sayılı 'kanunlarla değişik 51 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ-Kur kapsamına girenler, 
bu Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen aylık gelir basamaklarından 6 ncı basamaktan aşağısını seçemez
ler.» 

MADDE 11. — 1479 sayılı 'Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 

Madde 63. — Üçüncü bir kimsenin suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasını 
gerektiren bir halin doğmasında, Kurum, sigortalı veya hak sahiplerine gerekli bütün yardımları yapar. 

Ancak, Kurum, yapılan ve yapılacak yardımların tutarı için üçüncü kişilere, istihdam edenlere, araç sa
hiplerine ve diğer sorumlulara rücu eder. 

MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Matematik karşılık; bu Kanun gereğince bağlanan aylıkların ödenmesini sağlamak üzere hesaplana
cak peşin değerlerin toplamıdır. Ancak, yıl içinde hertürlü sigorta giderleri için yapılacak ödemeler öncelik
le o yılın gelirlerinden karşılanır.» 

MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, cenaze yardımı ve ölüm toptan ödeme hakları, hakkı doğu

ran olay tarihinden başlanarak 10 yıl içinde istenmezse düşer.» 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 79 uncu maddesinin dördüncü fıkra
sından sonra aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir. 

îsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının tescil talebinin kuruma 'intikal ettiği tarih itibariyle başlar, terk ta
lebinin Kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlama 
ile sona erer. Ancak, bulunduğu basamağın aylık priminin altı katından fazla prim, gecikme zammı ve faiz 
borcu olan ve Kurumun yazılı bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde bu borçlarını ödemeyenlerin sigor
talılıkları sona erer. Bu takdirde, 53 üncü madde uyarınca yapılacak hesaplamaya göre, tanınan söz konusu 
üç aylık süre sonuna kadar ödenen prime tekabül eden süreler sigortalılıktan sayılır. Bu suretle sigorta
lılıkları sona erenlerin yeniden isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için yazılı talepte bulunmaları şarttır. 

Malullük ve ölüm hallerinde yazılı bildirim şartı aranmaksızın bu hallerin vukubulduğu tarihe kadar 
ödenen prime tekabül eden süreler ile sigortalıların borçlu bulundukları prim borçlarına karşılık malullük 
ve ölüm hallerinin vukuundan sonra yapılacak ödemelerin; sigortalının bulunduğu basamağın aylık priminin 
altı katına kadar olan kısmı aylık bağlamalarda dikkate alınır. 
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MADDE 15. — 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı Kanunla eklenen ek 7 inci maddenin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
aylık alanlara her ay 2 000,— lira sosyal yardım zammı verilir. Bu zam aylıklar ile birlikte ve peşin olarak 
ödenir. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan emekli, adi ma
lullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ödenen sosyal yardım zammında yapılacak değişik
likler, bu madde uyarınca ödenmekte olan sosyal yardım zammına aynı oranda yansıtılır.» 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla ilave edilip 2654 sayılı Kanunla değiştirilen Ek 
geçici 4 üncü maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra bir fıkra eklenmiş
tir., 

«Borçlanma primleri, iborçlanma talep tarihindeki basamak ve prim tutarları üzerinden hesaplanır ve si
gortalılık başlangıç tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenir. Belirtilen süre içerisinde borçların tamamen 
ödenmemesi halinde borçlanma talepleri geçersiz say lir.» 

Boçlanılan süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra prim 
ödeme süresi olarak değerlendirilir. 

MADDE 17. — 1479 sayılı 'Kanuna 2654 sayılı Kanunla ilave edilen Ek Geçici 12 nci madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılık niteliğini kaybedenler hakkında yapılacak işlemler 

Ek Geçici Madde 12. — 1479 sayılı Kanunun değişik 24 üncü maddesinin (II.) bendinde sayılanlar dışın
da kalan kimselerden Kuruma kayıt ve tescili yapılmakla birlikte Kanunun öngördüğü şartları taşımadıkları 
için sigortalı sayılmayanların, 1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri arasında kayıt ve tescilli bulundukları sürele
rinin tamamı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve bu sürelere ait prim, gecikme 
zammı ve faizleri ödemeleri şartıyla sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Şu kadar ki, kendi isteği üze
rine sigortalılığı sona erenlerin kayıt ve tescilli bulundukları süreler talebe hakılmaiksızın geçerli sayılır. 

