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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 

İL-GELEN KAĞITLAR 6 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 14, 46 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 14:15, 15:24 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, kuruluşunun 66 ncı yıl
dönümünde, köy entsitülerinin, köylerin ekonomik ve sosyal bakımdan kal
kınmasında aldığı önemli role ilişkin gündemdışı konuşması 14:15, 15:17 

2.- Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, vefatının 13 üncü yılın
da 8 inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın siyasî kişiliğine ilişkin gündemdışı 
konuşması 17:19 

3.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan'm, Edirne gümrük kapılarındaki 
bazı uygulamalar nedeniyle ilin ekonomisinde yaşanan sıkıntılara ve alın
ması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyiş-
leri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 20:24 
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B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Portekiz Adalet Bakanı Alberto Bernar-

des Costa ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
2.- Genel Kurulu ziyaret eden Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vac-

lav Klaus ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 
1.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

3.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 
Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 

4.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) 

5.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 
1 inci Ek) 

6.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 

7.- Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/1177) (S. Sayısı: 1123) 

8.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 
Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17/06/1994 Tarihli ve 
4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 
Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 3602 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasardan; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 
39 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Mad
desine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet 
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Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent 
Baratalı ile Türkan Miçooğulları'mn; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Millet
vekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 
2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 
ncı Maddesi ile Değişik Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent 
Baratalı'nm; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 
20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Millet
vekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin 
Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili 
Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 
Milletvekilinin; 08/06/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Mil
letvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurum
larına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih 
ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Millet
vekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Millet
vekili Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Yasasının 32 nci Maddesine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa 
ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/1008,1/8,1/14,1/408,1/568,1/571,1/574,2/79,2/151,2/152, 
2/156,2/196,2/208,2/301,2/313,2/322,2/335,2/423,2/459,2/558,2/593, 
2/654) (S. Sayısı: 1139) 29:46, 47:107 

- 3 -



TBMM B:89 18 .4 .2006 0 : 1 

Savfa 

V.-SORULAR VE CEVAPLAR 108 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 108:140 
1.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'nın, bir tutuklunun tah

liyesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12280) 108:109 
2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, idarî yargı hâkim adaylığı 

sınavının ertelenmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in 
cevabı (7/12632) 110:111 

3.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, kamuya personel alımlarında 
uygulanan yaş sınırlamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13114) 112:115 

4.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Şahkulu Sultan Külliyesinin 
kira bedeline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh
met Ali ŞAHİN'in cevabı (7/13170) 116:118 

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'm, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün İstanbul şubesinin mütevelli heyetine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/13190) 119:120 

6.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, çocuklarının ortağı ol
duğu şirketlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı (7/13212) 121:122 

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, oğluna ait bir şirkete 
teşvik verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/13216) 123:125 

8.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir firmanın vergi kayıt
larına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/13218) 126:127 

9.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir konferans organizas
yonu ihalesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAG'ın cevabı 
(7/13236) 128:138 

10.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, internet sitesiyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/13432) n q . 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak altı oturum yaptı. 

Trabzon Milletvekili Asım Aykan, bazı televizyon kanallarında yapılan yayınların çocuklar ve 
gençler üzerindeki olumsuz etkileri ile toplumun örf ve âdetlerine uygun programlar yapılmasının 
önemine ve bu konularda alınması gereken tedbirlere, 

Kütahya Milletvekili Alaettin Güven, Kutlu Doğum Haftasına, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün, Tuzla'da toprağa gömülü olarak bulunan zehirli atık varil
leri ile bölgede çevre kirliliğine karşı alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, 
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe cevap verdi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alman maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

1 inci sırasında bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek), 

2 nci sırasında bulunan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/277) (L. Sayısı: 1079), 

4 üncü sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun 
Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904), 

5 inci sırasında bulunan, Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/727) (S. Sayısı: 1138), 

Görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendi. 

6 ncı sırasına alman ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun 
olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 
Tasarısının (1/1153) (S. Sayısı: 1102) görüşmeleri tamamlanarak, elektronik cihazla yapılan açıkoy-
lamadan sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İsparta Milletvekili Erkan Mumcu'nun, konuşmasında, Genel 
Başkanlarına ve Grubuna, 

Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin konuş
masında, Partisine, 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İsparta Milletvekili Erkan Mumcu'nun, konuşmasında, 
Hükümete, 

Sataştığı iddiasıyla birer açıklamada bulundular. 

7 nci sırasında bulunan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 
kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan Tarım Kanunu Tasarısının 
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(1/977) (S. Sayısı: 1052) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak ikinci bölümüne kadar kabul edildi, 
ikinci bölümü üzerinde bir süre görüşüldü; birleşime verilen aradan sonra Genel Kurulda ilgili 
komisyon yetkilileri hazır bulunmadığı anlaşıldığından; 

18 Nisan 2006 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.14'te son verildi. 
Sadık Yakut 

Başkanvekili 
Yaşar Tüzün Bayram Özçelik 

Bilecik Burdur 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

No.: 122 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
17 Nisan 2006 Pazartesi 

Rapor 
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Ar

keoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve Görüşme Tutanaklarının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1185) (S. Sayısı: 1141) 
(Dağıtma tarihi: 17.4.2006) (GÜNDEME) 

No.: 123 
18 Nisan 2006 Salı 

Tasarılar 
1.- Millî Arşiv Kanunu Tasarısı (1/1191) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Adalet ile Plan 

ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2006) 
2.- Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı (1/1192) (Avrupa Birliği Uyum; Adalet; Dışişleri ile 

İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2006) 
Teklifler 

1.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununa Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/763) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan 
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2006) 

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Bursa 
Milletvekili Zafer Hıdıroğlu'nun; Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/764) (İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2006) 

Sözlü Soru Önergesi 
1.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, Açıköğretim Fakültesi kitap bedellerinden alınan 

havale ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru 
önergesi (6/1698) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Antalya Kültür Merkezinde düzenlenen bir prog

rama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13513) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 
2.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, Diyarbakır'da yaşanan olaylara ilişkin Başbakan

dan yazılı soru önergesi (7/13514) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 
3.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, medyaya yönelik bazı ifadelerine ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/13515) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 
4.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Mersin gezisinde eylem yapan şahsın tehdit edil

diği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13516) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2006) 
5.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, SEKA Kent Parkı 1. Etap ihalesine ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/13517) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 
6.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, pirinç ithalatı kotasının kaldırılmasına ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/13518) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 
7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, kamu kurum ve kuruluşlarının sağlık 

harcamalanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13519) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 
8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kredi kartı faizlerine ilişkin Başbakandan 

yazılı soru önergesi (7/13520) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 
9.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, ABD'nin İskenderun Limanında incelemelerde bulun

duğu iddialanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13521) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2006) 
10.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, Maliye Bakanının mayınlı sınır arazilerinde in

celemelerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13522) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 4/4/2006) 

11.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU'nun, kamu bankalarına borcu olan küçük ve orta 
ölçekli işletme sahiplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13523) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4/4/2006) 

12. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, Merkez Bankasının belirlediği kredi kartı faiz oran
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13524) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2006) 

13.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, 2003-2005 yılları arasında yapılan yatırım
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13525) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

14.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, İzmir'de Türkiye Denizcilik İşlet
melerine ait bir arazinin kiralanmasına ve Konak Piyer İskelesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/13526) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

15.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, sözleşmeli personelin, memur kadrolarına atan
masına imkân sağlayan kanun tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13527) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

16.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliğe ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13528) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

17.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK'in, İstanbul-Sultanbeyli'de yapılmak istenen 
cemevine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13529) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

18.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'm, kadrolaşma suçu olup olmadığına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13530) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2006) 

19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul-Sarıyer'deki bir taşınmazın satışına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13531) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 
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20.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, Karadeniz Sahil Yoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/13532) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

21.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, bazı yol yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık 
ve îskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/13533) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

22.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLÎNGİR'in, Celal Bayar Üniversitesi Yuntdağı kampusunun 
bağlantı yollarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/13534) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

23.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Ankara-Mamak çöplüğüne ve hayvan itlafı id
dialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13535) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 31/3/2006) 

24.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkındaki 
çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13536) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3/4/2006) 

25.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, çevre düzeni planı için başvuran belediyelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13537) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

26.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara'nın Mamak ve Altındağ ilçelerindeki hayvan 
itlafı haberlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13538) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6/4/2006) 

27.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, Kıbrıs Rum Kesimi uçak ve gemilerinin kabulü 
konusunda taviz verilip verilmeyeceğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı 
soru önergesi (7/13539) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

28.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, KKTC'de üretilen ürünlerin Güney Kıbrıs'tan ih
raç edileceği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/13540) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

29.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, AB'nin KKTC'ye mali yardımı konusundaki 
tutuma ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/13541) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

30.- Antalya Milletvekili Nail KAMACTnın, ABD'nin İskenderun Limanında incelemelerde 
bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/13542) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

31.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, ABD'nin İskenderun Limanında askeri tesis kur
mak istediği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/13543) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2006) 

32.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa ELEKDAĞ'ın, Japonya ile imzalanan Kaman 
Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin hibe yoluyla yapılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/13544) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2006) 

33.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF ile Merkez ve Medya Grupları arasındaki 
protokollere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/13545) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

34.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/13546) (Başkan
lığa geliş tarihi: 31/3/2006) 

35.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TMSF aleyhine Polonya'da dava açılıp açılmadığına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/13547) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 
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36.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, SPK ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/13548) (Başkan
lığa geliş tarihi: 4/4/2006) 

37.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, bazı İmar Bankası mudilerine yapılması gereken 
ödemelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/13549) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2006) 

38.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Star Gazetesinin satışına ve çalışanlarının 
durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/13550) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

39.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, TMSF'nin Telsim ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/13551) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5/4/2006) 

40.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, SPK ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/13552) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

41.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'm, TMSF'nin uygulamalarına ve denetimine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/13553) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

42.- Konya Milletvekili Atilla KART'm, mayınlı arazilerin temizlenmesinde GAP İdaresine 
düşen göreve ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif ŞENER) yazılı soru 
önergesi (7/13554) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

43.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ'in, özelleştirmeler sonucu geçici işçi olarak is
tihdam edilen personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) 
yazılı soru önergesi (7/13555) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

44.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, özelleştirmeler sonucu geçici işçi olarak istih
dam edilen personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) 
yazılı soru önergesi (7/13556) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

45.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'nın yüzme havuzu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi 
(7/13557) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

46.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya'da yapılacak yüzme yarış
malarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru öner
gesi (7/13558) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

47.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, örnek davranışlarda bulunan vatandaşların 
ödüllendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/13559) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 31/3/2006) 

48.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, TRT2'de yayınlanan bir programın yayından kal
dırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/13560) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3/4/2006) 

49.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, Atatürk'ün doğum yıldönümü etkin
liklerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına zamanında bildirilmediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/13561) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2006) 

50.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Devlet bankalarından verilen kredilere ilişkin 
Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/13562) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 
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51.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, tedavülden kaldırılan banknotlara ilişkin Dev
let Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/13563) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

52.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, SHÇEK sosyal hizmet danışma hattına ilişkin Dev
let Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/13564) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

53.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, SHÇEK'nin rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Dev
let Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/13565) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

54.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, kadın sığınma evlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/13566) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

55.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT'in, Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet modelleriyle yapılan 
enerji yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13567) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

56.- îzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Yortanlı ve Çaltıkoru barajları inşaatlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13568) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

57.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Sayıştay'ın Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan 
elektrik santralleriyle ilgili raporuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/13569) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

58.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Yeşilkavak Barajının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13570) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

59.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Zeytinçay Göletinin yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13571) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

60.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Ankara'daki hayvan itlafı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13572) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2006) 

61.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, bir şehit çocuğunun iş başvurusuna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13573) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

62.- Kırklareli Mehmet S. KESİMOĞLU'mm, Malkoçlar sınır kapısının açılmamasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13574) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

63.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ'in, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim
ler Kongresine katılacak üyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13575) (Başkan
lığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

64.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan'daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13576) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

65.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Erzurum Valisi ile görüşmek isteyen 
köylülere yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru. önergesi (7/13577) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

66.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Alanya-Süleymanlar 
Köyünün yol ve su ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13578) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6/4/2006) 

67.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Alanya-Beyreli 
Köyünün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13579) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6/4/2006) 

68.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'mm, Emniyet Genel Müdürünün yurt 
dışı seyahatlerine ve Hakkâri Şemdinli'ye gidip gitmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/13580) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 
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69.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, halk oyunları yarışması Ankara elemelerinin 
bazı jüri üyelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13581) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3/4/2006) 

70.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Mardin İlinde yapılan çalışmalara ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13582) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2006) 

71.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, terkin edilen vergi borçlarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13583) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

72.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, yatırım teşviki uygulamalarının sonuçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13584) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

73.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı hizmet binasına 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13585) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

74.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, bir şehit ailesine verilen tazminat ve bağlanan 
maaşa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13586) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

75.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli Hükümet Konağına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13587) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

76.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ'in, elektrik dağıtım bölgelerine ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13588) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

77.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, bazı konularda ABD ile ilişkilere ilişkin Mil
lî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13589) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

78.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, askeri hastanelere girişte başörtülü ziyaretçilere 
yönelik uygulamaya ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13590) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3/4/2006) 

79.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Avustralya ve Yeni Zelanda ziyaretine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13591) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

80.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13592) (Başkan
lığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

81.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY'ın, bir ders kitabındaki Türkiye haritasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13593) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

82.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Samsun-Alaçam Öğretmeneviyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13594) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2006) 

83.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, Ankara'daki bir sosyal bilimler lisesine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13595) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

84.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun, okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13596) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

85.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCTnm, öğretmen alımlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/13597) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

86.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli'deki bazı okulların derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13598) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

87.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli'deki bir ilköğretim okulunun ders
lik ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13599) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6/4/2006) 

88.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa'daki bazı okulların ek bina ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13600) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 
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89.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'm, şehit öğretmenlere Devlet Övünç Madal
yası verilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13601) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6/4/2006) 

90.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, bazı ihalelerle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/13602) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/3/2006) 

91.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, Düzce'deki aile hekimliği pilot uygulamasına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13603) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/3/2006) 

92.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Mardin İlinin sağlık kuruluşu ihtiyacına iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13604) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/4/2006) 

93.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, aile hekimliği pilot uygulamasına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13605) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

94.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, İstanbul-Beykoz Çocuk Göğüs Hastalıkları Has
tanesinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13606) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5/4/2006) 

95.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, Ankara'nın Gölbaşı İlçesindeki toprakların kanser 
riski taşıdığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13607) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 5/4/2006) 

96.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, Ankara'nın Gölbaşı İlçesi topraklarındaki as
beste ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13608) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

97.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa'daki bazı hastanelerin kapasitesinin artırıl
masına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13609) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

98.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli'deki Sağlık Meslek Lisesinin ve 
sağlık ocaklarının hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13610) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

99.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, narenciye üretiminde kullanımı ruhsatlan-
dınlmış ilaçlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13611) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5/4/2006) 

100.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, çeltik ve pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13612) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

101.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İznik Gölünde yapılan balıkçılıktaki sorunlara 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13613) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5/4/2006) 

102.- Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün dev
redilen işlerine, makinelerine ve personeline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/13614) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/4/2006) 

103.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli'de bazı tarım faaliyetlerinin des
teklenmesine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13615) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6/4/2006) 

104.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa İlindeki tanm faaliyetlerinin geliştiril
mesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13616) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6/4/2006) 

105.- İstanbul Milletvekili Lokman AYVA'nın, bilinmeyen numaralar (118) hattına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13617) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2006) 
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106.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, THY'deki personel hareketlerine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13618) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

107.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TCDD santralının bekleme melodisine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13619) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/4/2006) 

108.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa Merkezinden geçen demiryolu hattının 
güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13620) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3/4/2006) 

109.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı okulların mezunlarına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/13621) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/3/2006) 

110.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, mısır ithalatı lisansı alan şirketlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/13622) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3/4/2006) 

111.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa'da SSK ve BAĞ-KUR'un hizmet binası 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13623) (Başkan
lığa geliş tarihi: 6/4/2006) 

112.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli Organize Sanayi Bölgesine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13624) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/4/2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.04 
18 Nisan 2006 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Değerli milletvekilleri, Türk ve dünya eğitim tarihlerinde seçkin bir yere sahip, Türk aydınlan

ma çağına olağanüstü katkıları olan köy enstitülerinin kuruluş yıldönümünde, enstitülerin başöğret
meni rahmetli İsmail Hakkı Tonguç'un anısı önünde saygıyla eğiliriz. 

Gündemdışı ilk söz, köy enstitülerinin kuruluşunun altmışaltına yıldönümü münasebetiyle söz 
isteyen Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'ya aittir. 

Buyurun Sayın Gazalcı. (CHP sıralarından alkışlar) 
III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, kuruluşunun 66 ncı yıldönümünde, köy 

enstitülerinin, köylerin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasında aldığı önemli role ilişkin gün
demdışı konuşması 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; köy enstitülerinin kuruluşunun 66 ncı yıl

dönümünde, gündemdışı söz aldım; tümünüzü saygıyla selamlıyorum. 
Önce, başladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftasını kutluyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkanın da söylediği gibi, toplumu ta derinden 

etkileyen, izleri günümüze değin süren, cumhuriyetin en değerli eserlerinden biri olan köy ens
titüleri üzerine bugüne değin birçok etkinlikler yapılmıştır, 200'ün üzerinde eser vardır, doktora tezi 
olmuştur, UNESCO bütün geri kalmış ülkelere örnek bir sistem olarak önermiştir, üzerine vakıflar, 
dernekler kurulmuştur köy enstitüsü sisteminin. Belki ezberci, eleyici, birliği ve niteliği bozulmuş 
bugünkü eğitim sistemine bir tepki olarak, son on yıldır, ülkemizin çeşitli yerlerinde köy enstitüsü 
üzerine yapılan toplantılar daha da arttı. Özellikle üniversitelerin de içinde olduğu birçok kuruluş, 
yurdun her yerinde yıldönümlerinde köy enstitülerine duyduğu özlemi çeşitli çalışmalarla dile 
getiriyor. Örneğin, geçtiğimiz hafta -İsparta Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yük
sekokulu Köy Enstitüleri Araştırma ve Uygulama Merkezi burada kurulmuştu geçen yıl- 100'e 
yakın bilim adamının katıldığı bir çalıştay düzenledi, İzmir'de bulunan yeni kuşak köy enstitüleriy
le birlikte adı geçen üniversite ilköğretimden ortaöğretime değin çok güzel bir toplantı yaptı. 

Yine, Gazi Üniversitesinde bu yıl Hasan Âlî Yücel Araştırma Enstitüsü kuruldu. Yakında, bel
ki, başka üniversitelerde de Tonguç ile köy enstitüleriyle ilgili bilimsel araştırma merkezleri 
kurulacaktır. Aslında, bütün dünyada örnekleri görüldüğü gibi, bağımsız çalışan bir enstitü kurul
ması gerekir dışarıda, üniversitelerle de işbirliği yapan. 
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Değerli arkadaşlar, köy enstitüleri, kurulduğu yıllar, ülkemizin zorunlu koşullarından ortaya 
çıkmıştır. 1935 yılında Türkiye'nin nüfusunun yüzde 80'i köylerde yaşıyordu ve bu yaşayan yüzde 
80 nüfusun ancak yüzde 25'i okula gidebiliyordu. Kentlerde yaşayanların ise, tam tersine, yüzde 75'i 
okula gidiyordu; yani, köylerimiz öğretmensizdi, okulsuzdu. 40 000 köyün, yaklaşık, bir köyde 35 000'in-
de okul yoktu. 16 000 köyün nüfusu 150'nin altındaydı; yani, bir köyde 150 kişiden az insan 
yaşıyordu. İşte bu kent ve köy ayırımı, kız-erkek arasındaki eğitimsizlik uçurumu köy enstitülerini 
doğurmuştur. Alışılmış yöntemlerin dışında, 1936 yılında, önce eğitmen kursları açılmış, ardından 
köy öğretmen okulları; o denemeler başarılı olunca da köy enstitüleri kurulmuştur. 17 Nisan 
1940'ta, yani, bugün 66 ncı kuruluş yıldönümünü andığımız günün anısına yasa çıkmış; yasa çıktığı 
yıl 14 tane köy enstitüsü kurulmuştur. 1946'ya girildiğinde sayı 20 olmuştur. Van Ernis'te kurulan 
köy enstitüsüyle beraber 21 köy enstitüsü kurulmuş oluyordu. 

BAŞKAN - Sayın Gazalcı, biraz bekler misiniz. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Tabiî, efendim. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1.- Genel Kurulu ziyaret eden Portekiz Adalet Bakanı Alberto Bernardes Costa ve beraberin

deki heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in davetlisi olarak ülkemizi 

ziyaret etmekte olan Portekiz Adalet Bakanı Alberto Bernardes Costa ve beraberindeki heyet, şu an
da Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar. (Alkışlar) 

Kendilerine, Yüce Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. 
Devam edin Sayın Gazalcı. 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, kuruluşunun 66 ncı yıldönümünde, köy ensti

tülerinin, köylerin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasında aldığı önemli role ilişkin gündem-
dışı konuşması (Devam) 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başta, eğitimi bir süs 
olmaktan çıkanp yararlı bir iş olmasını öneren ve yol gösteren Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
"benim en büyük eserim köy enstitüleridir" diyen Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün desteği, Millî 
Eğitim Bakanlarından Saffet Arıkan ve Hasan Âli Yücel'in siyasî kararlılığı ve bu işi kuran, uy
gulayan İlköğretim Genel Müdürü, büyük eğitimci İsmail Hakkı Tonguç ve arkadaşları, köy ens
titüsü sistemini kurmuşlardır. 