Sigortalılığı tescil edilmemiş olmakla birlikte, prim ödemesinde bulunmuş olanların, ilk prim ödeme tarihi 
ile 20.4.1982 tarihi arasında kalan süreleri de birinci fıkradaki şartlarla sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 

Yukarıdaki bir ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca sigortalılığı geçerlik kazananlar 1479 sayılı Kanunun 
değişik 24 üncü maddesinde belirtilen sigortalılık şartlarını taşımamakla beraber 20.4.1982 tarihinden sonra 
da prim ödemeye devam ettikleri takdirde, ödedikleri prime tekabül eden süreler, talebe bakılmaksızın, is
teğe bağlı sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu durumdaki sigortalılar 24 üncü madde kapsamına giren 
sigortalıların hak ve yükümlülüklerini haizdirler. 

Bu madde hükmünden yararlanmak suretiyle sigortalılığı geçerli sayılanların aylıkları da aylığa hak kaza
nılan tarih itibariyle geçerli sayılır. Ancak, kesilmiş bulunan aylılklarm yeniden ödenmeye başlanabilmesi için 
sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları şarttır, 

MADDE 18. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek madde ilave edilmiştir. 

Prim ve tahsis ödemeleri ile ilgili makbuzların imhası 

EK MADDE 8. — Sigortalıların prim ve prime ilişkin ödemeleri ile sigortalılara veya hak sahiplerine 
Kurumca yapılan sigorta yardımları, prim iadeleri ve benzeri her türlü ödemeleri ihtiva eden ve Kurumun 
bilgi işlem kayıtlarına intikal ettirilmiş bulunan makbuz ve posta çeki gibi belgeler, bu tür ödemelerin yapıl
dığı tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza edilir. 

Muhafaza süresi geçtikten sonra bu tür Ödemelerin tespit ve tevsikinde Kurumum bMigii işlem kayıtları esas 
alınır. Kurumun b'ilfgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde, itiraz eden aksini ispatla mükelleftir. 

İBu maddeye göre 'imha edilecek belgelerin limha. usuleri bir yönetmelikle düzenlenir. 
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MADDE 19. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler ilâve edilmiştir, 
Dalha Önce düğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir tişte çalışmış olanların basamak düzeltmeleri, 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 'tarihten önce diğer sosyal güvenlik kanun
larına tabi hizmeti dolayısıyla 51 inci maddenin üçüncü fıkrası gereğince 6 ncı basamaktan daha yüksek 
basamağa intibak ettirilenler, bu Kanunun 'yürürlük (tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yazılı talepte bulun
mak şartıyla giriş tarihi itibariyle 6 ncı basamaktan aşağı olmamak üzere basamak düzeltebilirler. 

Bu şekilde basamak düzeltenlerin Ödedikleri fazla primler iade edilmeyip, ileride ödemeleri gereken prim
lere mahsup edilir. 

İsteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmuş olanların tabi olacağı hükümler. 

ıBK GEÇİCİ MADDE 16. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 79 uncu maddeye göre isteğe 
bağlı sigortalılık talebinde bulunanlara da bu Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan kesenek, prim, gecik
me zammı ve faiz borçlarını kısmen veya tamamen süresinde ödemedikleri için sigortalılığı sona erenler; 
bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ait ödemeleri gereken borçlarını gecikme zammı ve 
faiziyle birlikte bir yıl içipde tamamen ödedikleri takdirde bütün süreleri sigortalılık süresi olarak değerlen
dirilir. Bu suretle sigortalılıkları geçerlik kazananlar, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde 
taleple bulunmak kaydıyla bu Kanunla değişik Ek geçici 4 üncü madde hüküımleriden faydalanabilirler, 

IBu Kanunun yürürlük tarihimden önce borçlanma talebinde bulunmakla beraber, ödenmesi gereken borç
lanma tutarlarını süresinde ödemeyenler de bu borçlarının tamamını iki yıl içinde gecikme zam ve faiziyle 
birlikte ödemeleri kaydıyla borçlanmaları geçerli sayılır. 