Köy enstitüsü sistemi, üç yıllık eğitmen kursları, beş yıllık köy okulları, sekiz yıllık bölge okul
ları, Türkiye'nin 21 yerine dağılmış birer aydınlanma güneşi gibi olan 21 köy enstitüsü ve Hasanoğ-
lan'da da yüksek köy enstitüsü uygulama okulları, hatta Emekli Sandığından önce kurulan, 1943'te, 
İLKSAN, bütünüyle bir köy enstitüsü sistemini doğurdu. 

Aslında, köy enstitüleri, Kurtuluş Savaşının bir devamıdır. Karanlıkla, gerilikle, yoksullukla, 
bilinçsizlikle bir savaş; Mustafa Kemal'in, 9 Eylül 1922'de söylediği bir savaş. Nasıl, Mehmetçik, 
Çanakkale'de Kurtuluş Savaşında yamalı giysilerle destan yaratıp emperyalizmi yenmişse, onların 
çocukları da köy enstitülerinde eğitilip karanlığı yenmişlerdir. O savaş, karanlığın devamı olan 
savaşla özdeştir. Köy enstitülüler, dağları delip su akıttılar, kendi okuyacakları binaları kendi el
leriyle yaptılar, dili işleyip şiir ve türkü söylediler. Köy enstitüleriyle, çocuklarımız, köy çocukları, 
ilk kez fırsat ve olanak eşitliği içinde köy enstitülerinde eğitilip ülke yönetimine katıldılar. Bu okul
lar, bugünkü okulların tersine, parasız, laik, üretici, bilimsel, demokratik, iş içinde, iş aracılığıyla iş 
eğitimi uygulayan, insanı ve toplumu içinden canlandıran okullardı. 
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İçine aldığı insanı eleyip harcamadan, çok amaçlı bir program uygulayan köy enstitülerinde, 
kısa sürede, öğretmen, sağlıkçı insanlar yetişmiştir. Ayrıca, 9 000'e yakın da eğitmen bu kurumlar
da yetişmiştir. Bu okulları bitirenlerin içerisinde, öğretmenlik dışında, yaşamın her alanında başarı 
kazanmış insanlar vardır. Dilimiz ve edebiyatımız zenginleşmiştir buradan çıkanlarla. 

Üretim içerisinde insanı ve toplumu canlandıran bu yeni sistem egemen çevreleri ürküttü. Köy 
çocuğunun bilinçlenip ülke yönetimine katılması onları rahatsız etti. Akıl almaz karalama kampan
yalarıyla, bu ulusal kuruluşlanmız yıpratıldı. Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve arkadaşları 
görevden alındı. Karma eğitime, özgür okumaya, üretim ve eleştiri yöntemlerine bu okullarda son 
verildi. 1948'de yüksek köy enstitüleri, 1954'te de köy enstitüleri bütünüyle kapatıldı. 

"Komadı karanlığın ağalan, 
Halk uyansın, ülke çiçeğe dursun, 
Komadı, aydınlıktan korkanlar" diyor, yüksek köy enstitüsünü bitirmiş ozan yazar Mehmet 

Başaran. 
Elbette, köy enstitüleri sistemini bir bütün olarak günümüz koşullannda yeniden kurmak, bir 

iktidar sorunudur. O kurumlan övmek, onları sevdiğini söylemek yetmez. Köy enstitüsü sistemin
den, ilkelerinden yararlanmak ve onun gereklerini yerine getirmek gerekir. 

Biz, 98 milletvekili arkadaşımla birlikte, 15 Nisan 2003'te, 17 Nisanın bir eğitim günü ve bay
ramı olmasını önerdik. Şu anda, sizin oylannızla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de alın
dı bu; ama, bir türlü ele alınmıyor. Biz, dileriz ki, yeni kuşaklara bu köy enstitülerini daha iyi 
tanıtabilmek için, okullar tatil olmadan, resmî tatil olmadan, 17 Nisan bir bayram olarak kutlansın. 

Bütün köy enstitülerini kuranlan, orada yöneticilik yapanlan, emeği geçenleri kutluyorum, on
lara bin saygı ve selam sunuyorum. 

Sözlerimi, Gönen Öğretmen Okulunda öğretmenim olan Özbek İncebayraktar'm "Köy Ens
titüleri Türküsü" adlı şiiriyle bitirmek istiyorum Sayın Başkanım, izninizle: 

"Aydınlanıyordu sular, 
Sular aydınlanıyordu. 
Gökte birer yıldız gibiydiler, 
Hasanoğlan, Çifteler, Kızılçullu. 

Yeşeriyordu tohum, 
Toprak gecelere gebe. 
Uyanıyordu uykusundan, 
Pamukpınar, Gönen, Kepirtepe. 

Bir destan yazılıyordu bozkırda, 
Değişiyordu çağ. 
Bir deniz feneriydi şavkıyan, 
Arifıye, Gölköy, Dicle, Akçadağ. 

Yürüyorduk güzel günlere doğru, 
Başlıyordu kutsal imece. 
Dağılıyordu karanlıklar, 
Bitiyordu gece. 
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Ekiyor, biçiyor, üretiyorduk. 
Üstümüzde Tonguç Babanın eli. 
Çınlıyordu "Enstitü Marşı"yla, 
Savaştepe, Düziçi, Yıldızeli. 

Açtı benliklerimiz çağlardır, 
Dağılıyordu gözümüzdeki sis. 
Okuyor, okuyor, öğreniyorduk, 
işiyordu Aksu, Cılavuz, Ernis 

Çalışıyorduk yurt harmanında, 
Nasırlıydı büyüyen ellerimiz. 
Bir arı kovanıydı uğultusu, 
Beşikdüzü, Ladik, Ortaklar, İvriz. 

Halktandık, ortaktık halkın derdine, 
Bizimdi en uzak, en bakımsız köy. 
Yurdu aydınlatan bir meşaleydi, 
Pazarören, Pulur, Akpınar, Gölköy. 

Bir hoyrat yel esti gerilerden, 
Çığlarla kapandı yolumuz. 
Çöktü bağnazlığı ilkçağların, 
Öksüz kaldı Anadolumuz." 

Bir hüzün kaplar içimi, 
17 Nisanlara doğru. 
Işıktı, umuttu, kurtuluştu, 
Hasanoğlan, Çifteler, Kızılçullu." 
Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 8 inci Cumhurbaşkanımız Turgut Ozal'ın ölüm yıldönümü; 

Tanrı rahmetini esirgemesin. 
Gündemdışı ikinci söz, 8 inci Cumhurbaşkanımız Turgut Ozal'ın ölüm yıldönümü 

münasebetiyle söz isteyen Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'ya aittir. 
Buyurun Sayın Gaydalı. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
2.- Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, vefatının 13 üncü yılında 8 inci Cumhurbaşka

nı Turgut Ozal'ın siyasî kişiliğine ilişkin gündemdışı konuşması 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Anavatan Par

tisi kurucusu merhum Genel Başkanımız, Başbakanımız, 8 inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut 
Ozal'ın vefatının 13 üncü yıldönümü sebebiyle gündemdışı söz almış bulunuyorum. Bana bu im
kânı sağlayan Sayın Başkana ve siz değerli heyetinize saygılarımı sunuyorum. 
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Zamanımın kısıtlı olması ve konumuzun Sayın Turgut Özal olması, dile getirilmesi gereken 
birçok şeyin ifadesini maalesef imkânsız kılıyor. 

Sayın Özal'ın milletimize yaptığı hizmetler ortadadır. Özellikle, telekomünikasyon, ulaştırma 
ve sanayi alanlarındaki gibi maddî hizmetleri göz önündedir ve hepimizin malumlarıdır. Bu sebep
le ve müsaadelerinizle Sayın Turgut Özal'ın, düşünce hayatımıza ve siyasetimize yaptığı etkileri 
üzerinde konuşmak istiyorum. 

Sayın Turgut Özal'dan sonra toplumun hayatında ve dünyaya bakış açısında köklü değişmeler 
olmuştur. Sayın Özal'ın muhalifleri dahi, bu zihinsel değişimin dışında kalamamışlardır. Sayın Tur
gut Özal'dan sonra Türk siyasetinin paradigması değişmiştir. Dar ideolojik bakışlardan sıyrılan 
siyaset algısı, milletin gündelik hayatının ve ülkenin geleceğinin daha iyi olabilmesi için fayda-
zarar düzlemi üzerine oturmuştur. Sayın Özal'ın muhalifleri dahi, siyasî jargonlannı, kaçınılmaz 
olarak, Sayın Özal'ın jargonuyla uyumlu hale getirmek zorunda kalmışlardır. Çünkü, Sayın Özal, 
milletin arzularını, milletin istediği; ama, ifadelendiremediği arzularını siyaseten formüle etmiş, dil
lendirmiş, sahip olduğu gelecek vizyonuyla daha ileriye yönlendirmesini bilmiştir. 

Bugün kendisini merkez olarak tanımlayan siyasî partilerimizin programlarının içeriğinin ek
seriyeti, Sayın Özal'ın ortaya koyduğu ve güçlü bir şekilde temsil ettiği fikirlerinden oluşmaktadır. 
Sayın Özal'ın en güçlü savunucusu ve sözcüsü olduğu hür teşebbüs, hür düşünce, din ve vicdan öz
gürlüğü kavramları milletin kahir ekseriyetinin fikri olmuştur. 

Bu, bir liderin, toplumun düşünce hayatında yaratabileceği etkinin açık örneğidir. Milletin ken
disinde oluşan bu zihinsel dönüşüm, kaçınılmaz olarak siyasî yaşamı da belirlemiştir. Türk 
siyasetinin manifestosu Sayın Özal'dan sonra yeniden yazılmak zorunda kalmıştır, içine kapanık 
Türkiye yerine dışa açık Türkiye gelmiştir. Siyasetin belirleyiciliği devletten millete geçmiştir. Az 
üreterek, az tüketerek yaşamını sürdüren bir Türkiye yerine, çok üretip çok tüketebilen bir Türkiye 
gelmiştir. Hayatın her alanında hedefler yükselmiştir. Milletin tarihlerinde sıçrama yaptığı dönem
lerde bu dönüşümler, yönlendirici ve yöneticisi olan liderlerin varlığıyla mümkün olabilmektedir. 
Tarihsel ve toplumsal şartların önemi kadar, var olanı doğru okuyan ve vizyon sahibi bir liderin var
lığı da önemlidir. Sayın Turgut Özal, şartlan doğru okuyan ve vizyon sahibi bir liderdi. Zaten, bu 
vasıflara sahip olmayan birisi, lider olmaktan ziyade idareci diye tanımlanabilir. Liderlik, işgal 
edilen makamdan alınan bir vasıf değildir, liderin varlığı, makama anlam kazandırır. Liderin şart-
lannın sınırlandınlması içine kapanıp kalmaz, bilakis vizyonu doğrultusunda şartlara etki edebilme 
yeteneğine de sahiptir. 

Sayın Özal, halktan biriydi, bu ülkenin evladıydı. Ondaki var olan içtenlik ve samimiyet mil
letimiz tarafından çok hızlı algılanmıştır; çünkü, millet, ithal olanı değil, kendinden olanı sever. 
Sayın Özal'ın siyasî yaşamı, milletin değerlerini siyasette etkin kılabilmek çabasıyla geçmiştir. O, 
uzlaşmaz denilenleri uzlaştırma yeteneğine sahipti; hem milletimizin değerlerine bağlı hem de 
ilerici nasıl olunabileceğini gösterdi. O, hem manevî değerlerine bağlı hem de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - ...Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rejimine nasıl iç

ten bağlı kalınabileceğini gösterdi. O, bu millete ait olan bu topraklarda bulunan her unsurun nasıl 
kucaklanabileceğim gösterdi. 

O, hamasî nutuklar yerine ekonominin ne derece önemli olduğunu gösterdi. O, Türk Milletinin 
kendisine olan güvenini tazelemesini sağladı. 

Milletimizin, Sayın Özal'ı hayır dualarıyla yâd etmesinin ötesinde, onu ve icraatlarını arıyor ol
ması, siyaset kurumunun Sayın Özal sonrası millete arzu ettiğini veremediğini göstermektedir. 
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Başta Büyük Önder Mustafa Kemal olmak üzere, ebediyete intikal etmiş olan, bu ülkeye, bu 
millete hizmet etmiş olan bütün büyüklerimizin manevî huzurları önünde saygıyla eğiliyor, Cenabı 
Allah'tan rahmet diliyor, Yüce Heyetinize en derin saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, ben, Sayın Gaydalı'ya söz vermeden önce Meclis adına, 
Tanrı'mn rahmetini esirgememesini diledim; ama, yerinden kısa bir sözle Sayın Ozal'ı yâd etmek 
için Sayın Faruk Çelik Söz istedi. Kendisine söz veriyorum; kısa ve öz... 

Buyurun Sayın Çelik. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Hizmetleriyle, eserleriyle tarihe geçen, milletin gönlünde taht kuran, milletimizle bütünleşen 
merhum 8 inci Cumhurbaşkanımız Turgut Ozal'ı AK Parti Grubu olarak rahmetle anıyoruz ve bir 
kez daha milletimizin başı sağ olsun temennisinde bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Aynı konuda özellikle hemşerisi olarak Sayın Münir Erkal da söz istemişti. 
Siz de Sayın Özal'la ilgili ölüm yıldönümü nedeniyle kısa bir söz söyleyebilirsiniz. 

AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Yerimden mi? 
BAŞKAN - Yerinizden, 60 inci maddeye göre... 
Buyurun. 
AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin büyük 

siyaset ve devlet adamı, değerli hemşerimiz, 8 inci Cumhurbaşkanımız Turgut Ozal'ı, bugün 
vesilesiyle anarken, yaptıklarını, katkılarım, ülkemize taşıdığı büyük değişim ve dönüşümleri hatır
lamakta ve ondan ders almakta büyük yararlar görüyorum. 

Daha önceki konuşmacı arkadaşlarımız, birçok yaptığını gündeme getirdi. Ben, kısaca, bir iki 
noktaya temas etmek istiyorum. Özal'ın en büyük özelliklerinden biri, tabulara karşı olmasıydı ve 
onları yıkmasıydı. Tabuları yıkmak, en büyük zevkiydi. Köprüyü satarak, 141, 142, 163 üncü mad
deleri kaldırarak, cumhurbaşkanı cuma namazına giderse laiklik elden gider diyenlere gülüp 
namaza giderek, muz ithal edersek dövizimiz biter diyenlere tebessüm ederek, birçok tabuyu yıktı. 
O, statükonun, idareimaslahatın, günü kurtarmanın karşısındaydı. 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu aziz milleti, olması gereken yere taşıma iradesini hep canlı tuttu. Milletin özündeki potan

siyeli açığa çıkararak, tekrar tarih sahnesine koyma heyecanını hep muhafaza etti. O, büyük Tür
kiye türküsünün derleyicisi, hizmet sevdalısı ve değişimin mimarıydı. 

Sevgili Cumhurbaşkanımız, sen, dünyanın dört bir tarafındaki tarihî ve doğal bağlarımızın ol
duğu kardeşlerimizi, ülkemizi, insanlanmızı, Malatya'yı, Malatyalıları, Kernek'i ve kayısıyı hiç 
unutmadın. Seni rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhun şad olsun. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Allah rahmet eylesin. 

Değerli milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, Edirne İlinin ekonomisinde yaşanan sıkıntılar 
hakkında söz isteyen Edirne Milletvekili Nejat Gencan'a aittir. 

Buyurun Sayın Gencan. (CHP sıralarından alkışlar) 
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3.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, Edirne gümrük kapılarındaki bazı uygulamalar 
nedeniyle ilin ekonomisinde yaşanan sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 

NEJAT GENCAN (Edirne) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Edirne İlinin ekonomisi, bilhas
sa, kapılar ve bazı konularla ilgili uygulamalar konusunda söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. 

Öncelikle, Edirne İlinin bir profilini çizmek istiyorum. Edirne İlinin yüzde 70'i tarımdan 
geçinen, yüzde 30'u ticaret ve turizmle geçinen bir nüfusa sahip olduğunu baştan söyleyerek söze 
başlamak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, tarımda yaşanan sıkıntı, aynı şekilde, kentlerde yaşayan esnafımızı, tüccarımızı 
ve sanatkârımızı da sıkıntı içerisine sokmuştur. 4 tane kara kapısına, 2 tane gar gümrük kapısına 
sahip olan Edirne İli ve iki ülkeye sınır olan Edirne İli, ender illerden birisi olmasına rağmen, son 
günlerde, Edirne İlimizi kapsayan ve sanki ilimize has uygulamalarla sıkıntılar içerisine düşmüş 
durumdadır. 

Bunlardan bir tanesi, 24.7.2001 tarihinde günübirlikçilere uygulanmamaya başlayan yurt 
dışına çıkış harcı, yani, 70 Yeni Türk Lirası harcın alınmaması konusuydu. Bugüne kadar bunun uy-
gulanmamasıyla, Edime İlimizde, hem sınırötesi işbirliği hem de sınır ticaretinin kalkmasından son
raki süreçte, Yunanistan ve Bulgaristan ile ticaret odalarımız, borsalarımız, belediyelerimiz, sivil 
toplum örgütlerimiz ikili ilişkiler içerisine girmiş ve Avrupa Birliği fonlarından Edirne İlimize kay
nak aktarmaya başlamışlardı; ama, bu şekildeki bir uygulamayla bunun ne kadar zorlaşacağını siz
ler de tahmin ediyorsunuz. 

Bu konuyla ilgili 8 Mart günü hükümetin almış olduğu Bakanlar Kurulu kararı -o günlerde 
ilimizde yaşanan sel felaketi nedeniyle, ki, sanırım Bakanımızın da 24'ünde Edirne'ye gelmesi es
nasında ilan edilmedi- 28 Mart 2006 günü yayımlandı ve o günden bu yana da Edirne İlinde bu tar
tışılmakta. Bu tartışılan konuya hem esnaf odalarımız, hem ticaret odalarımız hem de sivil toplum 
örgütleri olmak kaydıyla, bütün Edirne halkı, bir an önce çözüm bulunması dilek ve temennilerini 
bizlere her gün iletiyorlar. Bu, birinci konu. 

İkinci konu: 4 tane kara kapısına sahip olan Edirne İlimizde TIR çıkışlarında yaşanan kuyruk
lar ve sıkıntılardan dolayı, Pazarkule, İpsala, Kapıkule ve Hamzabeyli kara kapılannda, haftada bir 
araçla çıkış uygulaması başlatıldı; yani, yaklaşık iki aydır, üç aydır, Edirne İlindeki vatandaşlarımız 
Yunanistan'a ve Bulgaristan'a çıkmaya kalktıkları zaman, ancak haftada bir defa yurt dışına çıkış iz
ni alabilmekteler. 

Sınır olmanın avantajlarını kullanmaya çalışan Edirne İlimizin bu şekilde cezalandırıldığı 
düşüncesine sahip Edirne halkı; çünkü, hem Türk vatandaşlarının yaşadığı Bulgaristan ve Yunanis
tan'da hem de ilimizde bu şekildeki gelip gitmelerle ve karşılıklı ilişkilerle, sınır ili olan Edir-
nemizin ticaretini ve -buna benzer- esnafının sıkıntılarını bir nebze de olsa rahatlatan bir gidiş geliş 
trafiği vardı. Bu, sadece bizim vatandaşlanmıza uygulanmakla kalmıyor, aynı zamanda Bulgaristan 
ve Yunanistan'dan gelen vatandaşlara da bu uygulama başlatıldı. Gittiği ülkede veya bizim ülkemize 
gelen vatandaşlar, üç gün kalmadığı sürece bu ülkelerden alışveriş yapıp kendi ülkelerine gitme 
hakkını elde edemiyorlar. 

Yasal bir düzenleme olmamasına rağmen valilik ve benzeri yetkili makamların keyfî uy
gulamasıyla yapılan bu uygulamanın da kalkmasını bir an önce talep ediyoruz. 

Üçüncü bir konu: Tekrar, bizim transit geçiş yapılan kara kapılarını, yani, Kapıkule, Pazar
kule, Hamzabeyli ve İpsala Kapılanmızı ilgilendiren kara kapılannda transit geçiş işlemlerinin 
devam etmesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
NEJAT GENCAN (Devamla) - Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
BAŞKAN - 4 sınır kapısının 4'ünü de saydık, tekrar saymaya gerek yok; özetleyelim. 
NEJAT GENCAN (Devamla) - Özetleyeceğim Başkanım. 
Bundan sonra bu kapılarda transit geçişler devam edecek; ama, ithalat ve ihracat gümrüklerinin 

yapılmasına ve içgümrük işlemlerinin yapılmasına bundan sonra izin verilmeyecek. 
Yani, şu demektir: Beşinci ayın Tinden itibaren, bizim Edirne İlimizin gümrüklemeyle ilgili 

hiçbir alakası kalmayacak; yani, ithalat ve ihracat gümrüklemesini yapamayan bir il konumunda 
olacak. 

Biz, seçildiğimiz günden bu yana -ki, Ali Bey de burada- Edirne İlimizde, gar gümrüklemesiy-
le beraber Ayşekadın Gar Gümrüğüne, İstanbul'un gümrük yükünü hafifletmek düşüncesiyle, Hal
kalı Gar Gümrüğünün bir miktarını Edirne'ye nasıl getiririz şeklinde düşüncelere sahip iken, şu an
da, Edirne İlinin gümrüklerden mahrum bir şekle getirilmesini, ben, bu iktidarın nasıl bir uy
gulamayla, nasıl bir düşünceyle bu şekle getirdiğini anlayamıyorum. 

Edirne halkının talepleri budur ve bir an önce, bu konuda duyarlı davranış içerisine girmelerini 
ve iktidarın, Edirne İlini cezalandırmak yerine, sınır kapısında bulunan bir ilin ve Avrupa Birliğine 
giriş kapısı olan Edirne İlinin ödüllendirilmesini bekliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

Hükümet adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Edirne Milletvekili Sayın Nejat Gencan'ın konuşması üzerine Tarım ve Köyişleri 

Bakanı söz istiyor. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür 

ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Edirne Milletvekili Sayın Nejat Gencan tarafın

dan yapılan gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına söz almış bulunuyorum; 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Gencan'ın bahsettiği hususlarla ilgili olarak, dile getirdiği sorularla ilgili olarak... Birin
cisi, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınan 18.5.2004 tarih ve 18905 
sayılı yazıda, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yolcu taşımacılığı yapan gerçek veya 
tüzelkişilerin, faaliyet alanlarına göre, bakanlıklarından yetki belgesi almalarının zorunlu olduğu; 
ancak, bazı gerçek ve tüzelkişilerin yetki belgesi almaksızın hususî araç olarak tescil ettirilmiş 
otomobil veya minibüslerle aynı sınır kapılarından her gün giriş çıkış yaptıklarının tespit edildiği, 
hususî araç olarak tescil ettirilmiş otomobil veya minibüslerle, haftada bir, ayda toplam dört sefer
den fazla aynı sınır kapısından yurt dışına çıkış veya yurda giriş yapmak isteyen taşıtların giriş 
çıkışlarına izin verilmeyeceği belirtilmiş ve bu sayıdan fazla giriş çıkış yapmak isteyenlerin, bakan
lıklarından A2 veya B2 yetki belgesi almaları gerektiği hususları bildirilmiştir. Konu, Gümrük Müs
teşarlığımızın 10.6.2004 tarih ve 16331 sayılı yazısıyla tüm gümrük ve muhafaza başmüdürlük
lerine intikal ettirilmiş ve bu tür araçların ülkemize girişi ve ülkemizden çıkışları sınırlandırılmıştır. 

İkinci soruyla ilgili olarak, ikinci hususla ilgili olarak arz edeceğim hususlar şunlardır: Yine 
anılan Bakanlıktan alınan 13 Şubat 2006 tarihli ve 6871 sayılı yazıda, yukarıda arz ettiğim sayılı 
yazıyla, Türk taşıtlarının giriş çıkışlarına sınırlama getirildiği halde, yabancı plakalı ve ticarî ol
mayan bu tür taşıtlarla, yabancı uyruklu kişilerin, günübirlik olarak ülkemize giriş yapmak suretiy
le gayriresmî olarak ticaret yaptıkları anlaşıldığından bahisle, Türk plakalı taşıtlar için uygulanan 
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uygulamada olduğu gibi, yurt dışından ülkemize giriş yapacak hususî araç olarak tescil ettirilmiş 
yabancı plakalı otomobil, minibüs ve kamyonetlerin de, haftada bir olmak üzere, ayda toplam dört 
seferden fazla aynı ülkeden yurda giriş yapmalarına müsaade edilemeyeceği bildirilmiş ve konu, 
yine, Gümrük Müsteşarlığının 16 Şubat 2006 tarihli yazısıyla tüm gümrük ve muhafaza başmüdür
lüklerine intikal ettirilerek, bu tür araçların da ülkemize girişi ve ülkemizden çıkışları, keza, sınır
landırılmıştır. 

Üçüncü bir konu: Bu sınırlamaların kriterleri, genel olarak, Karayolu Taşıma Kanunu ve 
Yönetmeliği hükümleridir. Ayrıca, sınır kapılarında kamu yararı, düzeni, güvenliği ve hizmet kalite 
ve standardının korunması, karayolu taşımacılığının ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzen
lenmesi, taşımada güvenliğin sağlanması, taşımacı acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nak
liyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarının belirlenmesi, taşıma işlerinde 
istihdam edilenlerin niteliklerinin, haklarının ve sorumluluklarının saptanması, karayolu 
taşımacılığının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesi 
ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılması bu sınırlamalarda kriter olarak göz önün
de bulundurulmuştur. 

Bir başka husus: Yine, söz konusu sınırlamalarla ilgili, bütün sınır kapılarımızda bu hususun 
uygulandığını, ben, bilginize arz etmek istiyorum. Keza, bu konularla ilgili -bilindiği üzere, aksi is
pat edilmediği ve hakkında bir mahkeme karan olmadığı sürece her Türk vatandaşının suçsuz ve 
masum olduğu bilinmekte- tek tek kişiler hakkında geçerli olan bir kanaat yok sayılarak, toptan bir 
il ya da yöre halkının kaçakçı olarak görülmesi gibi bir durumun hiçbir zaman söz konusu ol
madığını ifade etmek isteriz. 

Her ülkenin, belli koşullar ve kriterler dahilinde kalmak şartıyla, yolcu beraberinde yapılan 
ticaret dahil olmak üzere, uluslararası ticareti kendi lehine düzenleme hakkı, egemen ülke olmanın 
bir gereğidir. AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan, 5 Şubat 2000 tarih ve 23955 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Gümrük 
Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karara göre, esasen, mezkûr soru 
önergesinde belirtildiği şekliyle, yolculann ticarî amaçlı eşya getirme hakları bulunmaktadır. Diğer 
bir deyişle, anılan kararda, yolcuların beraberlerinde gümrük vergilerinden muaf olarak yurda 
getirebilecekleri ve ticarî miktar ve mahiyette bulunmayan eşya belirtilmiştir. Bu kararda, söz 
konusu muafiyetin ticarî miktar ve mahiyet arz etmeyen, kişinin şahsına ve ailesinin kullanıma 
mahsus, hediye edilmek üzere getirilen eşya için uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu sınırlama kararlan, Ulaştırma Bakanlığına valilikler ve ulaştırma bölge müdürlüklerinden 
intikal eden bazı gerçek ve tüzelkişilerin yetki belgesi almaksızın, hususî otomobil veya minibüs
lerle, aynı sınır kapılanndan her gün giriş çıkış yaptıklan bilgisi üzerine, Ulaştırma Bakanlığı ve 
Gümrük Müsteşarlığına, gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri, kara hudut kapılanınızın bulun
duğu illerimizin valilikleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünden intikal eden, kara sınır kapılarımızda 
günübirlik yolcu giriş ve çıkışlannda yoğunluk yaşandığı, yolculann beraberlerinde fazla miktarda 
eşya girişine engel olunamadığı gibi, günübirlik giriş çıkış yapan araç sayısında aşırı bir artış mey
dana geldiği, sadece gümrük hattı dışı eşya satış mağazalanndan alışveriş yapmak için yolculuk 
edenlerin bulunduğu, özellikle, kara hudut kapılarına yakın bölgelerde oturan kişiler tarafından, bu 
amaçla, her gün bir veya birkaç kez ülkemize giriş çıkış yapıldığı, bir meslek olarak görülmeye ve 
günübirlikçilik olarak tabir edilmeye başlanan bu yeni ticaret türünün normal görülür hale geldiği, 
içki, sigara, şeker ve çay gibi ürünlerdeki yüksek vergiler de dikkate alındığında, devletimizin uğ
radığı vergi kaybının önemli boyutlara ulaşması ve Türkiye'deki çay ve şeker üreticileri gibi çeşitli 
sektörlerin yoğun şikâyetleri üzerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından alınmıştır. 

Herhangi bir ilimiz için özel bir düzenleme olmayan, bütün sınır kapılanınızda uygulanmakta 
olan ve günübirlikçilik olarak tanımlanan bu yeni ticaret türünü kontrol altına almayı ve düzen
lemeyi amaçlayan bu sınırlamalann kaldınlmasının düşünülmediğini Yüce Heyetin bilgilerine 
sunuyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
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NECDET BUDAK (Edirne) - Sayın Başkan, yerimden bir söz talebim var. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart, Diyarbakır-Bismil-

Sinan köylülerinin acil sorunları hakkında, yerinden, 60 ncı maddeye göre kısa bir söz talebinde 
bulundu; kendisine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Kart; ama, mümkün olduğu kadar, Sayın Faruk Çelik gibi, kısa olsun. 
ATİLLA KART (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Diyarbakır-Bismil İlçesi Sinan köylüleri, iki yıldan bu yana, bebekleriy

le, çocuklarıyla, kadınlarıyla, yaşlısı ve genciyle hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Cumartesi 
gününden bu yana da, Abdi İpekçi Parkında, bebekleriyle ve kadınlarıyla seslerini bir yerlere duyur
maya çalışıyorlar. Geceleri parkta battaniyelere sarılarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Sinan köy
lülerinin elli, altmış, yetmiş yıldan bu yana zilyedi oldukları tarlaları, evleri, bahçeleri, baba ocak
ları, kadastro ve yargı kararıyla ellerinden alınmış durumda. Yargı kararlarına ve mülkiyet hakkına 
elbette saygımız var. Sinan köylüleri, bu kararlara karşı, yine, yargı zemini içinde mücadelelerini 
veriyorlar, sürdürüyorlar; ancak, gelinen aşamada, 180 hane civarında olan bu insanların iskân edil
meleri gerekiyor. Yasanın şeklî çerçevesi itibariyle tarlaları ve evleri ellerinden alınan bu insanlara 
devletin ve siyasî iktidarın, mutlaka sahip çıkması ve ortada bırakmaması gerekiyor. Bu insanlar 
devlete ve kanunlara saygılı olan, teröre prim vermeyen ve gerçek anlamda hak arama mücadelesi 
içinde olan insanlar. 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
ATİLLA KART (Konya) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başbakanla Siirt'te 45 dakika görüştü bu insanlar. Sayın Tarım Bakanı, olaylar hakkında 

doğrudan bilgi sahibi. Gerek Sayın Başbakan ve gerek Sayın Tarım Bakanı olayın esasını çok iyi 
biliyorlar. Devletin ve siyasî iktidarın bu insanların iskânını mutlaka sağlaması gerekiyor. Devlet ol
manın, sosyal devlet olmanın olmazsa olmaz bir şartından söz ediyorum değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN-Anlaşıldı... 
ATİLLA KART (Konya) - Ancak ve maalesef, bu insanlar karşılarında bir muhatap bulamıyor

lar Sayın Başkanım. İktidara mensup bölge milletvekilleri de, her nedense, olaya sahip çıkmıyorlar. 
Ben, bu değerlendirmelerle, olaya insanî ve sosyal boyutu kapsamında çözüm getirilmesi ve sahip 
çıkılması dileğiyle, hükümeti uyarıyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Anlaşıldı. Hangi partiden olursa olsun bütün Diyarbakır milletvekillerinin ve ilgili 
bakanlığın, Başbakanlığın konuya ilgi duyacağına inanıyoruz. 

Teşekkür ediyoruz, sağ olun. 
Değerli arkadaşlarım, bir başka... 
NECDET BUDAK (Edirne) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, burada bizim önümüzde, sırayla, yerinden söz talep eden arkadaşların 

adları yazılı; sizin de adınız yazılı Sayın Necdet Budak; ama, önce İbrahim Özdoğan'ın adı yazılı; 
o yüzden, önce İbrahim Özdoğan'la bir görüşelim. 

Sayın Özdoğan, yerinizden söz talebinde bulunuyorsunuz; konusu ne, niçin; onu anlatın. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Tarım Yasası görüşülürken Tarım Bakanına bir soru 

soracağım. 
BAŞKAN - Bu, 60 inci maddeye girmez; başka bir zaman, sırası gelince. 
Sayın Necdet Budak, biraz önce geldiniz, sizinle görüştük. Şimdi, Edirne Milletvekilimiz Nejat 

Gencan bazı sorunları gündemdışı konuşmasında dile getirdi, Sayın Bakan da Hükümet adına, İk
tidar Partisinin Hükümeti adına gerekli açıklamaları yaptı. Şimdi aynı konularla ilgili, biz, teamül-
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lere aykırı bir şekilde, İçtüzük hükümlerine aykırı bir şekilde sırayla diğer bütün Edirne milletvekil
lerine söz verme durumunda olursak, siz, bütün milletvekili arkadaşlanmız yanlış bir uygulama 
içinde olduğumuzu düşünür ve bizi uyarırsınız. O nedenle, size 60 mcı maddeyle ilgili bu konular
da söz vermem mümkün değil; ama, ileride fırsat bulursak, Edirne'nin sorunlarıyla ilgili size de 
gündemdışı söz verebiliriz. 

NECDET BUDAK (Edirne) - Sayın Başkan, kısa bir açıklama yapacağım. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Bakan cevap verdi. 

BAŞKAN - Söz vermemiz mümkün değil. 

NECDET BUDAK (Edirne) - Bir cümlelik çok kısa bir açıklama yapacağım. 
BAŞKAN - O zaman diğer Edirne milletvekili arkadaşlarımızı da sıraya dizmemiz gerekecek 

ki, yanlış bu; bu, teamüllere aykırı. Buradaki milletvekili arkadaşlanmız da herhalde bu olayın far
kındalar; kusura bakmayın. 

Değerli arkadaşlanm, şimdi, alman karar gereğince, sözlü sorular ile diğer denetim konularını 
görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kıs
mına geçiyoruz. 

Önce, sırasıyla yarım kalan işlerden başlayacağız. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
/.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve ibrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası Tarihi 

Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) 

3 üncü sırada yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu gel
mediğinden teklifin görüşmelerini erteliyoruz. 

4 üncü sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine ilişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
5 inci sırada yer alan, Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu'nun; 190 sayılı Genel Kad

ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüş
melerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelendi. 
6 ncı sırada yer alan, Tanm Kanunu Tasansı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tanm, Orman ve 

Köyişleri Komisyonlan raporlannın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
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4.- Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon
ları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Değerli milletvekilleri, geçen birleşimde İkinci Bölüm üzerindeki görüşmeler ve maddelerin 

oylaması tamamlanmıştı. 
Şimdi, tasarının tümünü oylamadan önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre aleyhte söz isteyen 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan konuşacaktır. 
Buyurun Sayın Kandoğan. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla 

selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, bir temel yasa olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 

gündemine getirilmiştir. Temel yasa olmasından dolayı da, maalesef, muhalefet olarak, Türkiye'de 
üzerinde en çok konuşulması gereken tarım meselesinde, bu kürsülerden tarımın problemlerini dile 
getirme imkânına sahip olamadık. Ancak, İçtüzüğün verdiği bir imkânı kullanarak, tarımla ilgili 
görüşlerimizi ve düşüncelerimizi ifade etmek istiyorum. 

Ben, hafta sonu Samsun İlindeydim. Samsun İlinde, yüzlerce vatandaşımızla görüşme im
kânına sahip oldum. Özellikle Samsun'da, tarımda çok ciddî manada bir sıkıntının içerisinde olduk
larını ifade eden vatandaşlarımız oldu. Samsun, ağırlıklı olarak, tütün üretiminin yoğun olduğu bir 
ilimiz. Maalesef, 1998'li yıllarda 650 000 civarında olan tütün ekicimizin bugün 250 000 civarına 
düştüğü ve her geçen gün tütünde çalışan nüfusun azaldığı ve tütün üretiminden dolayı vatandaş
larımızın ciddî manada sıkıntı içerisinde olduklarını gördük. Maalesef, tütün yerine başka alternatif 
bir ürün üretme imkânına sahip olmayan Samsunlu vatandaşlarımız, bunun, Meclis kürsüsünden, 
bizim tarafımızdan dile getirilmesini arzu ettiler ve yine Karadeniz'in ve Samsunumuzun doğusun
da, Terme ve Çarşamba yörelerinde üretilen fındıkla ilgili olarak da, vatandaşlarımız çok büyük bir 
ıstırap içerisinde. 

7 000 000 lira başfıyatla açılan fındık piyasasında, bugün, fındığın kilogramının 4 200 000'ler 
seviyesine düşmüş olması karşısında üretici kan ağlamaktadır. 

MUSTAFA ÇAKIR (Samsun) - Hükümet açıklamadı... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekilim, Samsun Milletvekilim, Samsun'a 

gidin de vatandaş ne söylüyor bir dinleyin bakalım, Samsun'da neler söylüyorlar. 
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben, Genel Kurula hitap ediyorum da, oradan Samsun 

Milletvekilimiz bir sataşmada bulunuyor. 
Şimdi, 7 000 000 lira fiyat açıklandığında, bütün Karadeniz'deki AK Parti milletvekilleri şap

kalarını havaya atmışlardı. 7 000 000 lira fındık fiyatının bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir fın
dık fiyatı olduğunu ifade ettiler. Fiskobirlikte... Konuşma tutanakları var elimde; istiyorsanız, onu 
da Meclis kürsüsünden dile getiririm. AK Parti milletvekillerinin, Fiskobirlik Genel Kurulunda 
nasıl konuşmalar yaptıklarını, gerekirse bu kürsüden sizlere okurum.. 

Şimdi 4 200 000 lira; bunun sebebini siz çok iyi biliyorsunuz Samsun Milletvekilim. Yıllardan 
beri Fiskobirlik'in almış olduğu kredilerin önü kesilerek fındık paralarını ödeyememesinden kay
naklanan bir durum nedeniyle, 7 000 000 liralık fiyat, bugün, 4 200 000 liraya kadar, maalesef, 
geriye gelmiştir. Bunun hesabını, gidin, Samsun'da, Karadeniz'e verin Değerli Milletvekilim. 

(x) 1052 S. Sayılı Basmayazı 13.4.2006 tarihli 88 inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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FİKRET BADAZLI (Antalya) - Fiskobirlik... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar, yerinizden müdahale etmeyin. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Bakınız, 1998... Eğer, tarım çok iyi gidiyorsa... 1998 

yılında Türkiye'de tarıma ayrılan kaynak 6,5 milyar dolar. Bu, devletin resmî rakamları. 1997de, 
1998'de 6,5 milyar dolar bütçeden tarıma pay ayrılmış, kaynak ayrılmış; 2004,2005 yılında ayrılan 
kaynaklar 2,5 milyar dolar. Benim vermiş olduğum bir soru önergesine verilen resmî cevap. Eğer, 
tarım çok iyi gidiyorsa, 1998, 1997 rakamlarına göre, ayrılan kaynak 4 milyar dolar azalmış değer
li milletvekilleri. Siz, şimdi, geliyorsunuz, diyorsunuz ki: Türkiye'de tarım çok iyi!.. 

Ben rakamlar vereceğim: 1997 yılında bir tüp alabilmek için, 12 kilogramlık tüp alabilmek için 
34 kilogram buğday satılırken, şimdi, bir tüp alabilmek için 120 kilogram buğday satılması 
gerekiyor. Buğday üreticisinin durumu iyiye mi gitmiş, kötüye mi gitmiş, bu rakam kendiliğinden 
ortaya çıkarıyor. 1998'de bir traktör alabilmek için 186 ton şekerpancarı satılırken, 2005 yılında 260 
ton şekerpancarı satılması gerekiyor. Geçende, Sayın Fatsa buraya geldi, rakam veriyor: 2002 yılın
da 6 000 traktör satılmış, 2005 yılında 30 000 traktör satılmış; bu da, tarımın ne kadar iyiye gittiğini 
gösteriyormuş. Ben de bir rakam vereyim; 1998 rakamları: Türkiye'de 48 000 adet traktör satılmış 
değerli milletvekilleri. Sizin, 1998 yılı rakamlarını yakalayabilmeniz için, Türkiye'de, daha, yüzde 
60 daha fazla traktör satılması gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Niye nefes tüketiyorsun?!. O kadar yanlış bilgiler veriyorsun 

ki!.. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. Müdahale etmeyin. 
ÜMMET KANDOGAN (Devamla) - Sayın Özçelik, Sayın Burdur Milletvekili... 
BAŞKAN - Siz de Sayın Kandoğan, müdahaleleri değil, Genel Kurulu dikkate alın. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bu rakamlar yanlışsa, gelirsin buraya, Burdur Millet

vekili olarak, hangi rakam yanlışmış, hangi... Bunlar, hep, devletin resmî rakamları Sayın Özçelik. 
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Hesapla artışı... 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bunlar, hep, resmî rakam. 1998'de satılan traktör sayısı 

belli, 1998'deki buğday fiyatı ile mazot fiyatı belli; yani, bu rakamlar, çok açık ve net bir şekilde, 
Türkiye'deki tarımın nereye gittiğini gösteriyor. 

Sayın Özçelik, size bir rakam daha vereyim: Kırsal kesimde açlık sınırının altındaki rakam, 
2003'te yüzde 2,15 iken, şimdi, 2,36'ya çıkmış; yani, kırsal kesimde, çiftçi kesiminde, köylü 
kesiminde açlık sınmnın altında olan vatandaşların sayısı artmış; resmî rakam. Bir rakam daha 
vereyim: Yoksulluk sınmnın altında olan vatandaş sayısı yüzde 37 iken, şimdi, yüzde 40'a çıkmış 
Sayın Özçelik. Bu rakam da gösteriyor ki, kırsal kesimde ciddî manada sıkıntı var, vatandaşlarımız 
kırsal kesimde ciddî manada ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya gelmişler. Şimdi, böyle bir dönem
de, siz, tarımla ilgili bir kanunu da temel yasa olarak getirirseniz, sizin bundan maksadınızın şu ol
duğu ortaya çıkar: Tarımın meselelerini, 2006 yılındaki Türk tarımının içinde bulunduğu durumu, 
siz, Mecliste tartışmak istemiyorsunuz. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Toparlıyorum. 
Gidiniz Adana, Mersin'e, Antalya'ya, narenciye dalında; gidiniz Malatya'ya, kayısı orada dalın

da; gidiniz Ege Bölgesine, pamuğun hangi fiyatlar içerisinde olduğunu, gidiniz orada görünüz. Tür
kiye'nin her kesimindeki çiftçi, köylü, geçmiş günlerini mumla arayacak hale gelmiştir; ama, İktidar 
Partisi milletvekilleri, buraya gelip, tarımda, altın... 
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BAŞKAN - Sayın Kandoğan, toparlayalım lütfen, konuya inelim. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Son cümlelerimi söylüyorum Sayın Başkan. 
...çiftçinin, köylünün altın devrini yaşadığını söylüyor; ama, İktidar Partisi milletvekili olarak 

gidiniz köylere, gidiniz beldelere, tarımın içinde bulunduğu o kötü durumu kendi gözlerinizle bir 
kez daha görme fırsatını yakalarsınız diye düşünüyor; bu kanun tasarısının aleyhinde oy kul
lanacağımı ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

MUSTAFA ÇAKIR (Samsun) - Sayın Başkan, bir iki şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, burada bir konuya açıklık getirmek gerekiyor. Tasarının 

tümü üzerinde ve maddeleri üzerinde soru-yanıt hakkı var; ama, tasannın tümünün oylamasına 
geçeceğimiz bir sırada, Tüzükte böyle bir hak yok. Şimdi sadece bir tek hak kalmıştır; o da, 
tasarının lehinde söz istemek. Şimdiye kadar bize öyle bir talep de gelmediği için, tasarının tümünü 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. 