Daha önce borçlanma talebinde bulunmuş ve borçlanma tutarımı tamamen ödemiş olmakla beraber, si
gortalılığı, sigortalılığın başlangıç tarihi itibariyle sayılmayanların, borçlanma karşılığını geri almamış olmak 
kaydıyla bu borçlanmaları geçerli sayılır. 

20.4.1982 tarihinden önce tescilini yaptırmayanlar hakkında yapılacak işlemler 

.EK GEÇİCİ MADDE 17. — 1479 sayılı Kanuna 2654 sayılı Kanunla ilâve edilen ek geçici 13 üncü mad
denin üçüncü fıkrasında belirtilen iki yıllık süre ile dördüncü fıkrasında beiiritilen bir yıllık süre; bu Ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlaı? 

20.4.1982 tarihinden önce vergi dairelerine kayıtlı bulunulan sürelerin borçlanılması 

EK GEÇİCİ MADDE 18 — 20.4)1982 tarihinden önce her ne suretle olursa olsun (Kuruma kayıt ve tes
cili yapılan ve talep tarihinde sigortalılık niteliğini taşıyanlar, 1.10.1972 ile 20.4.19812 tarihleri arasında, Ku
ruma veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı bulundukları süreler dışında vergi dairelerine kayıtlı 
olarak kendi nam ve hesaplarına bağımsız çalıştıkları sürelerinin tamamım belgelemek şartıyla borçlanabi
lirler.. 

IBorçlanma primleri sigortalının bulunduğu son basamak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre he
saplanarak defaten veya bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Ödenir. Bu süre içlinde 
primi ödenmeyen borçlanma süreleri sigortalılıktan sayılmaz. 

İBorçlanma talebi bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içiride Kuruma yazılı olarak yapılır 
ve bu süre içinde vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar ve 
gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, Kurumun 
bu yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve kanunî faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Geçersiz 10 yıllık hizmet belgelerinin tabi olacağı hükümler 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu maddede 2229 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklik hükümlerinden yararlanmak suretiyle kanunî süreler içinde verilmiş ve Kurum ka
yıtlarına geçirilmiş bulunan eski çalışma sürelerinin tevsikine ilişkin belgelerin Kanunun öngördüğü şartları 
taşımadıklarının sonradan tespit edilmesi sebebiyle geçerli sayılmamaları halinde; belgelerde gösterilen ba
ğımsız çalışma sürelerinin, sigortalı veya hak sahipleri tarafından vergi daireleri ve düğer umumî, mülhak 
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veya hususî ibütçeli idarelerden alınacak belgelerle teyit ettirilmesi şartıyla, teyit ettirilen süre kadarı geçer
lik kazanır. 

Bu suretle teyit ve tevsik edilen sürelerin ilk belgede gösterilen sürelerden eksik olması hallinde, eksik ka
lan kışımı, hiç teyit ve tevsik edilememesi halinde ise tamamı, borçlanılahilir. 

ıBorçlanıma primleri sigortalının Bağ-Kur'a giriş basamağı üzerinden ve bu madde hükmüne göre yapıla
cak talep tarihinde yürürlükte olan prim tutarları esas alınarak hesaplanır ve defaten veya iki yıl içlinde öde
nir. Borcun tamamı ödenmedikçe aylık bağlanmaz. 

Bu şekilde geçerlik kazanan belgelere istinaden önceden ödenmiş bulunan aylıklar geri alınmaz. Fakat, 
belgenin geçersizliğinin tespit edildiği tarih itibariyle aylığın ödenmesi durdurulur. Durdurulan aylık, belge
nin geçerliği için aranan şartların ikmali ile aylığın durdurulduğu tarih itibariyle yeniden başlatılır. 

iBu madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle ilk defa aylığa hak kazananların aylıkları talep tarihini 
takip eden aybaşından itibaren haşlatılır. 

Çalışma sürelerinin teyidine ilişkin belgelerin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdir
de gerek sigortalı veya haksahipleri ve gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun ev
rakta sahtekârlık hükümlerine göre öncelikle kovuşturma yapılır. Bunlar; Kurumun bu yüzden uğrayacağı 
zararları % 50 fazlası ve Devlet bankalarının asgarî bir yıllık vadeli meVduata ödedikleri faizi ile birlikte 
Kuruma ayrıca öderler. 