Yani, İbrahim Özdoğan Beye ve Mustafa Çakır Beye yönelikti biraz önce yaptığım açık
lamalar. Soru-yanıt bölümü olmadığı için bu bölümde, size söz veremedim; kusura bakmayın. 

MUSTAFA ÇAKIR (Samsun) - Bir iki şey söylemek istiyorum Fiskobirlikle ilgili. 
BAŞKAN - Sayın Bakan bir teşekkür konuşması yapacak. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Teşekkür 

ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinize saygılar sunuyorum. 
Sayın Kandoğan burada değil, görüyorum; ama, tabiî, onun bir yanlışını burada düzeltmek farz 

olduğu için, izninizle onu düzeltmem gerekiyor. 
1998 yılında tarıma ayrılan para, gayri safî millî hâsılanın binde 7'si. Gayri safî millî hâsıla 53 

katrilyon ve tarıma ayrılan para 375 trilyon. 6,5 milyar dolar dedi. Bu, kesinlikle doğru değil. 
Gelelim 2005'e. 2005 için dedi ki, bu 2,5 milyar dolar. Bu doğru değil. 2005'te 480 katrilyon, 

yani, 480 milyar YTL gayri safî millî hâsıla; tarıma aynlan 4,2 katrilyon. Şimdi, ikisi arasındaki far
kı Yüce Heyetinizin bilgisine sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ben, izninizle, teşekkür babında bu kanunla ilgili çok kısa bir bilgi arz 
etmek istiyorum; hem milletimizin bunu bilmesi gerekiyor hem Yüce Meclisin değerli üyelerinin 
bu konuda bilgi sahibi olmasında fayda görüyorum. 

Efendim, bugüne kadar Türkiye'de tarım günübirlik politikalarla yönetilmiş ve kaynaklar 
verimsiz kullanılmıştır. Kısa dönemli politikalar, o kaç veriyorsa ben 5 fazlasını veririm politikalan, 
sektörün yapısal sorunlarının ihmal edilmesine neden olmuş ve özel sektörün tanma yatırım yap
masına engel bir durum oluşturmuştur. 

Bu kanunla, yani, Tanm Kanunuyla, artık, Türkiye, ulusal bir tarım politikasına kavuşuyor. 
Kanunla, özellikle tarımsal desteklemeler konusunda yasal dayanak sağlanmış olacaktır. Böylece, 
2002 yılına kadar yasal dayanağı olmayan, 2002 yılında ise tütün, tütün mamulleri ve alkollü iç
kilerle ilgili 4733 sayılı Yasanın altında yer alan bir maddeye dayalı bu önemli konuya özel bir 
kanunla yer vermiş olmaktayız artık. 

Tanm Kanunuyla, tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaları tes
pit etmek ve düzenlemeleri yapmak üzere, yasal bir çerçeve oluşmuştur. 

Tarım Kanunu neler getiriyor, onu da çok kısa başlıklar halinde sizlere arz etmek istiyorum. Bu 
kanun, Türkiye'de bir ilktir; çünkü, Türkiye, bugüne kadar, destekleme politikalarının çerçevesini 
belirleyen bir yasaya sahip olmamıştır. İlk defa, Türkiye, tanm desteklemeleri konusunda, bunun 
çerçevesini belirleyen bir yasaya sahip oluyor ve bu da, 22 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üyelerine ve birkısım muhalefete gerçekte nasip olmuştur; bu da çok önemlidir. 
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Tarım politikalarında öncelikler belirlenmiştir. Destekleme politikalarının ilkeleriyle, destek
lemelerin hangi programlara göre yapılacağı belirlenmiştir. Kanunla birlikte, destekleme bütçesinin 
gayri safî millî hâsılanın yüzde Tinden az olmayacağı şartı getirilmiştir. Artık, destekleme bütçesi, 
bu kanunla birlikte keyfîlikten çıkıyor, yasal bir zemine oturuyor. 

Kırsal kalkınmaya özel önem verilmektedir. Kırsal kesimde istihdam ile gelirlerin artırılması, 
kadın ve genç nüfusun eğitim ve girişimcilik düzeyinin yükseltilmesi ve kurumlar arasında koor
dinasyonun sağlanması görevi Tarım Bakanlığına verilmektedir. Çiftçi eğitimi, yayım ve danışman
lık hizmetlerinin, üretici örgütleri ve özel sektöre yaptırılması gündeme gelmektedir. Çiftçi 
eğitiminde, özel tarım danışmanlığının devreye girmesi ve özel sektörün bu alandaki birikimlerin
den yararlanması sağlanacaktır. Toprak, iklim ve coğrafya esasına dayalı 24'ten fazla havza ve böl
geye sahip ülkemizin bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek üzere, havza bazlı projelerin 
uygulanması ve bunların desteklenmesi kanunda yer almaktadır. Ürün bazında tüzelkişiliği haiz 
konseylerin oluşmasına imkân verilmektedir. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birliklerin faaliyet
lerinin tarım politikaları doğrultusunda desteklenmesi ve yönlendirilmesinde gerekli işbirliği ve 
koordinasyon imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, bu kanunla, sözleşmeli üretimin ülkede yaygınlaştırıl
ması ve geliştirilmesi için düzenleme yapılması ve bunu özendirecek destekleme politikalarının 
oluşturulması sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sonuç olarak, tarım sektörüyle ilgili politikaların 
belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasında koordinasyon Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca sağ
lanacaktır. Bu kanunla birlikte sektör ilk defa bir çerçeve kanuna kavuşacak ve ilgili tüm kişi ve 
kuruluşlar önünü ve geleceğini görebilecektir. Bu sayede uzun vadeli politikaları uygulamak müm
kün olabilecektir. 

Ben, bu vesileyle, bu yasanın oluşmasında katkısı olan, emeği geçen herkesi şükranla yâd 
ediyorum ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakanın konuşması üzerine bir hatırlatma yapmak gereği var. Bu Meclis 
çatısı altında yasalaşan tüm tasarılar, tüm Meclisin tasarılarıdır; burada olan olmayan bütün millet
vekillerini bağlar, milleti bağlar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, yarım kalan işlerle ilgili işler tamamlandığına göre, kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşmelerine 1 inci sıradan itibaren devam edeceğiz. 

1 inci sırada yer alan, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu raporunun görüş
melerine başlayacağız. 

5.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) (S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2 nci sırada yer alan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 604 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlayacağız. 
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6.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 1079) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7 nci sırada yer alan, Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun 

görüşmelerine başlayacağız. 
7.- Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1177) (S. Sayısı: 1123) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Değerli milletvekilleri, 8 inci sırada yer alan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu Tasarısı ve aynı mahiyetteki kanun tasarı ve teklifleri ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

8.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı TC. Emekli San
dığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı TC. Emekli 
Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 
3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 
Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Mad
desinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent 
Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 
506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 nci 
Maddesi ile Değişik Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Mil
letvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili 
Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Ken
di Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkar
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08.06.1949 
Tarihli ve 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu, 17.07.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ve 02.09.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin 
Milletvekili Mustafa Ozyürek ile 30 Milletvekilinin; 24.05.1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici iki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Millet-
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vekili Mikail Arslan'ın; 08.06.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili 
Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32. Maddesine 
01.06.1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/1008, 1/8, 1/14, 1/408, 1/568, 1/571, 1/574, 2/79, 2/151, 2/152, 2/156, 2/196, 2/208, 2/301, 
2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 2/654) (S. Sayısı: 1139) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 1139 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasan, İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında 

görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi 
kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oy
lanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler: Gruplar adına; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Anavatan Partisi Grubu adına Muzaffer Kurtulmuşoğlu, 
Adalet ve Kalkınma Partisi adına Mehmet Zekai Özcan. 

Şahıslar adına söz isteyenler. Bingöl Milletvekili Mahfuz Gücer Bingöl Milletvekili... 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Sayın Başkan, Güler... 
BAŞKAN - Güler... Pardon... Mahfuz Güler Bingöl Milletvekili... Özür dilerim, kusura bak

mayın. 
... Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler, Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak, Denizli Milletvekili 

Ümmet Kandoğan, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu, 
Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, Mahfuz Güler -ikinci kez yazılmış- Bingöl Milletvekili. 

İlk söz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma, İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; 

buyurun, söz sizin. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye'de yetmişüç milyon insanı, yurttaşımızı bire bir ilgilendiren bir 

tasarıyı, ayrıntılı görüşmeden, temel kanun olarak görüşeceğiz. Bu 20 dakikalık süre içerisinde, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bu tasanya hangi gerekçelerle karşı çıktığını size sunmaya, özet olarak 
sunmaya çalışacağım süremin yettiği kadar. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Genel Başkan, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Par
lamentoda yaptığı grup toplantısında şöyle bir ifade kullanıyor; diyor ki: "Biz, yaptığımız bu yasal 
düzenlemeyle, tasanyla, tüm çalışanları kapsayan bir sosyal sigorta sistemi kuruyoruz." 

Şimdi, birinci yanlış buradan başlıyor. Bu tasarı, tüm çalışanlan, yani, bu ülkede yaşayan her
kesi kapsayan bir tasan değil. Önce bunu doğru kabul etmemiz lazım. Neden değil; çünkü, değerli 
arkadaşlar, örneğin, ben size okuyorum: "Niteliği itibariyle bir kişinin bir gün içinde yapabileceği 
işlerde yevmiyeli olarak çalışanlar sigorta kapsamı dışında." 

(x) 1139 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Aynı şekilde, düşük gelirli esnaf ve sanatkârlar, tarımda çalışan işçiler, dargelirli çiftçiler de bu 
sistemin dışında. Bunların yaşam boyu emekli olma haklan yok; ancak, kendileri isteğe bağlı prim 
öderlerse, ancak, emekli olabilecekler. Onun dışında, bunlar, sigorta sisteminin dışında. 

Bir başka önemli nokta değerli arkadaşlar; Sayın Başbakanımız diyor ki: "Sendikalarımızın, iş
verenlerimizin önerileri bütün detaylarıyla incelenmiş, hiçbir öneri, eleştiri ve uyarı gözardı edil
meden hazırladığımız sosyal güvenlik reform paketine yansımıştır." 

Peki, ben merak ediyorum değerli milletvekilleri, mademki bütün sendikalarla, sivil toplum 
kuruluşlarıyla, işverenlerle bir araya geldiniz ve bunlar bu tasarıya yansıdı, bugün, acaba niçin, Sos
yal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden Meclise kadar, el ele tutuşarak, bir zincir halinde, bu 
tasarı protesto ediliyor?! Bu tasarı, acaba niçin, yasalaşmasın geriye çekin deniyor, bu tasan üzerin
de bir toplumsal mutabakat sağlayalım diyorlar?! Acaba bu talepler nereden kaynaklanıyor?! 
Madem uzlaşma oldu, bu insanlar niçin isyan ediyorlar?! Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
bizi dinliyorlar. O zaman sormak gerekiyor, acaba Sayın Başbakan mı yanılıyor?! Böyle bir uzlaş
ma sağlandı da, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının haberi mi olmadı? Yok böyle bir şey. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan bir şey daha söylüyor; diyor ki: "Bu reform..." Ay
nen okuyorum: "Bu reform..." Bunu da, hemen söyleyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisinin inter
net sitesinden aldım; yani, başka bir yerden almış da değilim. "Bu reform, kamuoyunun gündemine 
getirildiğinden bu yana, ısrarla, bazı konularda vatandaşlarımız yanlış yönlendiriliyor. Dürüst olun, 
doğru olun. Örneğin; emeklilik yaşının 68'e çıkarılacağı gibi bir önyargıyı gazete haberlerinde 
görüyoruz, bazı sendikaların açıklamalannda duyuyoruz. Fısıltıyla üretilen bu spekülasyonlar ger
çek değildir. Bütün açıklığıyla söylüyorum, mevcut reformda emeklilik yaşının 68'e yükseltilmesi 
gibi bir şey söz konusu değildir." Güzel. 

Peki, şimdi, Sayın Başbakana soralım. Sayın Başbakan, siz Başbakan olarak; bakanlarınız da 
Bakanlar Kurulu üyeleri olarak Meclise sevk ettiğiniz tasarıda emeklilik yaşı kaçtı; 68 idi. 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Mevcutta da 68. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Geleceğim ona. 
Peki, 68 yaş olarak Parlamentoya gelen bu tasarı, elbette, medyada ne diye tartışılacak; yaş 68 

diye tartışılacak. Sonra ne oldu; sonra, sivil toplum örgütleriyle ekonomik, sosyal konseyde 
görüşüldü, CHP'nin muhalefeti oldu ve sonunda denildi ki: Biz bu emeklilik yaşını aşamalı olarak 
65'e çıkaracağız. Ama, Sayın Başbakana ve bizi dinleyen yurttaşlarımıza bir şeyi daha hatırlatmak 
istiyorum, 68 yaşı, tümüyle bu tasandan çıkmış değil. 5 400 gün prim ödeyen emekli olmak isterse 
68 yaşını doldurmak zorunda; yani, 68 yaş diye bir şey yoktur diye, Sayın Başbakan, kusura bak
mayın, doğruları halka söylemiyor. Biz doğruları yurttaşlarımıza söylemek zorundayız; ama, siz 
doğruların tartışılmasını istemediğiniz için temel kanun yaptınız bunu. Biz, şimdi, bunları birkaç 
saniye içinde anlatacağız. Bereket versin, 20 dakikalık bir tasarının geneli üzerinde görüşme hak
kımız var da bunları dile getiriyoruz. 

Bir başka konu. Sayın Başbakan diyor ki: "Bütün sosyal güvenlik kuruluşlarını tek çatı altında 
topluyoruz." Bu da büyük bir aldatmaca arkadaşlar. Sayın Bakanımız burada, Adalet ve Kalkınma 
Partisinin Grubunda çok değerli milletvekili arkadaşlanmız var; onlar da sosyal güvenlik alanında 
ciddî çalışmalar yapmışlardır, yöneticilik yapmışlardır. Şimdi, ben buradan Sayın Başbakana sor
mak istiyorum: Sayın Başbakan, Türkiye İş Kurumu bir sosyal güvenlik kurumu mudur değil midir? 
Bir sosyal güvenlik kurumu... Peki, tek çatı altında topluyoruz diyorsunuz da, onu niye bu çatının 
dışında tuttunuz? Gerekçesi şu değerli arkadaşlar: Eğer, o bu çatının içine gelseydi, biriken fonlar, 
belki, bir şekliyle, kurumsal bir yapı içerisinde daha tutarlı, daha dikkatli, daha dengeli kul
lanılabilirdi. Şimdi bunu ayırıyoruz. Soruyoruz: Niye ayırıyorsunuz? "Efendim, onu da bu kapsama 
alırsak, burası çok büyür." O zaman şu lafı kullanmayacaksınız, "Sosyal güvenlik kuruluşlarını tek 
çatı altında topluyoruz" demeyeceksiniz. "Biz, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kuru topluyoruz" 
diyeceksiniz. O zaman doğrudur. 
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İZZET ÇETÎN (Kocaeli) - En doğrusu, IMF ne kadar istiyor... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bir başka şey değerli arkadaşlar, Primsiz Ödemeler 

Genel Müdürlüğü kuruluyor, Başbakanlıktaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
bu sistemin içine alınmıyor. En büyük handikaplardan birisidir. Yoksulluğun siyasete malzeme edil
mesinin temel noktası budur. Bu kaldırılmıyor. 

Geliyorum Sayın Başbakanın söylemlerine. Yine Sayın Başbakan diyor ki: "Primi ödensin ya 
da ödenmesin tüm çocuklarımızın 18 yaşına kadar sağlık giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. 
Biz onun hesabını yaptık. Merak etmeyin, zarar etmeyeceğiz; tam aksine, kâr edeceğiz." Şimdi, 
birinci yanlışımız şuradan başlıyor: 18 yaşına kadar herkese, prim ödensin ödenmesin, bedava 
bakacağız diye bir şey yok. Bir sefer, çocuğunuz 2 yaşında bile olsa, götürdünüz mü katılım payı 
ödeyeceksiniz. Öyle katılım payından kaçınmak yok. Birinci paralı nokta buradan başlıyor. 

İki; Sayın Başbakan diyor ki: "Özel hastane-devlet hastanesi değil, sigortalı, istediği hastaneye 
gidecek." O da yanlış. Neden; bir sefer, istediği hastaneye giderse, tedavi masrafının yüzde 30'unu 
cebinden ödeyecek; ister 18 yaşında olsun, ister yeni doğan çocuk olsun, ister 80 yaşında olsun. 
Yani, öyle bedavacılık yok diyor. "Ben, benim gösterdiğim hastane dışında birisine gidersen elini 
kolunu sallayıp, senden bu paranın yüzde 30'unu alırım" diyor. Peki, bunu halka söyledik mi biz; 
halka söylemedik. İkinci önemli bir hata buradan başlıyor. 

Bir başka şey. Çocuğunuz hastalandı... Sayın Başbakana güvendiniz, koskoca Başbakan, doğ
ruları söyler diyorsunuz. Hastalandı, götürdünüz bir özel hastaneye, tedavi ettiniz. Önünüze bir 
fatura çıkaracaklar, otelcilik hizmeti bedeli olarak şu kadar lira ödeyeceksin diyecekler; sizin 
çocuğunuza profesör doktor, falan doktor bakmıştı, onun için de şu kadar bedel ödeyeceksiniz 
diyecekler. Siz diyeceksiniz ki: Olur mu efendim böyle bir şey?! Başbakan dedi ki, çocuklar için 
bedavadır. Onlar da şu kanunu çıkaracaklar, diyecekler ki: Siz Sayın Başbakanın söylediğine bak
mayın. Bakın, bu kanunda, otelcilik hizmeti var; bu kanunda, öğretim üyesine muayene olursan 
onun için ayrıca para alınacak var; bunu sen cepten ödeyeceksin, bunu sigorta kuruluşu 
ödemeyecek. Peki, bugün var mı; bugün yok, bugün yok; ama, bu tasarı çıktığında, bunu vatandaş
tan almış olacaksınız. 

Geliyorum bir başka konuya değerli arkadaşlar. Sayın Başbakan diyor ki: "Bu reformun hayata 
geçirilmesiyle, vatandaşlanmızı yoksulluğa karşı etkin koruma sağlayan, malî açıdan sürdürülebilir 
bir sosyal güvenlik sistemi getirilmiş olacaktır." 

Şimdi, Sayın Başbakana ve değerli milletvekillerine bir soru sormak istiyorum: 2005 bütçesin
de, emekli aylıklarından yüzde 1 sağlık kesintisi getirdiniz mi, getirmediniz mi?! Peki, emekli ay
lıkları, acaba, kişi başına emekli aylığı 2 000 dolar, 3 000 dolar, 5 000 dolar mı ki, siz, yüzde 1 sağ
lık kesintisi getiriyorsunuz?! Getirdiniz... Bereket versin Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mah
kemesine gitti ve bu madde iptal edildi. Demek ki, öyle, yoksullara yardım edeceğiz, sosyal güven
liği bunun için getireceğiz... Bu felsefe, AKP açısından doğru değil; bilimsel olarak doğrudur; ama, 
AKP açısından, felsefe olarak doğru değil. 

Sayın Başbakan, yine şunu söylüyor, diyor ki: "Erken emeklilik getirdiler; 50 yaşında emekli 
olan bir vatandaşım gitti, bu defa da başka bir yerde kayıtdışı çalışmaya başladı. Niye bir taraftan 
emekli maaşı alıyor, diğer taraftan da kayıtdışı çalışıyor?! İşveren de buna bayılıyor. Niye; ödemesi 
gereken o paralan ödemeyecek, sadece kendisine bir maaş verecek. Alan memnun veren memnun; 
beraberce bu işi götürüyorlar. Ondan sonra da biz diyoruz ki: Neden acaba Türkiye'de kayıtdışı bu 
kadar artıyor? Bundan artıyor işte, haksız rekabet var. Haksız rekabet niye var; bundan dolayı var. 

Şimdi, bunun neresini düzeltelim; yani, kayıtdışı istihdam olmasın diye emeklilik yaşını 50 
değil de 70 mi yapalım!" Böyle bir anlayış olabilir mi?! Ama, Sayın Başbakan bunu söylüyor. 50 
yaşında emekli ettiniz, gitti, kayıtdışı çalıştı. Kayıtdışı çalışmaması için ne yapmamız lazım; emek-

- 3 2 -



TBMM B:89 18 .4 .2006 0 : 1 

lilik yaşını yükseltmemiz lazım. Oysa, bir Sayın Başbakanın bunu söylemesi lazımdı, şunu soruş
turması lazımdı: Bu insanlar emekli olduktan sonra niçin çalışma ihtiyacını hissediyorlar. Bu para 
yetmiyor; bu para yetmediği için de, insan çalışıyor ve Sayın Başbakanın unuttuğu bir şey daha var; 
bu insanlar, çalıştığı zaman sosyal güvenlik destek primi ödüyorlar. Bunların hepsini, siz, kayıtdışı 
nasıl çalışıyor diyebilirsiniz?! Sayın Başbakanın bu gerçeklerden, bu yasal düzenlemelerden haberi 
yok mu; ama, yok. 