Yürürlük 

MADDE 20. — Bu Kanunun; 9 unou maddesi, sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylık
ların hesabıma esas olmak üzere 1.1.1984 tarihinde; 15 inci maddesi, bu Kanunun yayımını taklip eden dönem 
başında; diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14.9.1983 
Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Z. Bay kar a Prof. Dr. İ. Öztrak M. Özgüneş Prof. Dr. M. N. Özdas 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 
S. R. Pasın K. Akdoğan Ü. H. Bay ülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. Türkmen A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Küıçturgay Prof. Dr, C. T. Sadıklar Prof, Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve îskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evlîyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney . V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Personel rejimi 

Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında Kamu İktisadî Kuruluşları görevlilerine uygulanan kanunlar uy
gulanır. 

Kurum, Ankara dışındaki dava ve icra takipleri için, genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzumlu görü
lecek sayıda avukat tutabilir. 

Kurum, bilgi işlem uzmanları, teknik hizmetler sınıfından uzmanları, doktor ve mütercimleri genel mü
dürün önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile sözleşmeli olarak çalıştırabilir. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kimselere ödenecek ücretlerin üst sınırı, Devlet Memurları Kanunu
na göre çalıştırılan sözleşmeli personel için Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan miktarı aşmamak üzere, yö
netim kurulu tarafından tespit edilir. 

Kurum, gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yabancı uzmanlar çalıştırabilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 sayılı kanunlarla değişik 8 inci maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim kurulu bir başkan ile dört üyeden teşekkül eder. Genel müdür yönetim kurulunun başkanıdır. 
Bir üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Maliye Bakanının önerisi üzerine müşterek kararla atanır. İki 
üye de sigortalıları temsil eden genel kurul üyelerinin kendi içlerinden gösterecekleri adaylar arasından ge
nel kurulca seçilir. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«f) Kurum adına taşınmaz mal edinilmesi, inşası, idaresi ve bunların satılması veya kuruma ait binala

rın; hizmet binası, lojman, misafirhane, kreş, eğitim tesisi gibi hizmet ve sosyal amaçlara tahsisi hakkında
ki önerileri.» 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2654 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Genel kurula, Sosyal Güvenlik Bakanı veya tevkil edeceği kimse başkanlık eder.» 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 
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MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
SOSYAL GÜVENLİK İŞ VE ÎŞÇt İLİŞKİLERİ KOMİSYONU METNİ 

2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 2423 sayılı Kanunla değişik 50 inci maddesinde yer alan basamak 
göstergeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbirinci basamak 
Onikinci basamak 

240 
280 
320 
360 
400 
440 
480 
520 
560 
600 
640 
680 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi 2 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

'MADDE 3. — 1479 sayılı Kanununa aşağıdaki Ek Geçici 15 inci madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanmış ve bağ
lanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası aylıklarının hesabında 1984 takvim yılında aşağıda tespit edi
len basamak göstergelerinin Genel Bütçe Kanunu ile kabul edilen katsayı ile çarpılması suretiyle buluna
cak tutarlar esas alınır. 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbiriftci basamak 
Onikinci basamak 

210 
250 
290 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
570 
610 
650 

MADDE 4. — Bu Kanunun 1 inci maddesi 1 Ocak 1985 tarihinden, diğer maddeleri ise 1 Ocak 1984 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Karşılıkların işletilmesi 
Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre Kurumun ayıracağı karşılıklar aşağıda belir

tildiği şekilde işletilir. 
1. Ödenmiş primler karşılığı; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek düzeyde olmak şartıyla öncelikle Türkiye Halk 

Bankası ile diğer Devlet bankalarına yatırılmak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırılmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırılmak, 
d) Sigortalılara konut veya toplu işyeri ve kurum personeline konut yapımı için, bu yapıların birinci de