Bir başka şey. Sayın Başbakan diyor ki: "Bütün vatandaşlarımızın eşit hak ve yükümlülüklere 
sahip olduğu tek bir emeklilik sistemi getiriyoruz. Eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu tek bir 
emeklilik sistemi getiriyoruz." Kocaman bir aldatmaca. Hiç böyle bir şey yok. Bu tasarıda öyle bir 
şey yok. SSK'da çalışan, yani İş Kanununa tabi çalışan, bağımsız işyeri olan, devlet memuru olan 
aynı standarda tabi değiller. Neden tabi değiller; çünkü, devlet memuruna deniliyor ki, sende üst 
sınır yok, SSK'lıya deniliyor ki, sen de üst sınır var, Bağ-Kurluya da deniliyor ki, sende bir tablo 
var, o tabloya göre ödeyeceksin... Devlet memuru daha fazla prim ödeyecek, daha fazla emekli ay
lığı alacak; SSK'lı için o kural söz konusu değil. Hani eşit yükümlülüktü?! Eşit yükümlülük nedir; 
aldığın ücret kadar prim ödersin. Peki, bunu niçin Sosyal Sigortalar Kurumunda getirmediniz?! 
Yani, İş Kanununa tabi olanlarda getirmediniz; çünkü, işverenleri ürkütmek istemediniz. Temel 
nedeni bu. Demek ki, bu da tek başına doğru bir uygulama değil. 

Yine, Sayın Başbakan şunu söylüyor: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında imtiyaz 
değil, sosyal adalet, sosyal barış getireceğiz." Şimdi, ben, size, değerli arkadaşlar, imtiyaza çok 
güzel bir örnek vereceğim bu kanunda, üç tane örnek vereceğim. Birinci örnek şu: TRT'de bir 
kameraman düşünün veya bir spiker düşünün. Bu, özel televizyonlarda çalışanlara göre beş yıl daha 
erken emekli olacak. Peki değerli arkadaşlar, kameraysa aynı kamera, spikerse haber sunuyor zaten, 
kameranın ağırlığıysa aynı ağırlık, haber peşinde koşmaksa ikisi de haber peşinde koşuyor. TRT'nin 
kameramanına niçin acaba beş yıl erken emekli olma hakkını getiriyorsunuz da, özel televizyonların 
kameramanlarına beş yıl erken emekli hakkını getirmiyorsunuz? Bunun adı imtiyaz değil mi ar
kadaşlar; imtiyaz... 

Hadi bundan vazgeçtik diyelim. Devlet tiyatrosu sanatçıları, özel tiyatrolarda çalışanlara göre 
beş yıl daha erken emekli olacaklar. Tiyatro sanatçısıysa tiyatro sanatçısıdır. Bunun özeli kamusu 
var mı?! Yani, özel sektörde çalışan işçi ile kamu sektöründe çalışan işçi arasında bir fark var mı; 
yok. Peki burada niye böyle bir farklılık getiriyorsunuz? Birisinde devlet güvencesi var üstelik, dev
letin sanatçısı, öbürü özel sektör sanatçısı. Ona, sen beş yıl daha geç emekli olacaksın arkadaş 
diyorsun. Bunun adaletle, vicdanla, insan haklarıyla bağdaşır bir yönü var mı arkadaşlar; yok. 

Geliyorum bir başka konuya, gene imtiyaz üzerine kurulu bir konuya. Diyorsunuz ki burada: 
"PTT dağıtıcıları, ayaktan yaptıkları dağıtım işi nedeniyle beş yıl erken emekli olurlar." Güzel. Peki, 
aynı işi özel sektörde de yapan var. Örneğin, birsürü kargo şirketi var ve burada çalışanlar da aynı 
PTT dağıtıcısı gibi dağıtıyorlar. Peki, bunların günahı ne? Bunların günahı... Deniliyor ki: Kusura 
bakma, sen özel sektörde çalışıyorsun. Sen daha uzun süre çalışacaksın. Arkadaşlar, bu sosyal 
güvenlik değil, bu sosyal koruma değil; bu, ayrıcalık sistemi getiren bir düzenlemedir. Biz, TRT'de 
çalışanların, devlet sanatçılarının, PTT dağıtıcılarının elbette ki beş yıl erken emekli olmasını is
teriz, elbette ki zor bir işi yapıyorlar; ama, aynı işi özel sektörde yapan insanlara da aynı ayrıcalığın 
sağlanması lazım. 

Bakın, yeraltında çalışan maden işçisi, devlette, özel sektörde aynı koşullara tabi. Niye burada 
aynı koşullara tabi tutmuyorsunuz? Nedir bu insanların günahı? Sanatçıdan alıp veremeyeceğiniz 
nedir? Anlamak mümkün değil. 

Şimdi, Sayın Başbakan diyor ki: "Sosyal güvenlik reformu ülkemiz gerçekleri göz önüne 
alınarak gerçekleştirilmektedir." Yani, pes arkadaşlar! Ülkemiz gerçekleri... 
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Bizim ülkemizin gerçeğinde bir işçinin 9 000 gün bir yerde çalışıp emekli olma hakkı var mı 
arkadaşlar?! Kim 9 000 gün çalışıyor?! Aranızda işveren arkadaşlarım var; kendi fabrikasında 25 
tam yıl çalışan ve kesintisiz veya aralıklı primi ödenen kaç işçi var?! Böyle bir güvence nerede var 
arkadaşlar?! Bunlara devlet memuruna sağladığınız güvenceyi verin, söz, 9 000 değil, 19 000 gün 
yapın gelin, destekleyeceğiz. Devlet memuruyla aynı koşullara nasıl tabi tutabilirsiniz?! Birisinde 
güvence var, birisinde güvence yok; birisinde esnek çalışma var, öbüründe esnek çalışma yok; 
birisinde mevsimlik çalışma var, öbüründe mevsimlik çalışma yok. Devlet memuru diyebilir mi; 
ben yazın çalışacağım, kışın da yatacağım. Niye; kışın iş yoktur. Ama, tarımdaki işçiye bunu söy
leyemezsiniz. Kışın bu adam bir iş yapamaz. Efendim, diyorsunuz ki, onlar da 5 400 gün üzerinden 
emekli olacaklar ve 68 yaşında. Peki, emekli olacaklar, emekli aylıkları ne olacak; komik bir emek
li aylığı düşecek bunlara. Eskiden emekli aylıkları çok düşmesin diye bir alt sınır vardı. Devlet 
diyordu ki: "Bu alt sınırın altına düşerse, ben, söz, üstünü tamamlarım, bunun altına düşmeyecek." 
Şimdi onu da kaldırıyorsunuz bununla arkadaşlar. 

Yine, bir konuya geliyorum değerli arkadaşlar. Prim borcu olana bakmıyorsunuz. Bağ-Kurlu, 
prim borcu var, kriz çıktı, prim borcunu yatıramadı veya bir önemli senedini ödedi, o ay prim bor
cunu yatıramadı. Hastalandı, gidiyor doktora, diyorlar ki: Kusura bakma, senin borcun var, ben sana 
bakmam. Hadi diyelim ki esnafa bakmadın, peki kardeşim, bu esnafın eşinin ne günahı var, 
karısının ne günahı var?! Ona da bakmıyoruz diyorsunuz. Efendim, deniyor ki: Bu eskiden de böy
leydi; yani, daha önce çıkan kanunda da böyleydi. Türkiye Cumhuriyetinde ilk çıkan kanunda böy
le değil. Geçen hükümet döneminde yapıldı, bu hükümet de aynen devam ettiriyor. 

Bu düzenleme insan haklarına aykırıdır arkadaşlar. Sen devletsin, gider, borcunu alırsın. Dev
let olarak, onun evindeki buzdolabını, televizyonunu satarsın, borcunu alırsın; ama, devlet olarak, 
sen hastalandın, ben sana bakmam diyemezsin, buna hakkın yoktur, yetkin de yoktur. "Sosyal dev
let" diyorsa bizim Anayasamızda, buna hiç kimse bir şey söyleyemez. 

Efendim, yine, Sayın Başbakan diyor ki: "Eşit yapıyoruz; dolayısıyla, yoksulluğu koruyoruz." 
Aylık bağlama oranını kademeli olarak yüzde 50'ye kadar düşürüyorsunuz; yani, bugün çalışırken 
100 lira alan bir kişi emekli olduğunda 75 lira alıyorsa, bu kanundan sonra, belli bir süreç sonunda 
50 lira alacak. 

Size şöyle bir örnek vereceğim değerli arkadaşlar: Bir memur düşünün; bu rakamlar gerçek 
rakamlar, belli bir zaman dilimi içinde alınmıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen, Kemal Bey. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sadece üniversite mezunu bir kişiyi örnek 

vereceğim: Üniversite mezunu bir kişi bugün emekli olduğunda, otuz yıl çalışıp devlette emekli ol
duğunda 777,68 YTL emekli aylığı alacak, bu kanun çıktıktan sonra, otuz yıl çalışırsa, aynı kişi, ay
nı koşullar devam ederse 520 YTL emekli aylığı alacak. 777 YTL, 520 YTL!.. Hani adildi bu?! 
Hani siz, yoksulluğu azaltacaktınız, emekliye daha iyi imkânlar sağlayacaktınız?! Asla ve asla ger
çek değil. 

Sayın Başbakan diyor ki: "Emekliyi koruyacağız." Peki, emekli aylıklarını niye TÜFE oranın
da artınyorsunuz?! Emekli bu ülkenin vatandaşı değil mi?! Diyorsunuz ki çıkıp şu kürsüye... Sayın 
Ali Babacan, Sayın Başbakan çıkıp böbürlendi, övündü "biz, altı dönemdir sürekli kalkmıyoruz" 
dedi. Güzel, kalkmıyorsunuz. Peki, emekliye pay veriyor musunuz; hayır, emekli olunca ona pay 
verilmeyecek. Getirdiğiniz kanun böyle. Şimdi, biliyorum, daha sonra konuşan arkadaşlar diyecek
ler ki, biz emeklilere pay verdik. Peki, bu kanunu niye getiriyorsunuz? Bu kanunda deyin; deyin ki, 
emekliye millî gelir artışından da pay verilir. O zaman biz de sizi alkışlarız, deriz ki, emekli de bu 
ülkenin insanıdır, emekliye de pay veriliyor. O da verilmiyor. 

- 3 4 -



TBMM B:89 18 .4 .2006 0 : 1 

Değerli arkadaşlar, bir şey daha söyleyeyim; burada köy korucularıyla ilgili yasa görüşüldü. 
Devlet açıkça angarya yapıyor. Köy korucusuna, para veriyor, silah veriyor, git PKK'yla mücadele 
yap diyor, ama emekli primini yatırmıyor. Böyle bir devlet olabilir mi?! Adam çalışacak, devletten 
maaş alacak, devlet onun emekli aylığını yatırmayacak! 

Buradan sesleniyorum: Bütün köy korucusu arkadaşlarımız bu kanun çıkınca doğru İnsan Hak
lan Mahkemesine başvursunlar. Hepsi davayı kesintisiz kazanırlar ve Türkiye Cumhuriyetini de 
mahkûm ederler. Neden; Anayasanın sosyal hukuk devletine aykırı bir yasayı Parlamentodan geçir
diği için. 

Mahkûmlar... Söyledik arkadaşlar, çalışan mahkûmlar var. Bu mahkûmlar çalışıyorlar, 
üretiyorlar ve belli bir gelir elde ediyorlar. Dedik ki, bu mahkûmlara siz para veriyorsunuz, mah
kûmun emeklilik primini de ödeyin. Bu mahkûm yirmi yıl yatıp çıktıktan sonra hangi özel sektör 
buna iş verecek?! Çalışırken ona maaşını ödüyorsunuz, belli bir aylık ödüyorsunuz, primini de 
yatırın onun, hiç değilse adam mahkûm olduğunda çıktığında emekli aylığı alabilsin. Onu da yap
mıyorsunuz. O insanı da tümüyle sosyal güvenlik sisteminin dışına atıyorsunuz. 

BAŞKAN - Kemal Bey, lütfen, tamamlayalım, toparlayalım. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, tabiî, madde madde görüşülseydi çok 

daha ayrıntılı bilgiler sunacaktık; ama, onu sunamıyoruz. Birkaç saniyelik süre içinde de bizim 
maddeleri görüşme şansımız yok. 

Sadece, size, Adalet ve Kalkınma Partisinden değerli bir bakanımızın geçmiş dönem yaptığı 
konuşmadan bir bölüm okuyorum değerli milletvekilleri. Şu anda metnini okuduğum kişi, Adalet 
ve Kalkınma Partisinde Bakan ve aynı zamanda da Başbakan Yardımcısı. 

FARUK ÇELİK (Bursa) - Partide bakan?!. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Şöyle diyor Sayın Bakan: "Açıkça belirtmek is

tiyorum, bu düzenleme -yani 58 -60 yaş ve 7 000 günlük düzenlemeyi kastediyor- Türkiye'nin 
koşullarına uygun değildir. -Ama, 65 yaş ve 9 000 gün uygundur demek ki?!- Doğrudan doğruya, 
mezarda emekliliği düzenliyorsunuz. Çalışanlar emekli olmasınlar, devamlı çalışsınlar; ama, emek
liliği arzu ederlerse, mezar sonrasını düşünsünler diyorsunuz. Bu, mevcut hükümetin, çalışanlara 
bakış açısını gösteren açık düzenlemelerden biridir" diyor bu sayın bakan. 

Bu sayın bakan bize değil, bu sayın bakan, şu anda, bu lafları, Adalet ve Kalkınma Partisinin 
Meclisteki Grubuna söylüyor. 

Yine, bir değerli milletvekilinin konuşmasından bir bölüm okuyorum: "Değerli milletvekilleri, 
bu madde, demin de söylediğim gibi, bu tasarının belkemiğidir. Bu, 58-60 yaş, mezarda emeklilik 
demektir. 58-60 yaşa evet diyenler, işçimizin, memurumuzun yüzüne bakamayacaklardır. Bu mad
deye evet diyenler, bu akşam, bu gece evlerine döndüklerinde, eşlerinin, çocuklarının gözlerinin 
içine bakamayacaklardır. 58 yaşa evet demek, zorbalığa evet demektir, IMF'ye evet demektir. Bütün 
milletvekili arkadaşlarımın vicdanlarına sesleniyorum: Gelin, bu önemli maddeyi, bu akşam önergeler
le düzeltelim, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş olarak belirleyelim; prim ödeme gün sayısını 5 000 gün 
olarak düzeltelim ki, bu akşam hepimiz evimize vicdanı rahat olarak dönelim." 

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Mahfuz Güler, bunları sen söylüyorsun! 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Şimdi, bizim bu tasarıyla ilgili olarak sesimizin niçin 

kısılmak istendiğini, iki tane değerli Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin sözlerinden size 
duyurmuş oldum. 

HALUK KOÇ (Samsun) - Kim söylüyor Kemal Bey? 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 

- 3 5 -



TBMM B:89 18 .4 .2006 O: 1 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Sizi... Bu tasarının bu haliyle çıkması, toplumda çok 
ciddî yaralar, derin sosyal yaralar açacaktır. Göreceksiniz, bu tasarıyla ilgili olarak, daha tasarı belki 
yürürlüğe girmeden, pekçok maddenin değişmesi için bu tasarıyı tekrar Parlamentoya getireceksiniz. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - İsimleri açıklayalım Sayın Kıhçdaroğlu!.. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu 

tasarının sorumluluğuna katılmak istemiyoruz. Bu tasarının sorumluluğuna, sessiz olarak gelip bu 
sıralarda oturarak da katılmak istemiyoruz; çünkü, buralarda oturduğumuz zaman, bu tasarıya meş
ruiyet kazandırmış olacağız; biz, böyle düşünüyoruz. Biz, bu tasarı dolayısıyla, Adalet ve Kalkın
ma Partisini kendi vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
(CHP Grubu milletvekilleri Genel Kurul Salonunu terk ettiler) 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu. 

(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu Tasarısı hakkında Anavatan Grubu adına söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan 
evvel Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 5 tane yasa getirdiniz temel yasa diye önümüze; Çevre 
Yasası, Tarım Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası, Genel Sağlık Sigortası Yasası, Nüfus Yasası. Bunların 
hepsi, ayn ayrı, can alıcı tasanlar. Hele bunlardan bir tanesi, bugünkü görüştüğümüz yasa, Genel 
Sağlık Sigortası Yasası, yetmişiki milyon insanın can daman, herkesi ilgilendiren bir yasa. Bugünü 
değil, geleceği de ilgilendiren bir yasada ne yaptınız; muhalefet konuşmasın, biz bu yasalan temel 
yasa olarak getirelim, bir an evvel buradan çıksın dediniz. Yanlış yaptınız arkadaşlanm. 

Muhalefetsiz iktidar olur mu?! Muhalefetin sesini kısacaksınız da ne kazanacaksınız?! 
Muhalefeti konuşturmayacaksınız... 

HALUK İPEK (Ankara) - Konuştu ya Muzaffer Bey. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - İktidar kendi başına her şeyi yapar durum

da olursa, yani, bunun adına ne derler? 
BAŞKAN - Sayın İpek, müdahale etmeyelim, hatibi dinleyelim. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Kendin pişir, kendin ye gibi olur; ama, bu, 

böyle bir yasa değil; bu yasa, yetmişiki milyon insanın bugününü ve onun geleceğini, nesilleri il
gilendiren bir yasa. 20'şer dakikada ne konuşulur bu yasada; 122 madde, nasıl konuşulacak, nasıl 
eksiklikleri tamamlayacağız bu yasayla? İktidar bu kadar çok mu biliyordu? Çok biliyordu da, bu 
yasayı buraya getirirken hiç mi düşünmedi bu eksikleri? Bakınız şu eksikliklere: "Muhalefet konuş
masın" dediniz; peki, Sosyal Sigortalar Kanununda müfettişlik yasasını kaldırdınız; ama, 
muhalefetin konuşmasıyla ve sonra aklınızın başınıza gelmesi sonucu, müfettişlik yasasını tekrar 
geriye getirdiniz. Demek ki, muhalefetin iktidara yol göstermesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu 
muhalefet, illa da her şeye karşı geliyor diye mi muhalefet; hayır, iktidara yol göstermek için biz 
buradayız. Eğer, bugün bu yasada buradaysak, iktidann eksiklerini söylemek için buradayız; yok
sa, bu yasanın çok güzel bir yasa olduğunu söylemek için burada değiliz. 

"Sosyal güvenlik yasası" diyoruz, "devrim" diyoruz, "reform" diyoruz. Daha bugüne kadar böy
le bir yasa Meclisten geçmedi; doğru, geçmedi, yeni geldi; ama, neresi reform söyler misiniz? Av
rupa ülkelerinde 5 000 günde emekli olan insanlar; şimdi, Türkiye'de 9 000 güne çıkardınız; 7 000 
günden 9 000 güne çıkardınız. 
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MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Hangi Avrupa ülkesi? Muzaffer Ağabey, hangi Avrupa ülkesi? 
BAŞKAN - Yerinizden müdahale etmeyin. Sayın Kurtulmuşoğlu'nu, lütfen, hepimiz, hep bir

likte, dikkatle dinleyelim. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Şimdi, soruyorum size: 9 000 güne çıkar

makla bu insanlar nasıl emekli olacak? 9 000 güne, yirmibeş sene bilfiil 360 gün çalışan insanlar 
emekli olabilir. Ya altı ay çalışan, üç ay çalışan mevsimlik işçilerin emekli olma ihtimali var mı 
burada?! Sizin muhalefetteyken söylediğiniz gibi, bu insanlara emekli olmak nerede gözüküyor; 
mezarda gözüküyor, mezarda!.. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Mezarda da emekli olamayacak! 
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Prim almamış; nasıl olacak?! Prim almadan, nasıl olacak?! 
BAŞKAN - Sayın Badazlı, lütfen, müdahale etmeyin. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Sevgili arkadaşlarım, lütfen, yasaları 

çıkarırken... Hep söylüyorum; yasalar, çıkarken iktidarın gözükse de, çıktıktan sonra, ülkenin, yet-
mişiki milyon insanın yasası olur. Onun için de, yasayı çıkarırken, yetmişiki milyon insanı düşün
mek mecburiyetindeyiz. Emeklisiyle, duluyla, yetimiyle, engellisiyle, hepsini birden düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Ama, siz ne yaptınız; bu yasa bir an evvel çıksın, biz de IMF'nin ve Dünya Ban
kasının dediklerini yapalım dediniz. 

Tabiî ki, Genel Sağlık Sigortası Yasası gibi bir yasanın çıkması kadar doğal bir şey olamaz; 
ama, bu eksikleri niye?.. Mesela, söyleyeyim size; her hastadan katkı payı alacaksınız; iyi; ortez-
den, protezden katkı payı alacaksınız, doktor muayenesinden ve diş hekimi muayenesinden para 
alacaksınız, ilaçlardan para alacaksınız. Hani, bu yasayı fakire çıkarıyorduk?! Hani, bütün toplum 
yararlanacaktı?! Şimdi, düşünebiliyor musunuz; asgarî ücretin -katkı payı diye bir pay alıyoruz-
yüzde 75'ini geçemez diyorsunuz yasada, alacağınız katkı payının. Asgarî ücreti 350 000 000 lira 
düşünürsek, 265 000 000 liraya yakın katkı payı alacaksınız. Kimden alacaksınız; asgarî ücretle 
çalışan vatandaştan ve bunu da belirtmemişsiniz, brütten mi alacağız yüzde 75'ini, netten mi 
alacağız; o da belli değil. Eğer brütten hesaplarsanız, 370 000 000 lira para eder, vatandaşın 
ödeyeceği katkı payı. 