rece ipoteği karşılığında taşınmazın değerinin % 80'ine kadar, 2 yılı ödemesiz olmak üzere fonun tesis edil
diği banka tarafından 6'şar aylık eşit taksitler halinde kuruma 10 yılda iade edilmek, % 10'dan aşağı olma
mak üzere faiz yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kredinin birinden yararlanması kaydıyla yönetmelik 
hükümlerine, kurumca tahsisi uygun görülen kredilerin (kullandırılmasını ve tahsilatım temin gayesiyle Bakan
lar Kurulunca bu konuda görevlendirilen ihtisas sahibi Devlet bankası veya bankalarında tesis edilecek fon
lara veya bu hizmetlerin kurumca fiilen yapılması halinde bu konuda kurulacak şif ketlere veya 21 inci mad
dede belirtilen kuruluşlara yatırılmak, 

suretiyle işletilir. 
ödenmiş primler karşılığının en çok % 40'ı (l/b) ve % 25'i de (l/d) bentlerinde yazılı olan konulara yatırılır. 
2. Yukarıdaki hükümlere göre işletilmesi bakımından ödenmiş primler karşılığının yeterli olmaması ha

linde, kurumun bir önceki yıl hesap sonuçlarına göre te spit edilen prim gelirleri ile yaptığı malullük, yaşlı
lık ve ölüm sigortası yardımları arasındaki müspet farkın en çok % 15'i, kurumun aktuaryal durumu göz önü
ne alınmak suretiyle yönetim kurulu kararı ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile t>u maddenin l/d toendi 
hükümlerinde 'belirtilen şartlarla konut ve toplu işyeri kredisi fonuna veya hizmetlerin kurumca fiilen yapıl
ması halinde bu konuda kurulacak şirketlere veya 21 inci madde gereğince kurulacak kuruluşlara yatırıl
mak suretiyle işletilebilir. 

3. Kurumun sair sebeplerle ayrılan karşılıkları günün iktisadî şartlarına, kurumun malî ve aktuaryal du
rumuna göre kurumun bütçesi; plasman ve yatırım programları çerçevesinde işletilir. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi, resim ve harç muafiyeti 
Madde 20. — a) Bu Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde yazılı kaynaklardan elde olunan gelirler ile 

21 nci maddesi uyarınca kurulan müessese veya iştiraklerden elde olunan hak ve gelirler, 
b) Kurumca sigortalılara ve bu Kanuna göre hak sahibi sayılan kimselere verilen ödenekler ve yapılan 

yardımlar, 
c) Kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım ve satım işlemleri ile kurum ve hizmet gereği 

sigortalıların ihtiyacı olan ve Türkiye'de temini mümkün olmayan malların ithali, kiralanması, 
ç) Kurumun taraf olduğu dava ve icra takipleri ile ilanları, 
d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması ge

reken yazı ve belgeler ve bunların suretleri, 
İlgili kanunlarda kurumun adı ve kuruluş kanununun tarih ve sayısı yazılı olmasa dahi, ithalde alınan 

vergi ve resimler dahil her türlü vergi, resim ve harçlar ile kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden fay
dalanmadığı fon ve kuruluşlara katkı paylarından muaftır. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Tüzelkişiliği olan kuruluşlar kurmak ve iştiraklerde bulunmak yetkisi 
Madde 21. — Kurum; kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri ile denetim usulleri yö

netmeliklerle belirlenmek suretiyle kendisine bağlı tüzelkişiliği haiz müesseseler ile ortaklıklar veya şirketler ku
rabilir veya kurulmuş bulunanların hisse senetlerini veya ortaklık paylanm satın alabilir. 
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(M. G. K.) 
(Sosyal Güvenlik tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Metni) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Bu maddede belirtilen kuruluş ve iştirakler Bakanlar Kurulu kararı îlt kurulur. 
Bu kuruluş ve iştiraklerin personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Hakkındaki Kanun hükümleri 

uygulanmaz. 
Bu Kanunun 17, 18 ve 20 nci maddeleri Kurumun kuracağı bu kuruluş ve iştirakler hakkında da uygu

lanır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda özlük hakları saklı kalmak şartıyla çalıştırılabilirler. 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 43 üncü mad desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten son ra talepte 'bulunanların ölüm aylıkları, talep tarihini ta

kip eden aybaşından itibaren başlar, 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2423 sayılı kanunlarla değişik 50 nci maddesinde yer alan 
basamak »göstergeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü 'basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
ıSekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbirinci basamak 
Onikinci basamak 

210 
250 
290 
330 
370 
410 
450 
490 
530 
570 
610 
650» 

MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 2229 ve 2654 sayılı kanunlarla değişik 51 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına girenler, 
bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen aylık gelir basamaklarından 6 ncı basamaktan aşağısmı seçemez
ler.» 

MADDE 11. — 1479 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 

Madde 63. — Üçüncü bir kimsenin,suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan yardımların yapılmasını 
gerektiren bir halin doğmasında, Kurum, sigortalı veya hak sahiplerine gerekli bütün yardımları yapar. 

Ancak, Kurum, yapılan ve yapılacak yardımların tutarı için üçüncü kişilere, istihdam edenlere, araç sahip
lerine ve diğer sorumlulara rücu eder. 

MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Matematik karşılık; bu Kanun gereğince bağlanan aylıkların ödenmesini sağlamak üzere hesaplanacak pe
şin değerlerin toplamıdır. Ancak, yıl içinde her türlü sigorta giderleri için yapılacak ödemeler öncelikle o yı
lın gelirlerinden karşılanır.» 

MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, cenaze yardımı ve ölüm toptan ödeme hakları, hakkı doğu

ran olay tarihinden başlanarak 10 yıl içinde istenmezse düşer.» 
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(M. G. K.) 
(Sosyali Güvenlik iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Metni) 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından 
sonra aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir. 

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının tescil talebinin Kuruma intikal ettiği tarih itibariyle başlar, terk tale
binin Kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik 'kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlama ile 
sona erer. Ancak, bulunduğu basamağın aylık priminin al ti katından fazla prim, gecikme zammı ve faiz borcu 
olan ve Kurumun yazılı 'bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde bu borçlarını ödemeyenlerin sigorta
lılıkları sona erer. Bu takdirde, 53 üncü madde uyarınca yapılacak hesaplamaya göre, tanınan söz konusu üç 
aylık süre sonuna kadar ödenen prime tekabül eden süreler sigortalılıktan sayılır. Bu suretle sigortalılıkları 
sona erenlerin yeniden isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için yazılı talepte bulunmaları şarttır. 

Malullük ve ölüm hallerinde yazılı bildirim şartı aranmaksızın bu hallerin vukubulduğu tarihe kadar 
ödenen prime tekabül eden süreler ile sigortalıların borçlu bulundukları prim borçlarına karşılık malullük ve 
ölüm hallerinin vukuundan sonra yapılacak ödemelerin; sigortalının bulunduğu basamağın aylık priminin 
altı katına kadar olan kısmı aylık bağlamalarda dikkate alınır. 

MADDE 15. — 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci maddenin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
aylık alanlara her ay 2 000 lira sosyal yardım zammı verilir. Bu zam aylıklar ile birlikte ve peşin olarak 
ödenir. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan emekli, adî ma
lullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ödenen sosyal yardım zammında yapılacak değişiklik
ler, bu madde uyarınca ödenmekte olan sosyal yardım zammına aynı oranda yansıtılır.» 

MADDE 16. — 1479 sayılı Kanuna 2229 sayılı Kanunla ilave edilip 2654 sayılı Kanunla değiştirilen Ek 
geçici 4 üncü maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra bir fıkra eklen
miştir, 

«Borçlanma primleri, borçlanma talep tarihindeki basamak ve prim tutarları üzerinden hesaplanır ve si
gortalılık başlangıç tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenir. Belirtilen süre içerisinde borçların tamamen öden
memesi halinde borçlanma talepleri geçersiz sayılır.» 

Borçlanılan süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında borcun bittiği tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra prim 
ödeme süresi olarak değerlendirilir. 

MADDE 17. — 1479 sayılı Kanuna 2654 sayılı Kanunla ilave edilen Ek Geçici 12 nci madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılık niteliğini kaybedenler hakkında yapılacak işlemler 
Ek Geçici Madde 12. — 1479 sayılı Kanunun değişik 24 üncü maddesinin (11.) bendinde sayılanlar dı

şında kalan kimselerden Kuruma kayıt ve tescil yapılmakla birlikte Kanunun öngördüğü şartları taşımadık
ları için sigortalı sayılmayanların, 1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri arasında kayıt ve tescilli bulundukları sü
relerinin tamamı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve bu sürelere ait prim, gecik
me zammı ve faizleri ödemeleri şartıyla sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Şu kadar ki, kendi isteği 
üzerine sigortalılığı sona erenlerin kayıt ve tescili bulundukları süreler talebe bakılmaksızın geçerli sayılır. 