Sayın Bakan diyor ki: "Bundan sonra, herkes, her yere gidecek. İstediği hastanede tedavi 
olacak." 

NEVZAT DOĞAN (Kocaeli) - Evet, herkes, her yere gidecek. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Her yere gidecek; ama, o belli değil daha; 

her yerde hendekler var mı, ne yok, atlayabilecek mi, belli değil. İstediği hastaneye nasıl gidecek 
söyler misiniz? Ansızın adam trafik kazası geçirdi, 112'yi çağırdı... 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Acil haller dışında. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - 112'yi çağırdı, gitti devlet hastanelerine 

"burada yer yok" dediler. Üniversite hastanesine gitti yattı. O ara, bir protez takılması lazım geliyor 
hastaya. Hastaya, farz edelim, 5 milyar -yani, eski parayla- bugün 5 000 lira -Türk Lirası dediğiniz 
parayla- masraf çıktı. Bunun yüzde 20'si 1 milyar eder. Eğer, sevk zincirine uymamış ise, yüzde 50 
de artırarak, 1,5 milyar para eder. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Verecek... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Tabiî ki verecek; senin gibi zengin olsa 

verecek de, benim vatandaşımın beş kuruşu yok yemeye, aç ve susuz duruyor! (Anavatan Partisi 
sıralarından alkışlar) 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Muzaffer ağabey, sen de zenginsin; fakirlik edebiyatı yakış
mıyor sana ağabey. 
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MUZAFFER R. KURTULMUŞOGLU (Devamla) - Evet, şimdi, bu vatandaşım, 350 000 lira 
asgarî ücretle çalışan benim vatandaşım, nasıl 1,5 milyar lira parayı ödeyecek, bana söyler misiniz?! 
Benim aklım havsalam Almıyor; haddizatında, sevgili arkadaşlarım, sizin de çoğunuzun aklı hav
salası almıyor ama... 

Ee, ben hep burada söylüyorum; yasalar yapılırken bürokrat arkadaşlarımız hazırlıyor, IMF ve 
Dünya Bankasının talimatları gereği bu yasa Meclise geliyor. Grup karan, kaldır parmağını, indir 
parmağını, bu yasa çıksın deniyor. (Anavatan Partisi sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sevgili arkadaşlanm, tabiî ki çıksın yasa; ama, halkın lehine çıksın; halkın aleyhine yasalar çık
masın. Biz bunu istiyoruz. Sizler, benden, başka türlü, başka bir şey mi istiyorsunuz; hayır. İnanın, 
çoğunuz bunu istiyorsunuz; ama, komisyonlarda görüyorum, izliyorum; çok konuşmayı sevmiyorum, 
ama, orada izliyorum; bir fısıltı başlıyor, "böyle böyle olsun, bir değişiklik yapmaya sakın kalkmayın, 
hükümet böyle istiyor!.." Hükümet böyle istiyor da, acaba benim vatandaşım nasıl istiyor, halkım nasıl 
istiyor diye niye hiç düşünmüyorsunuz?! Yann, hepimiz birlikte bu halkın karşısına çıkmayacak 
mıyız?! Yann onlardan oy istemeyecek miyiz?! "Reform yaptık" diyeceksiniz; ama, o vatandaş, has
tanelere gittiğinde, bu ödemeleri ödeyemediğinde, karşılaştığında, sevgili arkadaşlanm, gönlüm is
temiyor, ama, gerçek acıdır, halk size beddua edecektir, beddua!.. Bunu unutmayın. 

Evet, geçen sene sağlığın, sosyal güvenliğin açığı 23 katrilyon liraydı, bu sene 26 katrilyon 
liraya çıkıyor. Prim ödemekle, vatandaştan prim almakla bunu nasıl kapatacaksınız?! Sosyal dev
letin bir özelliği vardır; neder; Anayasanın 56 ncı maddesinde de bunu yazar: "Bir insanın 
doğumundan ölümüne kadar sağlığını sosyal devlet yüklenir" der. Siz, burada ne yapıyorsunuz?!. 

NEVZAT DOĞAN (Kocaeli) - Oturuyoruz! 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOGLU (Devamla) - Siz burada, hem sosyal devletin gereğini 

yerine getirmiyorsunuz hem de Anayasanın gereğini yapmıyorsunuz. 
Sevgili arkadaşlanm, burada yapılan ne biliyor musunuz: IMF'nin sekizinci niyet mektubu 

olarak önümüze koyulan, önünüze koyulan niyet mektubunda IMF diyor ki: "Öyle, Emekli Sandığı 
ayrı olsun, SSK ayn olsun, Bağ-Kur ayn olsun; ben bunları ayn ayn takip edemem, siz bunları bir-
leştirin de, ben rahat takip edebileyim." Bunlan diyor Dünya Bankası ve IMF. İşte, sizin de reform 
diye getirdiğiniz yasanın temelinde bu yatıyor. IMF'nin hesabına göre, bu bütçe açığını 2007'de yüz
de l'lere indireceksiniz. Bunu nasıl indireceksiniz söyler misiniz bana arkadaşlarım? 

Tabiî ki, çok güzel yasa, hele hele iktidarda da olunca ne kadar güzel!.. Ben bildim, oluyor; ben 
yaptım, oluyor meselesi var ya, burada kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Olay kendi kendimizi aldat
mak değil; benim korkum, sunulan yemeği halka çok iyi göstermeniz. Bu yanlış. Bu yanlışı burada 
biz... Eğer bizleri dinleseydiniz, bunlan, böyle temel, güzel yasalan, halk için çok önemli olan 
yasalan temel yasa olarak getirmeseydiniz, burada maddeleri teker teker konuşabilseydik, inanın ki, 
sizler de insansınız, ben sizlerin de doğru dürüst düşündüğüne inanıyorum; bu eksiklikleri burada 
tamamlardık; ama, ne oldu: "Temel yasa yapalım, 20'şer dakika konuşalım, bu işi bitirelim..." 
Bitirin. Halka, topluma yaramadıktan sonra, yasayı çıkann durun. Kime yarar bu yasa, söyleyeyim: 
İktidar olarak, IMF'ye biz söz verdiğimiz, Dünya Bankasına söz verdiğimiz yasalan çıkardık der
siniz; başka bir şeyiniz yok. 

Sevgili arkadaşlanm, bakın, eksik dolu ya, bunlardan bir tanesini tekrar söyleyeyim: Şimdi, 
Avrupa ülkelerinde genel bütçeden sosyal güvenlik kurumlanna yüzde 19'la yüzde 30 arasına pay 
aynlır devletlerin kendi ödeyişlerine göre. Bizde yüzde 5'lik bir payla bu yasalan yürütmemiz olası 
mı, aynı seviyeye getirmemiz olası mı; hayır; ama "biz, bunu yapacağız" diyorsunuz. Bunlann 
çaresi, kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına almak; bir. Öyle prim ödeme değil. İlkönce, kayıtdışı 
ekonomiyi kayıt altına almak. İki: Yoksulluğu önlemenin en büyük özelliklerinden birisi, temel 
maddelerinden birisi nedir; yolsuzluğu önlemektir, yolsuzluğu. Yolsuzluğu önlemediğiniz müddet
çe, siz, bu işi kıvıramazsınız, bu işi düzeltemezsiniz. 
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Sevgili arkadaşlarım, ne olurdu, burada, arkadaşlarımız olsa, onlar da konuşsaydı, biz de mad
delerde konuşsaydık, eksileri tamamlasaydık, kötü mü olurdu?! 

Bakınız, yasada, yine, 43 üncü maddede diyorsunuz ki: Efendim, Cumhurbaşkanı olan, Meclis 
Başkanı olan, Başbakan olan kimselerin emeklilik durumları hazırlanmış... Ama, milletvekilleri 
yok. Sanki, bu milletvekilleri aydan geldi. İşte, bunu unuttunuz, "unutmadım" diyorsunuz; yanlış 
yaptığınız burada işte, unuttunuz bunu. Bu, sizin yasanız. Bu, benim yasam değil. Ben emekliyim, 
benim böyle bir sorunum yok; ama, sorun sizin; unuttunuz ama. Şu gün bile, unuttuğunuz şeyi 
yapamıyorsunuz. 

Sevgili arkadaşlarım, siz, ne yaparsanız yapınız, yanlış yaptınız. İktidar, muhalefeti dinlemek 
mecburiyetinde; ama, dinlemediniz, bizi konuşturmadınız. Biz konuşacaktık, toplum duyacaktı, 
halk duyacaktı, siz eksiğinizi tamamlayacaktınız; bu böyle olmayacaktı. 

Meclisin kapısı günlerdir sivil toplum örgütleriyle dolup taşmaktadır. Hani anlaşmıştınız bu 
yasalarda?! Ne oldu, birdenbire niye değişti bu sivil toplum örgütleri, sendikalar niye değişti? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, bağlayacağım, sözlerimi 

bitirmek üzereyim. 
Demek ki, anlaşmanız da yanlışmış, anlaşma filan da yokmuş; yani, siz, bildiğinizi okumuş

sunuz. Bildiğinizi okuduğunuzda da, herkes bu yasaya karşı çıkmaya başladı; ama, sözlerimi bağ
larken şunu tekrar söylüyorum: Ben buraya tenkit etmek için çıkmam; ben, yol göstermek için, ak
lımın erdiği kadar doğruyu söylemek için burada bulunurum. Bu yasanın çıkması toplum için iyi 
olacaktı, keşke eksiklerini tamamlayabilseydik. Hep birlikte, burada, komisyonlardan gelen eksik
leri burada tamamlayabilseydik -muhalefetiyle, iktidarıyla- çok daha güzel olurdu diye 
düşünüyorum. 

Bakınız, sevgili arkadaşlarım, muhalefetsiz iktidar demek ne demektir biliyor musunuz? 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Muzaffer Ağabey, haksızlık yapıyorsun... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Ben söyleyeyim bilmiyorsanız: Sanki, tuz

suz çorbaya benzer. Yapmayın bu işi, yapmayın; yanlış yapıyorsunuz! 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Muzaffer Ağabey, haksızlık yapıyorsun... 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Bu işin, tez elden... Size söylüyorum, bu 

yasayı geri çekin, eksiklerini tamamlayalım derim; ama, ne olursa olsun, biz burada muhalefet 
olarak bulunmuyoruz. Biz burada, sadece... 

AGÂH KAFKAS (Çorum) - Siz yapıyorsunuz muhalefeti; muhalefet var orada. 
BAŞKAN - Agâh Bey, müdahale etmeyelim.. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Biz burada, sadece, size, eksiklerinizi söy

lemek için bulunuyoruz. 
BAŞKAN - Siz de toparlayın lütfen. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Muhalefet yapmak için bulunmuyoruz. 

(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Yanlışları göstermek için burada bulunuyoruz; ama, bu 
demek değil ki, bu yasa doğrudur da biz bu yasayı destekliyoruz demek değildir. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Helal olsun!.. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Zaten muhalefet onun için var. Muhalefet başka bir şey olmaz ki!.. 
BAŞKAN - Toparlayalım... Bağlayalım... 
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MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Evet, sevgili arkadaşlarım, siz ne söyler
seniz söyleyiniz, yaptığınız şey yanlıştır; yanlıştan dönmek de bir erdemliktir. Geliniz, bu yanlışı 
hep birlikte düzeltelim diyorum; ama, biliyorum ki, siz, bildiğinizi okuyacaksınız. 

Şunu da söylemeden geçemiyorum: Artışıyla, eksisiyle de olsa, bu yasanın -eksiklerini biz 
tamamlamak üzere- Türk Halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Biz tamamlarız, eksikleri tamamlarız. 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan. 
Buyurun Sayın Özcan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası üzerinde görüşlerimi arz etmeden önce, şah
sım ve AK Parti Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sosyal güvenlikte, çalışma statüsüne bağlı ve primli sistemin dışında, âdeta, makamlara, 
derecelere ve basamaklara bağlı olan emeklilik sistemini değiştirerek, sistemde ne kadar kalınırsa, 
ne kadar prim ödenirse o nispette emekli maaşı alacak bir düzenleme getiriyoruz işin temelinde. 
Diğer taraftan, Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra, Türkiye'de ikamet eden yaban
cılar, vatansızlar ve sığınmacıları da kapsayan, eşit, adil bir genel sağlık sigortası getiriyoruz. Bu 
yönüyle bu tasarı, Türkiye Cumhuriyetinin tarihindeki önemli reformlarından bir tanesidir. AK Par
ti Hükümeti, seçim öncesi verdiği söz gereği, bunları hayata geçirmektedir. 

Tabiî, eleştirileri dinledik. İşin özüyle ilgili temel meselelere girdikten sonra, muhalefet par
tilerinin iddialarını cevaplandırmak istiyorum. 

Şimdiki, bugünkü sistemden hiç kimse memnun değil. SSK'lı, Bağ-Kurlu, Emekli Sandığı 
mensubu farklı prim ödüyorlar, farklı prim oranı ödüyorlar; işte birinde yüzde 33,5, diğerinde yüz
de 40, Emekli Sandığında yüzde 36. Bunlar, farklı emekli aylığı bağlama oranlarına sahip; yani, 
SSK'da yüzde 54'tür bu, Bağ-Kurda yüzde 65, Emekli Sandığında yüzde 75'tir. Bunların emekli 
maaşları ayrıdır. Dolayısıyla, böyle adaletsiz bir sistem olmaz ve mesela Emekli Sandığında, aynı 
memurlar 700 YTL alırken, günün birinde 6 400 göstergeli veya 7 200 göstergeli bir makama şahıs şu 
veya bu şekilde tayin ediliyor ve kısa bir süre kalıyorsa, 750 YTL yerine bu sefer 2 500-3 000 YTL 
alıyor. Bunu ikramiye olarak da alıyor, vefat ettiğinde çocukları da alıyor, emeklilik sistemi boyun
ca alıyor. Peki, bu, adaletsiz değil mi? Yani, aynı işi yapanlardan biri 700 YTL alırken -prim oranı 
açısından söylüyorum- diğerinin 3 000 YTL alması doğru mudur? Şimdi, bunu, haksız olarak söy
leyebilen var mıdır acaba? Biz bu haksızlığı gideriyoruz; fakat, yetmişüç milyon insanı ilgilendiren 
bu tasarıyı, Anamuhalefet Partisi terk ediyor. Tabiî ki, biz, siyaseten onların bu tercihlerine 
karışamayız, bunu millet değerlendirecektir ve değerlendirmektedir. 

Şimdi, burada, genel sağlık sigortasıyla ilgili de çok iddialarda bulunuldu, emekli sigortasıyla 
ilgili olarak. 

Şimdi, burada, Sayın Kılıçdaroğlu -biraz üzülecek herhalde, ama- diyor ki: "9 000 gün prim 
nerede görülmüştür?" 

Değerli arkadaşlarım, bir defa şunu ifade ediyorum; biz, Bağ-Kurda, Emekli Sandığında her
hangi bir değişiklik yapmıyoruz, yirmibeş yılı koruyoruz ve 2036'ya kadar da yaşta hiçbir değişik
lik yapmıyoruz. Bugünkü sistemde olanlar, bir gün dahi prim ödemiş olsalar bile, 2007'den önce bir 
gün dahi prim ödemiş olsalar bile, bu sistemden yararlanacaklar ve yeni sisteme tabi olmayacaklar, 
gün açısından; ancak, 2007'den sonra ilk defa işe girenler, sadece SSK kapsamındakiler, her sene 
100 gün primi artmak suretiyle, 2026'da 9 000 güne ulaşacaklar. 
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Tabiî ki, bu 9 000 gün emeklilik için tek şart değil. 4 500 gün prim ödeyenler de emekli hak
kına sahiptir. Bu unutuluyor, bunun üzerinde durulmuyor. Onlarda sadece 3 yaş emeklilik yaşma 
ilave ediliyor, yoksa 4 500 gün de, yine, geçiş dönemiyle beraber muhafaza ediliyor. 

Şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu ve partisinin, 1995'te iktidar olduğu, koalisyon hükümeti olduğu 
dönemde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da CHP'de olduğu, yani, SHP'de olduğu 
dönemde, Sayın Çiller Hükümetinin hazırladığı bir tasarı var. 

O tasarıyı, bakın, Saym Kılıçdaroğlu nasıl müdafaa ediyor. O tasanda şöyle bir nokta var. Diyor 
ki o tasan: "Emekliliğine bir yıl kalan sigortalılara, 400 gün prim ilave ediliyor. Dört yıl kalanlara ise 
2 750 gün prim ilave ediliyor ve o zaman emeklilik yaşı 43; beş yıl kalanlann yaşı 55'e çıkanlıyor, 
prim gün sayısı 7 250'ye yükseltiliyor, altı yıl kalanın da 7 800'e çıkıyor prim gün sayısı. Ne demek 
bu; altı yıl içerisinde, 2 800 gün prim ekleniyor. Kime ekleniyor? Emekliliğe hak kazanmış, 1 sene ile 
6 sene arasında kalanlara ekleniyor. Yaşı da 12 sene artınlıyor ve bakın, bunu nasıl müdafaa ediyor 
Sayın Kılıçdaroğlu; diyor ki: "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkını kazanamamış olan-
lann da beklenen haklan mümkün olduğu ölçüde korunmaya çalışılmıştır." Yani, bu tasannın, bu 
haliyle bile, mevcut haklannın mümkün olduğu kadar korunduğunu söyleyebilmişlerdir. Bunun an
lamı şudur: Yani, biz yaptığımız zaman doğru; fakat, başka biri yaptığı zaman yanlıştır. 

Şimdi, yine, genel sağlık sigortasıyla ilgili, 30 gün prim üzerinde durulmuştur. 
Değerli arkadaşlarım, bugün, genel sağlık sigortasında, Bağ-Kurlular 240 gün prim ödemek 

zorundadırlar, SSK'da ise 90 gündür. Biz, bunu, 30 güne indirdik ve 30 güne indirmekle de kal
madık, primini ödeyemeyecek kişilerin, primini yine devlet tarafından ödenme sistemi getirdik ve 
bunlara da istisna tuttuk. Dedik ki, 18 yaşın altındakiler zaten sağlık hizmetinden yararlanacaktır. 
Acil halde olanlar ise, ister SSK'lı ister Bağ-Kurlu, bunlar da bakılacaktır. İşte, iş kazaları ve 
bulaşıcı hastalıklar gibi durumlarda da, yine, herhangi bir, 30 gün şartı aranmayacaktır. Halbuki, o 
zamanki tasarıda Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor; diyor ki: "Hiçbir katkısı olmayanların yararlandırıl-
maması amacıyla kanun tasarısında sigortalılar için 120 günlük staj süresi getirilmekte, aile birey
leri için 120 gün olan staj süresi de 240 güne çıkanlmaktadır." Bunu, o zaman, SSK Genel 
Müdürüyken, yine, kendilerinin bulunduğu koalisyon dönemindeki tasarıyı müdafaa etmek için 
söylüyor. Şimdi, biz getirdiğimiz sistemde diyoruz ki: Türkiye'de yaşayan herkes genel sağlık sigor
tası kapsamındadır ve bunların primini -ödeyemeyenleri- biz ödeyeceğiz. Burada bakan ile çaycı 
arasında, köydeki ağa ile çoban arasında, patronu ile işçisi arasında hiçbir fark yok, yeşilkartlı 
arasında hiçbir fark yok. Çünkü, burada sağlık tesisleri, ister özel, ister kamu olsun, kişiyi, bireyi 
sigortalı olarak görecektir. Onun için, o, bir sigortalıdır. Sigortalının faturasını ise genel sağlık 
sigortası kurumu ödeyeceği için, sağlık kurumunun vatandaşlar arasında bir ayırım yapması söz 
konusu değildir. Hele, verilen örnekler tamamen gerçek dışıdır. Deniliyor ki: "Siz, acil gittiniz, özel 
bir hastaneye gittiniz veya başka bir hastaneye gittiniz; yüzde 30 vereceksiniz." Bu yanlış, değerli 
arkadaşlanm. Acil haller bunun dışındadır. Acil halde her hastaneye gidebilirsiniz. 

Yine bir iddia var; deniliyor ki: "Siz, burada hastane tercihi yapamıyorsunuz." Değerli arkadaş
larım, hastane tercihi yapılıyor. Nasıl yapılıyor; eğer, siz, birinci basamaktan sevk alırsanız, genel 
sağlık sigortasının anlaştığı bütün sağlık kurumlarına, istediğinize gidebilirsiniz. Bu, özel olur, 
üniversite olur, devlet hastanesi olur, hiç değişmez. Hiçbir katkı, yani, bu anlamda, yüzde 30 an
lamında bir katkı ödemezsiniz. Kaldı ki, birinci basamakta bizim bir katkı payı alma düşüncemiz 
yoktur. Burada kuruma yetki verilmiştir. 2 YTL'nin altında olmak kaydıyla hiç almayabilir; ki, biz, 
aile hekimlerinde almayacağız. 
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Değerli arkadaşlarım, emeklilik sigortasıyla ilgili eleştirileri geçmişten bugüne kadar devamlı 
söylendi ve bunun sürdürülme imkânı olmadığı söylendi, adil olmadığı söylendi. Biz bu sistemi 
eğer düzenlemezsek gelecek kuşaklarımıza çok kara bir tablo bırakacağız; çünkü, bu mevcut sistem 
bu haliyle gittiği takdirde 2035 ile 2045 yılları arasında sadece bu on yıl içerisinde, gayri safî millî 
hâsıla içerisindeki artışı yüzde 50 civarında artacaktır. Bunu gelecek kuşakların kaldırması mümkün 
değildir. Burada, işte "dünyada benzer gün/prim sayısı var mıdır" deniyor. İşte, komşumuz Yunanis
tan; 10 500 prim şartı vardır emeklilik sisteminde tam emekli aylığı almak için. Aslında, dünyanın 
her tarafında emeklilikle ilgili düzenlemeler yapılmaktadır ve bu da bir gerekliliktir. 