Sigortalılığı tescil edilmemiş olmakla birlikte, prim ödemesinde bulunmuş olanların, ilk prim ödeme ta
rihi ile 20.4.1982 tarihi arasında kalan süreleri de birinci fıkradaki şartlarla sigortalılık süresi olarak kabul 
edilir. 

Yukarıdaki bir ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca sigortalılığı geçerlik kazananlar 1479 sayılı Kanunun 
değişik 24 üncü maddesinde belirtilen sigortalılık şartlarını taşımamakla beraber 20.4.1982 tarihinden sonra 
da prim ödemeye devam ettikleri takdirde, ödedikleri prime tekabül eden süreler, talebe bakılmaksızın, isteğe 
bağlı sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu durumdaki sigortalılar 24 üncü madde kapsamına giren si
gortalıların hak ve yükümlülüklerini haizdirler. 
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Bu madde hükmünden yararlanmak suretiyle sigortalılığı geçerli sayılanların aylıkları da aylığa hak ka
zanılan tarih itibariyle geçerli sayılır. Ancak, kesilmiş bulunan aylıkların yeniden ödenmeye başlanabilmesi 
için sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları şarttır. 

MADDE 18. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek 8 inci madde ilave edilmiştir. 

Prim ve tahsis ödemeleri ile ilgili makbuzların imhası 

EK MADDE 8. — Sigortalıların prim ve prime ilişkin ödemeleri ile sigortalılara veya hak sahiplerine 
Kurumca yapılan sigorta yardımları, prim iadeleri ve benzeri her türlü ödemeleri ihtiva eden ve Kurumun 
bilgi işlem kayıtlarına intikal ettirilmiş bulunan makbuz ve posta çeki gibi belgeler, bu tür ödemelerin yapıl
dığı tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza edilir. 

Muhafaza süresi geçtikten sonra bu tür ödemelerin tespit ve tevsikinde Kurumun bilgi işlem kayıtları 
esas alınır. Kurumun bilgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde, itiraz eden aksini ispatla mükelleftir. 

Bu maddeye göre imha edilecek belgelerin imha usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 19. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler ilave edilmiştir. 

Daha önce diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalışmış olanların basamak düzeltmeleri 
EK GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce diğer sosyal güvenlik kanun

larına tabi hizmeti dolayısıyla 51 inci maddenin üçüncü fıkrası gereğince 6 ncı basamaktan daha yüksek ba
samağa intibak ettirilenler, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yazılı talepte bulunmak 
şartıyla giriş tarihi itibariyle 6 ncı basamaktan aşağı olmamak üzere basamak düzeltebilirler. 

Bu şekilde basamak düzeltenlerin ödedikleri fazla primler iade edilmeyip, ileride ödemeleri gereken prim
lere mahsup edilir. 

İsteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmuş olanların tabi olacağı hükümler 
EK GEÇlCl MADDE 16. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 79 uncu maddeye göre iste

ğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanlara da bu Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan kesenek, prim, ge
cikme zammı ve faiz borçlarını kısmen veya tamamen süresinde ödemedikleri için sigortalılığı sona erenler; 
bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ait ödemeleri gereken borçlarım gecikme zammı ve 
faiziyle birlikte bir yıl içinde tamamen ödedikleri takdirde bütün süreleri sigortalılık süresi olarak değerlen
dirilir. Bu suretle sigortalılıkları geçerlik kazananlar, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde 
talepte bulunmak kaydıyla bu Kanunla değişik Ek geçici 4 üncü madde hükümlerinden faydalanabilirler. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce borçlanma talebinde bulunmakla beraber, ödenmesi gereken borç
lanma tutarlarını süresinde ödemeyenler de bu borçlarının tamamını iki yıl içinde gecikme zam ve faiziyle 
birlikte ödemeleri kaydıyla borçlanmaları geçerli sayılır. 

Daha önce borçlanma talebinde bulunmuş ve borçlanma tutarını tamamen ödemiş olmakla beraber, si
gortalılığı, sigortalılığın başlangıç tarihi itibariyle sayılmayanların, borçlanma karşılığını geri almamış olmak 
kaydıyla bu borçlanmaları geçerli sayılır. 

20.4.1982 tarihinden önce tescilini yaptırmayanlar hakkında yapılacak işlemler 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — 1479 sayılı Kanuna 2654 sayılı Kanunla ilave edilen ek geçici 13 üncü 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen iki yıllık süre ile dördüncü fıkrasında belirtilen bir yıllık süre; bu Ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlar. 

20.4.1982 tarihinden önce vergi dairelerine kayıtlı bulunulan sürelerin borçlanılması 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — 20.4.1982 tarihinden önce her ne suretle olursa olsun Kuruma kayıt ve 
tescili yapılan ve talep tarihinde sigortalılık niteliğini taşıyanlar, 1.10.1972 ile 20.4.1982 tarihleri arasında, 
Kuruma veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı bulundukları süreler dışında vergi dairelerine ka-
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yıtlı olarak k&ndi nam ve hesaplarına bağımsız çalıştıkları sürelerin tamamını belgelemek şartıyla borçlanabi
lirler. 

Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu son basamak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre 
hesaplanarak defaten veya bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç iki yıl İçinde ödenir. Bu süre 
içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri sigortalılıktan sayılmaz. 

Borçlanma talebi bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde Kuruma yazılı olarak yapılır 
ve bu süre içinde vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar ve 
gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, Kurumun 
bu yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve kanunî faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Geçersiz 10 yıllık hizmet belgelerinin tabi olacağı hükümler 

EK GEÇİCİ (MADDE 19. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu maddede 2229 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklik hükürnlerinden yararlanmak suretiyle kanunî süreler içinde verilmiş ve Kurum kayıt
larına geçirilmiş bulunan eski çalışma sürelerinin tevsikine ilişkin belgelerin Kanunun öngördüğü şartları ta
şımadıklarının sonradan tespit edilmesi sebebiyle geçerli sayılmamaları halinde belgelerde gösterilen bağımsız 
çalışma sürelerinin, sigortalı veya hak sahipleri tarafından vergi daireleri ve diğer umumî mülhalk veya hususî 
bütçeli idarelerden alınacak belgelerle teyit ettirilmesi şartıyla, teyit ettirilen süre kadarı geçerlik kazanır. 

Bu suretle teyit ve tevsik edilen sürelerin ilk belgede gösterilen sürelerden eksik olması halinde, eksik ka
lan kısmı, hiç teyit ve tevsik edilememesi halinde ise tamamı, borçlanılabilir. 

Borçlanma primleri sigortalının Bağ-Kur'a giriş basamağı üzerinden ve bu madde hükmüne göre yapılacak 
talep tarihinde yürürlükte olan prim tutarları esas alınarak hesaplanır ve defaten veya iki yıl içinde ödenir. 
Borcun tamamı ödenmedikçe aylık bağlanmaz. 

Bu şekilde geçerlik kazanan belgelere istinaden Önceden ödenmiş bulunan aylıklar geri alınmaz. Fakat, bel
genin geçersizliğinin tespit edildiği tarih itibariyle aylığın ödenmesi durdurulur. Durdurulan aylık, belgenin 
geçerliği için aranan "şartların ikmali ile aylığın durdurulduğu tarih itibariyle yeniden (başlatılır. 

Bu madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle ilk defa aylığa hak kazananların aylıkları talep tarihini 
takip eden aybaşından itibaren başlatılır. 

Çalışma sürelerinin teyidine ilişkin belgelerin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde 
gerek sigortalı veya hak sahipleri ve gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun evrakta 
sahtekârlık hükümlerine göre öncelikle kovuşturma yapılır. Bunlar; Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları 
% 50 fazlası ve Devlet bankalarının asgarî bir yıllık vadeli mevduata ödedikleri faizi ile birlikte Kuruma 
ayrıca öderler. 

Yürürlük 

MADDE 20. — Bu Kanunun; 9 uncu maddesi, sigortaü'liarın ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylık
ların hesabına esas olmak üzere 1.1.1984 tarihinde; 15 inci maddesi, bu Kanunum yayımını takip eden dönem 
başında; diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer., 

Yürütme 

MADDE 21. — 'Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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