Şimdi, biz, sadece emeklilik sigortasını düzenlerken sistemin içerisinde kişilerin daha uzun 
kalmasını sağlıyoruz. Bugün, Sosyal Sigortalar Kurumuna mensup bir işçiyi düşünün, 380 YTL as
garî ücretle çalışıyor, emeklilik hakkı geldiği zaman, bu, 464 YTL emekli maaşı alıyor. Bunun an
lamı şu: Aktif maaşının yüzde 22 daha fazlasını alıyor. Şimdi, dünyanın hiçbir yerinde çalışırken 
alınan maaşın üzerinde emekli maaşı yoktur. İşte, OECD ülkelerinde ortalama, bu, yüzde 69'dur, 
Türkiye'de yüzde 105'ler düzeyindedir. 

Şimdi, burada şu tartışılabilir; yani, aktif maaşların artırılması konusu tartışılabilir. Eğer, bu 
eleştiri gelmiş olsa, bunu saygıyla karşılarız; yani, siz, işte "çalışanlara az ücret veriyorsunuz, 
memurlara az ücret veriyorsunuz..." Bu, bir siyasî olarak bir söylemdir; bu, tartışılır; fakat, çalışır
ken alman maaşın üzerinde emekli maaşı alma gibi bir düzeni tartışmak sosyal güvenlik mantığına 
terstir; çünkü, Türkiye'de şu her zaman karıştırılıyor: Sosyal güvenlik ayrıdır, sosyal yardım kurum
lan ayrıdır. Siz kurallarınızı korsunuz; çünkü, orada, yine Sayın Kılıçdaroğlu "asgarî bir taban üc
reti vardı; burada yoktur" diyor. Doğru. Bundan önce 4447 sayılı Kanun, yani, 1999'da çıkan kanun
da ne diyor, işte "taban ücretinin yüzde 35'inden az ücret olamaz" deniyor. Ama, değerli arkadaş-
lanm, bu, kuralsızlıktır. Niçin kuralsızlıktır biliyor musunuz?.. Bu ülke, son yirmi senedir, 1986'da, 
1992'de, 1999'da sosyal güvenlikte ciddî anlamda değişiklikler yaptı ve şimdi de, biz, yeniden bunu 
düzenlemeye çalışıyoruz. Burada şu var: Şimdi, sistemi kuruyorsunuz, kuralsız olduğu için çalış
mıyor. 1999'daki o yüzde 35 şartını kısaca anlatmak istiyorum size. Bu, tabiî ki, taban ücretler, Tür
kiye'de enflasyona bağlandı; fakat, o kanun 2000 Ocağında yürürlüğe girdi. 

Bakın, o kanunun yürürlüğünden üç ay sonra, sadece üç ay sonra, taban ücreti 192 000 000 ol
ması gerekirken 150 000 OOO'a düştü. Dolayısıyla, ileride 350 YTL alacak kişi, 273 YTL almak 
durumunda kaldı; çünkü, kuralsızlık başlıyor. Eğer, siz, sosyal güvenlikte kurallarınızı düzgün koy
mazsanız, o zaman, sistem çalışmaz. Nitekim, vatandaşın bundan haberi oldu mu? Yani, benim as
garî ücretimi sen indirdin, Bakanlar Kurulu kararıyla indirdin, haberi bile olmadı; çünkü, orada 
yapılan değişiklik vatandaşın bilgisi dışında oldu. Aslında, böyle bir ilişki olduğunu da bilmiyordu. 

Şimdi, burada, getirdiğimiz sistemde ise, kişi, çalıştığı sürece, ödediği primi biliyor, aldığı ay
lığı biliyor, kaç sene kaldıysa sistemde onu biliyor ve onun güncelleşmiş değerini ve kaldığı sürece 
de aylık bağlama oranına vurduğu zaman, aylığını da bilecek ve diyecek ki, ben, sistemde ne kadar 
çok kalır, ne kadar çok prim ödersem o kadar fazla maaş alacağım. 

Bakın, bugün, Türkiye'de yanlışlıklardan bir tanesi şudur: Sosyal güvenlik kurumları, genel 
bütçeden transfer almaktadır. Biliyoruz, işte, 23,3 katrilyon geçen sene alınmıştır. Şimdi, bunun 
dağılımına baktığımız zaman -birim olarak söylüyorum- buradan SSK'lı 1 birim alıyor. Bağ-Kurlu 
2,5 birim alıyor, Emekli Sandığı 2 birim alıyor. Şimdi, bunun adil olması mümkün mü?! Yani, genel 
bütçeden siz bu sosyal güvenlik kurumlarına kaynak aktanrken -kişi başı diyorum bunu- niçin 
SSK'lıya 1 birim veriyorsunuz, Emekli Sandığına 2 birim veriyorsunuz, Bağ-Kurluya 2,5 birim 
veriyorsunuz?! Sonra, kaldı ki, bu genel bütçedeki bu kaynak sadece sosyal güvenlik kurumlanna 
mensup kişilere mi verilmesi gerekir?! Türkiye'de 73 000 000 insan var, fakiri var... İşte, Tür
kiye'de karıştırılan bu mefhumdur. 
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Şimdi, burada da, yine, bir tenkit yapıldı. Onu da açıklamak istiyorum. Siz, diyorlar ki, 
TÜFE'ye bağlı olarak emekli aylıklarını artıyorsunuz, dolayısıyla, Türkiye büyüdüğü zaman emek
liler bundan yararlanamayacak. 

Değerli arkadaşlarım, mevcut sistemde de TÜFE'ye bağlıydı bu; ama, AK Parti Hükümeti 
olarak bunu uygulamadık; çünkü, ekonomik göstergeler iyi gittiği için, biz, hatırlarsanız... 2002 ile 
2005 yılı arasındaki rakamı vermek istiyorum; çünkü, 2006'nın rakamları daha kesinleşmedi, için
deyiz. Sadece, biz, bu dönemde, TÜFE'deki artış yüzde 39,8'ken, biz, SSK'lıya yüzde 75 verdik, 
Bağ-Kurluya, tarım kesimi ve esnaf kesimi ortalaması yüzde 200'ün üzerindedir, yine, Emekli San
dığına yüzde 66'nın üzerinde verdik. Demek ki, aslında, sosyal devlet imkânları olduğu sürece 
TÜFE'nin üzerinde emekli maaşı ödeyebiliyor, buna engel bir husus yok. Eğer, gelişmeler uygun 
olduğu zaman, zaten devlet bu kaynaklarını, emeklilere o nispette aktaracaktır; ama, biz, geçmişe 
baktığımız zaman, geçmişte, değerli arkadaşlarım, ifade ettim, gerçekten sosyal yardımlar da yan
lış verilmekteydi. Bakın, bugün, bizim getirdiğimiz bu düzenlemeye bir göz atalım. 

Şimdi, eskiden evlenme yardımı alınıyordu, SSK'lı sadece kız çocuklarına veriyordu, Emekli 
Sandığı kız ve anneye veriyordu, böyle karmaşık bir yapı vardı. Biz kız çocuğuna da, erkek çocuğuna 
da, anneye de evlenme yardımı yapıyoruz. Cenaze yardımı eskiden komikti; SSK'lı 200 000 000 
civarındaydı TL bazında. Bağ-Kurlu 186 idi; biz, bunu asgarî ücretin 3 katına çıkardık. Eksiden, em
zirme yardımı -kadınlarımız için söylüyorum- ne Emekli Sandığında ne Bağ-Kurda yoktu, sadece 
SSK'da vardı; o da 50 YTL idi. Biz ilk defa burada altı ay boyunca asgarî ücretin üçte l'i, yani, 177 
YTL çarpı altı ay emzirme yardımı yapıyoruz. Dolayısıyla, sosyal güvenlikte geçmişteki bütün bu 
olumsuzlukları gideren yeni bir yapı yapıyoruz. 

Burada yine ölüm aylığı düşürüldü, 900 güne indirildi. Burada malul olanların aslında emekliye 
yansıyan gün sayısı artınldı; bunlar 1 800 gün çalışmış olsalar bile, emekliye aynldıklannda 9 000 
gün üzerinden emekli maaşlan bağlanacaktır; dolayısıyla, biz bu kesimleri, yani, malullük aylık-
lannı, ölüm aylıklannı, cenaze, emzirme, evlenme; bütün bunları sistematik olarak düzelttik ve hep
si için aynı imkânı getirdik, olmayanlara bunu verdik. Mesela, Bağ-Kurda işte iş kazası yoktu; bunu 
düzenledik. 

Şimdi, burada çok soru... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayalım, bağlayalım. 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - Evet, teşekkür ediyorum Başkanım. 
Dışarıda da çok sorulan, bu sistemde emekli aylıkları azalacak mı sorusu çok soruluyor; ona 

açıklama getirmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlanm, bir defa 2007 ile 2007 öncesini ayırmak gerekiyor. Biz 2007'ye kadar bu 

sistemde kalanlann aylığı oranı açısından, oran açısından hiçbir değişiklik yapmıyoruz; fakat, 2007 
ile 2016 yılları arasında emekli aylık bağlama oranını yüzde 2,5; ondan sonra da yüzde 2 olarak 
düzenliyoruz. Belki ilk akla gelen ilk yirmibeş yıl içerisindeki aylık bağlama oranlanna göre bir 
düşme varmış gibi gözüküyor; fakat, burada şunun unutulmaması gerekir ki, Emekli Sandığında 
çalışanlar ilk yirmibeş sene yüzde 75 aylık bağlama oranı alıyorlardı. Bunun anlamı, ortalama yüz
de 3; fakat, yirmibeş seneden sonra her sene için ancak yüzde 1 emekli aylığı bağlama oranı vardı. 
Bu, Bağ-Kur ile SSK'da ise ilk on sene yüzde 3,5; sonraki onbeş sene yüzde 2, sonra yüzde 1,5'e 
düşüyordu. Dolayısıyla, sistemde, kısa vadeli çalışanlar için aylık bağlama oranı yüksek görünüyor; 
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fakat, uzun vadede çalışanlar için aylık bağlama oranı düşüyordu. O zaman, biz bu sisteme gel
diğimizde, sistemde uzun kalmayı gerektirecek olan, yani yirmibeş senenin üzerinde çalışanlara da, 
biz 2016'ya kadar yüzde 2,5 olarak artırdığımız için, bu bir artı getiriyor. Kaldı ki, 2017'den sonra 
da yüzde 2 olarak düşünürseniz, ilk yirmibeş senenin sonundaki her sene fazla çalışma bir azalma 
değil, bir artışı göstermektedir. 

BAŞKAN - Sayın Özcan, sürenizi çok aştınız; toparlayın artık. 
Toparlama cümlesi için size tekrar söz veriyorum. 
MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Devamla) - Bu tasarı, dediğim gibi, cumhuriyet tarihimizin en 

önemli, en adil ve sürdürülebilme imkânı olan emeklilik ve genel sağlık sigortasını getirmek
tedir. Bu bakımdan, hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sağ olun. 

10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.26 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.51 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

1139 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı TC. Emekli San

dığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı TC. Emekli 
Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 
3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 
Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Mad
desinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent 
Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 
506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı 
Maddesi ile Değişik Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Mil
letvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; istanbul Milletvekili 
Kemal Kıhçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Ken
di Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkar
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 
Tarihli ve 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin 
Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici iki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Millet-
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vekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili 
Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32 nci Mad
desine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/1008, 1/8, 1/14, 1/408, 1/568, 1/571, 1/574, 2/79, 2/151, 2/152, 2/156, 2/196, 2/208, 2/301, 
2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 2/654) (S. Sayısı: 1139) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, tümü üzerinde, şahıslar adına iki milletvekiline söz vermemiz gerekiyor; 

fakat, dört sayın milletvekilimiz aynı anda başvurdukları için aralarında kura çekmemiz gerekiyor. 
Bu dört sayın milletvekilimiz şunlar: Mahfuz Güler, Bingöl Milletvekili; Agâh Kafkas, Çorum 

Milletvekili; Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili; Mehmet Eraslan, Hatay Milletvekili. 
Şimdi, kurayı çekiyoruz: Birinci sırada Mahfuz Güler; ikinci sırada Agâh Kafkas, Çorum Mil

letvekili; üçüncü sırada Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili; son olarak da Mehmet Eraslan, 
Hatay Milletvekili. 

Kura sonucunu tekrar ediyorum: İlk söz Mahfuz Güler'in, sonra Agâh Kafkas'ın. 
Sayın milletvekilleri, söz vermeden önce bir duyuru yapacağım. 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) ÇEŞİTLİ İSLER (Devam) 
2.- Genel Kurulu ziyaret eden Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ve beraberindeki 

heyete Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denilmesi 
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in davetlisi olarak ül

kemizi ziyaret etmekte olan Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Vaclav Klaus ve beraberindeki 
heyet, şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar; kendilerine Yüce Meclisimiz adına hoş gel
diniz diyorum. (Alkışlar) 

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

8.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 
3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 
Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Mad
desinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent 
Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 
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506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı 
Maddesi ile Değişik Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Mil
letvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili 
Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Ken
di Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkar
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 
Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin 
Milletvekili Mustafa Ozyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Millet
vekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili 
Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32 nci Mad
desine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/1008, 1/8, 1/14, 1/408, 1/568, 1/571, 1/574, 2/79, 2/151, 2/152, 2/156, 2/196, 2/208, 2/301, 
2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 2/654) (S. Sayısı: 1139) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, söz, şahsı adına Sayın Mahfuz Güler'de, Bingöl milletvekilimizde. 
Buyurun Sayın Güler. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa 

Tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün AK Parti Hükümetimizin hazırladığı sosyal güvenlik reformunun 
önemli bir ayağı olan Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısını görüşüyoruz. Genel sağlık sigortası, 
bugüne kadar, birçok hükümetin ve iktidar partisinin programına alıp da bir türlü gerçekleş
tiremediği çok önemli bir yasadır. 

Değerli arkadaşlar, özellikle 12 Eylül sonrasında hükümet olan hemen hemen tüm partiler, par
ti programlarına ve iktidar olduklarında da hükümet programlarına genel sağlık sigortasını aldıkları 
halde, bu çok önemli düzenlemeyi gerçekleştirememişlerdir. Partimizi kurduğumuzda parti prog
ramımıza aldığımız, hükümet programı ve acil eylem programımızda özel önem verdiğimiz genel 
sağlık sigortası, 3 Kasım seçimlerinden sonra kurulan AK Parti Hükümetimiz, önemli ve önemli ol
duğu kadar da insanî olan bu reformu yapma çalışmalarını başlatmıştır. 
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Sosyal güvenlik reformu kapsamında hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanun Tasarısı 4 Nisan 2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi. O tarihten 
Genel Kurula geldiği bugüne kadar, ilgili komisyonlarda alt komisyonlar kurularak enine boyuna 
tartışıldı. Sendikalarımızın, işveren kuruluşlarımızın, ilgili ilgisiz bütün sivil toplum kuruluşlarının 
görüşleri alınmış ve bu görüşlerin büyük çoğunluğu tasarıya yansıtılmıştır. Bu tasan, zaten, top
lumun yalnız bir kesimini değil, tümünü kapsamaktadır ve yapılan düzenleme de bu yöndedir. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarı, cumhuriyet tarihimizin bu alanda yaptığı en büyük sosyal güven
lik reformudur. Aslında biz sosyal güvenlikçiler, böylesi kapsamlı ve devrim niteliği taşıyan bu 
düzenlemelere imza attığımızda son derece heyecanlanırız. Sadece heyecanlanmakla kalmayız, 
böylesi bir reform kendi iktidarımıza nasip olduğu için de büyük bir onur duyarız ve kendi çocuk
larımıza, gelecek kuşaklara, yasama dönemimizde yaptıklarımızı anlatırken, ben, şahsen, bundan 
böyle ilk sırada genel sağlık sigortasıyla halkımıza gerçekleştirdiğimiz kazanımlan anlatacağım. 

Genel sağlık sigortası uygulamasıyla birlikte vatandaşlarımız arasında sağlık hizmetine erişim 
ve kullanım konusundaki ayırımcılık sona erecek, herkes eşit kapsam ve kalitede sağlık hizmetini 
alacaktır. 

Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı olmayan tüm vatandaşlar ile oturma iz
ni almış olup ülkemizde bir yıldan daha uzun süre yaşayan yabancılar, vatansızlar, sığınmacılar 
genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır. 

Tüm ülke nüfusunun kapsam altına alınmasıyla sağlık güvencesine sahip olmayanlar sürekli 
sağlık güvencesine kavuşacaklardır. Ana rahmine düşen bebekten 18 yaşını tamamlayana kadar 
bütün çocuklar, başka bir şart aranmaksızın, sağlık sigortası güvencesi altma alınmaktadırlar. 

Hükümet olduğumuzdan beri hastanelerde rehin kalma olayları zaten tarihe karışmıştı. Ancak, 
bu tasarıyla, artık, hiçbir vatandaşımız hastane kapısında, benim tedavim, tetkikim, tahlilim, 
ameliyatım nasıl karşılanacak diye bir kaygıyı taşımayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; genel sağlık sigortasına katılım zorunlu 
olacak ve toplumun bireyleri arasında çok kazanan ile az kazanan, sağlıklı olan ile hasta olan, genç 
ile yaşlı, bekâr ile evli, çalışan ile emekli arasında sosyal bir dayanışma yaratılacaktır. Sağlık güven
cesi anlamında farklı standartlarda uygulamaları olan mevcut kuruluşlara tabi sigortalılar arasında 
eşitlik sağlanacaktır. 

Genel sağlık sigortasının kapsadığı sağlık hizmetleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmet
leri, hastalık nedeniyle ayakta veya yatarak tedavi, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yön
temleri ve acil sağlık hizmetleri, analık sebebiyle ayakta veya yatarak tedavi, laboratuvar tetkik ve 
tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ağız ve diş tedavi hiz
metleri gibi hizmetler olarak belirlenmiştir. 

Bu sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, aşı, 
ilaç, ortez, protez, tıbbî ilaç ve gereç, iyileştirici nitelikteki tıbbî malzemelerin sağlanması, takıl
ması, bakımı, onarımı ve yenilenmesi, bu hizmetlerin tümü bu kapsama alınmıştır. 

18 yaşın altındaki kişilerin tümü, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil haller, 
bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıklar, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, iş kazası ve 
meslek hastalığı hallerinde prim ödeme veya prim borcu olmama şartı aranmaksızın sağlık hizmet
lerinden yararlanma hakkı tanınmıştır. 

Değerli arkadaşlar, en önemlisi de, yurt dışında tedavi olmak için de tüm sigortalılar için eşit 
şartlar getirilmiştir. 

İş kazası ve meslek hastalıkları halinde, kişiye özel koruyucu sağlık hizmetlerinde, sağlık 
kurulu raporuyla bilgilendirmek şartıyla, kurumca belirlenen kronik hastalarda kullanılan ilaçlarda, 
kontrol muayenelerinde katılım payı kesinlikle alınmayacaktır. 
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Genel sağlık sigortasında sağlık hizmeti kamu ve özel sağlık kuruluşlarından satın alınarak 
sağlanacaktır. 

Sağlık sigortasından yararlanacak kişiler, aile hekimi veya bunun yerine belirlenecek birinci 
basamak hizmet sunucularından başlayacak hastane ve üniversite hastanesine doğru yükselen bir 
sevk zincirine uyarak sağlık hizmetini alacaklardır. Sevk zincirine uyulması halinde, kişiler istediği 
kamu veya özel hekimden veya sağlık tesisinden sağlık hizmetini alabileceklerdir. 

Bu sistemde çalışanların primleri işverenler tarafından, işveren olanların veya zengin olanların 
primleri kendileri tarafından, yoksul olanların primleri ise devlet tarafından yatırılmak suretiyle tüm 
vatandaşlarımız genel sağlık sigortası güvencesine kavuşacaktır. 

Ülkemizde sağlık alanında yapılan harcamalar günümüzde millî gelirin yüzde 2'sinin üzerine 
çıkmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
MAHFUZ GÜLER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte uy

gulandığında, genel sağlık sigortasının toplam maliyetinin, 2025 yılında millî gelirin yüzde 6,6'sıy-
la, genel sağlık finansman açığının ise yüzde 3,7'yle sınırlı kalacağı tahmin edilmektedir. Mevcut 
duruma kıyasla bütün vatandaşların sağlık sigortası güvencesine kavuşacağı dikkate alındığında, 
reformun, millî gelirin yüzde 0,5'i ya da binde 5'i kadar ilave bir kamu açığıyla gerçekleşmesi müm
kün görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, getirdiği malî yük ne olursa olsun, Sayın Başbakanımızın sağlığın faturası 
olmaz prensibi ve direktifleriyle hazırlanan bu önemli reformun gerçekleşmesinde Sayın Baş
bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 

BAŞKAN - Lütfen toparlayalım. 
MAHFUZ GÜLER (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
Emeği geçen, başta Sayın Bakanımıza ve tüm milletvekili arkadaşlarıma, değerli bürokrat ar

kadaşlarıma teşekkür ediyor, yasanın, tüm ulusumuza, halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 
tekrar, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu söz istediler. 
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında Yüce Heyetinizi hem Bakanlığım hem de 
Hükümetimiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, sosyal politika alanında hem bugünü hem de geleceğimizi il
gilendiren çok önemli bir yasal düzenlemeyi birlikte görüşüyoruz. Benden önce konuşan arkadaş
larımızın da ifade ettiği gibi, gerçekten, cumhuriyet tarihinde "reform" kelimesinin tam karşılığı 
olacak, tam içini dolduracak bir düzenleme yapmanın onurunu, gururunu, inşallah, hep birlikte 
yaşayacağız. 

Gönül arzu ederdi ki, böyle önemli bir düzenlemeyi, iktidarıyla, anamuhalefetiyle ve diğer 
muhalefet partileriyle birlikte yapalım. Gerçi, Genel Kurul aşamasına gelinceye kadar, bu anlamda, 
bütün milletvekillerimizin, iktidar-muhalefet demeden, komisyonlarda ve alt komisyonlarda bu 
tasarıya çok önemli katkıları olmuştur. 

İzin verirseniz, ben, bu tasarının biraz hazırlık aşamasından sizlere bahsetmek istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, biz, Bakanlık olarak, sosyal güvenlik reformu hazırlık çalışmalarına 
16 Aralık 2002 tarihinde başladık. Bugün, 18 Nisan 2006'dır. 2002 Aralığından bu tarafa çok 
yoğun bir şekilde bir çalışma yürüttük. Bu çalışmayı, kamu, hem kendi arasında hem de sosyal 
taraflarla paylaşarak yaptı. Sayısız seminer, konferans, toplantı yapıldı. Sosyal Güvenlik Yüksek 
Danışma Kurulunda, Çalışma Meclisinde defalarca bu konuda görüş alışverişinde bulunuldu. 
Ekonomik Sosyal Konsey, Sayın Başbakanımızın başkanlığında, sırf sosyal güvenlik gündem mad
desiyle toplandı. Bunun ardından, Emek Platformu ve Emek Platformunun bileşenleriyle oluştur
duğumuz çalışma platformunda bu tasarıları defalarca görüştük. Ardından, Yasama Meclisimizdeki 
safahatı geldi. Çalışma Komisyonunda ve Bütçe Plan Komisyonunda, her iki komisyonda da alt 
komisyon kurulmak kaydıyla bu tasanlar enine boyuna incelendi. Dolayısıyla, bu tasarıda, hem sos
yal diyalogu gerçekleştirmek hem de katılımcı anlayışı bu tasanya aksettirmek istedik. Biz, bu işin 
başında, bu tasarı çalışmalarına başlarken, hiçbir, daha önceden planlanmış bir görüşü, daha ön
ceden hazırlanmış bir fikri dikte ettirmek anlamıyla çıkmadık. Bütün anlayışımız, kabul edilebilir, 
ülkenin gerçeklerine uygun bütün önerileri bu tasanda değerlendirmek çerçevesinde olmuştur ve bu 
anlayışımız çerçevesi içerisinde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Tasansına gelen 174 
öneriden 109'unu kabul ettik, bunun kabul oranı yüzde 63'tür; kurum yasasına ilişkin, Emek Plat
formundan, diğer sosyal taraflardan gelen 101 önerinin 72'sini kabul ettik, bunun da kabul oram 
yüzde 71'dir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu çalışmalar neticesinde, tabiî, bazı hususlarda görüş aynlıklan 
olması doğaldır; ancak, burada, muhalefet partilerimizin belirttiği veyahut da sosyal taraflanmızın 
dışarıda belirttikleri hususlardaki konuları neden kabul etmediniz diye sorduğunuz zaman, artık, bu 
anlamda duvara dayandığımızı, bu ileri sürülen önerileri kabul ettiğimiz zaman bu reformun içinin 
boşaltılacağını, artık, bu çizgiden itibaren popülizme kaçacağımızı gördüğümüz için biz bu önerileri 
kabul etmedik. Eğer, bunu kabul etseydik, üçbuçuk yıldır kamuoyunu, sosyal tarafları boşuna 
oyalamış olurduk ve reform yapma mantığından da, reform yapma çizgisinden de önemli ölçüde 
sapmış olurduk. 

Bu konuda şöyle bir öneride bulunmak istiyorum, az konuştuk, çok konuştuk diyenlere: Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu bir Meclis araştırması önergesi var -zannedersem, 9 uncu 
sırada, araştırma önergeleriyle ilgili bölümün 9 uncu sırasında- biz, Hükümet olarak, eğer 
Grubumuz da uygun görürse, bu Meclis araştırma önergesinin gündeme alınmasını arzu ederiz. 
Araştırma önergesinin konusu da, sosyal güvenlik sisteminin sorunlanna ilişkin bir araştırma öner
gesidir. Yasamız çıkar, yasa çıktıktan sonra, eşzamanlı olarak bu Meclisteki araştırma komis
yonunun yapacağı çalışmalar bize büyük güç verir; hem bizim, belki, bilerek veya bilmeyerek göz
den kaçırdığımız hususların tekrar üzerinden gitme imkânını da bu şekilde bulmuş oluruz. Yani 
"fikirlerimizi söyleyemedik, konuşamadık" diyenlere, işte, Meclisin en meşru platformunu ken
dilerine öneri olarak sunuyorum. Bu, bize, aynı zamanda, dediğim gibi, yasanın yürütme aşamasın
da da büyük bir güç verecektir. 

Diğer bir husus, değerli arkadaşlanm, neden temel yasa oldu; yani, bunca gayrete rağmen, bun
ca katılımcı anlayışla bu yasayı hazırlamamıza rağmen neden temel yasa yapma ihtiyacım duy
dunuz diye arkadaşlarımız soruyorlar. 

Değerli arkadaşlanm, bir hesaplama yaptırdım; 170 küsur maddeyi normal prosedür içerisinde 
görüşürsek, yirmi haftalık bir zamana ihtiyacımız var. Yirmi hafta demek, beş aylık bir zaman 
demektir. Bu kadar tartışılmış, bu kadar kamuoyuna mal olmuş bir tasarıyı beş ay Meclisin gün
deminde tutmanın takdirini, sizin takdirlerinize, sizin anlayışınıza sunuyorum. Yani, beş ay, burada, 
hiçbir şey görüşülmeyecek, sadece Sosyal Güvenlik Yasası görüşülecek. Böyle bir görüşme, böyle 
bir yasama mantığı yok. 
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Diğer parlamentoları da biliyoruz arkadaşlarım; komisyonlarda her şey enine boyuna tar
tışılıyor, genel kurulda sadece bir oylama oluyor. Belki, bizim, İçtüzüğümüzün de değiştirilerek, 
gelmemiz gereken nokta budur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet olarak, neden bir sosyal güvenlik reformu yap
ma arzusuyla ortaya çıktık; Çalışma Bakanlığının işi yoktu, hükümetin bu kadar yoğun iş arasında 
kendisine bir meşgalesi yoktu da, bu kadar üzerinde çalışılacak bir sosyal güvenlik reformu yap
mayı mı tercih etti; değerli arkadaşlarım, bizim, Hükümet olarak ve Bakanlık olarak, sosyal güven
lik reformu yapma konusundaki anlayışımız, geleceğe duymuş olduğumuz sorumluluktan kaynak
lanmaktadır. Biz de, başımızı kuma gömüp, bu, hiçbirimizin beğenmediği... İnanıyorum ki ben, bu 
kürsüde bu tasarıyı acımasızca eleştiren hiç kimse, Türkiye'de bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyaç 
yoktur diyemez; diyenlerle, zaten, konuşacak bir şeyimiz yok. 

Evet, bugünkü parametreleriyle, bizim, sosyal güvenlik sistemimizi sürdürmemiz mümkün 
değil. Eğer, sorumluluktan kaçarak, bu sosyal güvenlik sisteminin bütün maliyetlerini geleceğe er
teleme konusunda bir sorumsuzluk anlayışı bizden bekleniyorsa, biz, bu anlayışı paylaşacak insan
lar değiliz. Zannediyorum, Parlamentomuzdaki hiçbir milletvekili arkadaşımız da, geçmişe yönelik 
bu sorumluluk anlayışından kaçamaz. Bu reformu, bu nesil yapmazsa, bugünkü kuşak yapmazsa, 
gelecek kuşaklara çok ağır, onların omuzlarının taşıyamayacağı kadar bir yükü devredeceğimizin 
bilinmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bu sistemin 23 katrilyon lira açığı var. Eğer, biz, sisteme müdahale et
mezsek, bu açık yüzde 100 artarak, önümüzdeki dönemde yüzde 8'leri, yüzde 10'ları bulacak. Bu 
demektir ki, yaklaşık, 50 milyar dolarlık, bu sosyal güvenlik sisteminin bir açığı var demektir. 

Şunu da söyleyeyim; sistem, açıklarını karşılayacak bugünkü finansman ihtiyacını yaratmış ol
sa bile, sosyal güvenlik sisteminde bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Yani, bu tasarıya karşı çıkan
lar, bu tasarıya itiraz eden arkadaşlarımız bize "Sayın Bakan, her sene 20 milyar dolar olmak üzere 
beş senede sana 100 milyar dolarlık finansman açığını buraya koyduk" deseler dahi, sosyal güven
lik sisteminde bizim mutlaka ve mutlaka bir düzenleme yapmamız gerekiyor. 

Niçin yapmamız gerekiyor; hepinizin bildiği sebeplerin çok kısa bir şekilde üzerinden geçmek 
istiyorum arkadaşlarım. Bir kere, kapsam itibariyle, bütün nüfusu kapsamıyor. Vatandaşlarımızın 
büyük bölümü hâlâ sosyal güvenlik güvencesinden yoksun durumdalar. Sosyal güvenlik kurum
larımız farklı norm ve standartta hizmet veriyor. Bağ-Kurluysanız, SSK'lıysanız, Emekli Sandığı 
mensubuysanız ayrı ayrı standartlarda hizmet alıyorsunuz. Bu da, eşitlik, adalet duygularını rencide 
eden, vatandaşlarımız arasında ayırımcılık yaratan bir husus. Demin ifade ettim, finansman açığı 
önemli bir konu. 

Bunların dışında, nüfusumuzun, şu an itibariyle, genç bir kompozisyon arz etmesi, bizim, sos
yal güvenlik sistemi yapma konusunda elimizi çabuk tutmamızı gerektirmektedir. Otuz yıl sonra 
genç nüfusumuza dayalı, sosyal güvenliğe olumlu yansımaları olacak bir düzenlemeyi yapma im
kânına kavuşamayacağız, sahip olamayacağız. 

Bunun gibi sayacağımız ve şu anda sürdürülemez noktasında olan sosyal güvenlik sistemimiz
de bir değişiklik yapılması kaçınılmazdır. 

Biraz bu görüşlerimi rakamlarla da ifade etmem gerekirse, şu andaki sosyal güvenlik tablomuz 
şu şekildedir değerli arkadaşlarım: 7,5 milyon emeklimiz var, 13 300 000 sisteme prim ödeyen 
vatandaşımız var ve 45,5 milyon da sistemin bağımlısı var. 

Bunun özeti şudur: 72-73 milyon insanın sağlık ve yaşlılık konusundaki bütün yükünü 13,3 mil
yon vatandaşımız çekmektedir. Nasıl Gelir Vergisinde vergide vergi tabanı darsa, sosyal güvenlik 
alanında da, maalesef, prim ödeyen vatandaşımızın sayısı 13,13 milyon kişidir. 
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2005 yılı itibariyle üç sosyal güvenlik kuruluşumuzun toplam harcaması, 58,4 milyar YTL'dir. 
Bu 58,4 milyar YTL'nin 35 milyar YTL'sini prim olarak toplamaktayız. Geri kalan 23,1 milyar 
YTL'lik miktar, sistemin açığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun da gayri safî millî hâsılaya 
oranı 4,8'dir ve tüm sosyal güvenlik harcamalarımız da 12,1 mesabesindedir ve her yıl sisteme, 
emekli olarak 300 000 civarında vatandaşımız girmektedir değerli arkadaşlarım. 

Bir sosyal güvenlik sisteminin en büyük özelliklerinden birisi, ülkedeki yoksulluğu ön-
lemesidir. Peki, şu andaki sosyal güvenlik sistemimiz ülkedeki yoksulluğu önleme konusunda ne 
durumdadır diye sorarsak, karşımıza hiç de bir iç açıcı tablo çıkmamaktadır. Biliyorsunuz ki, bun
lar ülkemizin acı gerçekleri, ama, telaffuz etmekten çekinmeyeceğiz. Türkiye'de her 4 kişiden l'isi 
yoksulluk sınırı altındadır ve gelir dağılımına göre en alt dilimle en üst dilim arasındaki vatandaş
larımızın gelir dağılımı arasında, bazı sektörlere göre, 10, 11, 12, 13 kat fark vardır; yani, en zen
ginimizle en fakirimiz arasında gelir dağılımında büyük adaletsizlik vardır. Bu, bugünün sorunu 
değil, bu, yıllardır gelen, değiştirmeye çalıştığımız bir kurgudur. Memnuniyetle ifade edeyim ki, 
Hükümetimiz döneminde bu orta grup gelirlerdeki standart artışı iyileşmiştir, gün geçtikçe de iyileş
tirilmeye çalışılmaktadır; ama, dünyada yaşanan bu küreselleşmenin getirmiş olduğu krizler kar
şısında, vatandaşlarımızı yoksulluğa karşı korumak zorundayız. Vatandaşlarımızı korumak için 
gerekli olan kurumlan, mekanizmalan kurmak zorundayız. 

İşte, bu mekanizmalardan en önemlisi de sosyal güvenlik sistemidir. Gelirin yeniden adil 
olarak dağıtımını sağlayacak tek mekanizma sosyal güvenlik sistemidir. Şimdi, demin söyledim, 
sosyal güvenlik sistemimiz, gelirin yeniden dağıtımı konusunda adil değildir, yoksulluğu önleme 
konusunda adil değildir dedim. Bunu rakamlarla ifade etmem gerekirse değerli arkadaşlanm, 
hazineden bu üç sosyal güvenlik kuruluşuna 23,1 milyar YTL'lik transfer yapılıyor. Yani, bu, siz
lerden toplanan, diğer vatandaşlardan toplanan Gelir Vergisinin dağıtılması demektir. Bunu dağıtır
ken adil olmamız lazım. 

Peki, bunu kime dağıtıyoruz; bunu, ancak ve ancak Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığının sis
temi içerisindeki emeklilere dağıtıyoruz. Oysa, Türkiye'de yoksulluk sıralamasında birinci sırada 
ücretsiz aile işçileri gelmektedir. İkinci sırada mevsimlik işçiler gelmektedir. Üçüncü sırada kendi 
nam ve hesabına çalışan insanlar gelmektedir. Maalesef ve maalesef, bu insanlar da sosyal güven
lik sistemi içerisinde değildir. Dolayısıyla, hazineden almış olduğumuz bu 23 katrilyon lira paradan 
tek kuruş bu fındıktaki, ormandaki, pamuktaki çalışan, bizim mevsimlik çalışan vatandaşımıza 
gitmemektedir. Bu paranın dağılımı nasıldır: Hazineden alınan bu para, SSK'lılar açısından, yıl
da 1 742 000 000 YTL, Emekli Sandığında, kişi başına, 5 576 000 000, Bağ-Kurda da 4 328 000 000 YTL, 
bu hazine transferinden bu vatandaşlarımıza gitmektedir. Evet, devlet bunları da desteklesin; ama, 
desteklemede öncelikli olarak ele alacağımız bu yoksulluk sınırı altındaki vatandaşlarımızdır. 
Dolayısıyla, yeni sosyal güvenlik sistemimiz, bu yoksulluğu giderme konusundaki çarpık yapıyı 
düzeltecektir, en azından, bunu düzeltme konusunda iddialıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik sistemimiz dört ana unsurdan oluşmak
tadır. Bunlardan birisi emeklilik sistemidir, ikincisi genel sağlık sigortasıdır, üçüncüsü sosyal yar
dımlardır, dördüncüsü de daha önceki oylarınızla Meclisimizden geçerek kanunlaşan "tek çatı" 
dediğimiz sosyal güvenlik kurumu tasansıdır. Burada sadece emeklilik sistemine ilişkin görüşlerimi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaman yeterse diğer bölümlerde de genel sağlık sigortasına ilişkin 
konularda sizlere görüşlerimi arz edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün yaşlılık sigortası dediğimiz, emeklilikle ilgili üç 
sosyal güvenlik kuruluşumuz var; Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK. Bu mevcut sosyal güvenlik 
kuruluşlanmızm emeklilik kurgusu çalışma statüsüne göredir; yani, memursanız farklı, hizmet ak
diyle çalışıyorsanız farklı standart ve normlara göre emekli olursunuz. Yeni sosyal güvenlik sis
temimiz bu kurgudan vazgeçiyor, bu kurguyu terk ediyor. Peki ne diyor; diyoruz ki, bu ülkede bütün 
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vatandaşlar, statüsü ne olursa olsun, çalışma hayatında geçen sürelere göre emekli olacaklardır. 
Yani, çalışırken kendi nam ve hesaplarına ne kadar prim kesintisi yapılmışsa, emekli olmalarında 
bu kendileri için önemli bir unsur olacaktır. Yoksa, son gelmiş olduğu görev 6 400 gösterge ve sair 
görevlere göre altı ay o görevi işgal edip, bütün çalışma hayatı ve bütün emeklilik hayatı, bu almış 
olduğu altı aylık şeye göre devam etmeyecektir; bundan, sistem vazgeçmektedir. Tek bir emeklilik 
sistemi, eşit bir emeklilik sistemi getirmeyi, bu yeni sistem ifade etmektedir. 

Mevcut çalışanlarla ilgili, değerli arkadaşlarım, emekliliği hak etme şartlarında herhangi bir 
değişiklik getirmiyoruz; yani, bugün sistemde herhangi bir şekilde yer etmiş, çalışan vatandaş
larımız, kaç yaşında emekli olacaklarsa aynı yaşta emekli olacaklar, kaç gün prim ödemeleri 
gerekiyorsa, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra da, yine, aynı şartlarda emekli olacaklar; bunların, 
bu emekliliği hak etme şartlarında herhangi bir değişiklik getirmiyoruz. 

Peki, sistem ne değişiklik getiriyor; onu size kısaca arz etmek isterim. Bir kere, aylık bağlama 
oranlarını değiştiriyoruz. Şu anda, Emekli Sandığında yüzde 3 olan, Bağ-Kur ve SSK'da 2,6 olan, 
yani, her yılın karşılığında çarpılacak olan katsayıyı değiştiriyoruz. Bu, bizim, Avrupa'da en yüksek 
olduğumuz, şampiyon olduğumuz oranlardır. Lüksemburg dışında, bu aylık bağlama oranının bu 
kadar yüksek olduğu hiçbir ülke yok. Biz, 3; 2,6 oranlarıyla, bu anlamda en yüksek oranlara sahip 
ülkeyiz. Peki, buna rağmen, Türkiye'de emekli aylıklarının satın alma gücü niye düşük diye haklı 
olarak bir soru sorulabilir. Değerli arkadaşlarım, emekli aylıklarının Türkiye'de düşük olmasının 
nedeni, çalışırken alınan ücretlerin düzeyidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlayalım lütfen. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Bit

ti mi Sayın Başkan? Pardon, 9 dakika gözüküyordu burada da. Hay hay... 
Eğer, çalışırken alınan ücret seviyeleri yüksek olursa, ücretin bir fonksiyonu olan emekli aylık

ları da o derece yüksek olur. Türkiye'de 3 000 000 kişinin sigorta bildirimi asgarî ücret üzerinden 
yapılmaktadır değerli arkadaşlarım. Asgarî ücret üzerinden bildirim yapılırsa, yarın emekli olacağı 
zaman bu asgarî ücretli arkadaşımızın, elbette ki, emekli aylığı düşük olacaktır. Bu sistem hayata 
girdiği zaman herkes kendi primini kontrol edecek, kendisine yapılacak ödemeleri, kendisine 
yapılacak ücretleri de takip etme imkânına sahip olacaktır. 

Prim matrahı, memurlar açısından, şu anda kesilmeyen birçok kalem var. Yeni sistemde bu 
prim matrahlarını da geliştiriyoruz; yani, aşağı yukarı, yapılacak her türlü ödemeden prim 
kesilecektir. 

Ücretlerin güncelleştirilmesi konusunda yine bir disiplin getiriyoruz. 
Bütün bunlar, değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Kemal Kılıçdaroğlu veyahut da tasarıya 

en çok bu noktada muhalefet getirenler, işte "emekli aylıkları düşecek" diye görüşlerini ifade ettiler. 
Evet, doğrudur; bunu, aylık bağlama oranlarını 3,3'ten 2,6'ya, 2,5'e düşüreceğimizi söylüyoruz; 
ama, bu düşürme, mutlaka ve mutlaka, bire bir emekli aylıklarında düşüş anlamına gelmemektedir. 
Niye gelmemektedir; bu yapılan hesap, enflasyonun sıfır olduğu, ücretlerde hiçbir artışın ol
mayacağı öngörülerek yapılan bir hesaplamadır, emekli aylıkları buna göre düşülecek denmektedir. 
Oysa, demin de ifade ettiğim gibi, çalışan, çalışırken alınan ücretlerin yüksek olması, şu anda prim 
kesintisi yapılmayan kalemlerden kesinti yapılması ve yirmialtı, yirmiyedinci yıllarda çalışanları 
sistemin ödüllendirmesi neticesinde... Bugün yirmialtıncı yılı çalışırsanız, yüzde 1 veya 1,5'tir her 
yıl için size ilave verilen katsayı. Yeni sistemde, bu, herkes için 2,5 olacaktır. Bu, çalışanlarımız 
açısından önemli bir güvencedir. 

Dolayısıyla, bu emekli aylıklarının uzun vadede düşüp düşmeyeceği konusunda bunu tartışır
ken, parametrelerin hangi oranda değişeceğine, değişmeyeceğine bakarak bir karar vermek, bir 
hüküm kurmak gerekmektedir. 
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Evet, Sayın Başkanın sabrını fazla taşırmadan şunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaş
larım: Sosyal güvenlik reformu yapmak kolay bir iş değildir; ama, biz, şundan emin olun ki, sosyal 
güvenlik reformunun getirmiş olduğu, getirebileceği muhtemel maliyetleri kuşaklar arasında den
geli bir şekilde dağıtmaya çalıştık, maliyetleri zamana yaydık. 2020,2030,2040,2050'ye kadar sis
temin öngörüsü var; yani, birdenbire bir keskin geçiş yapmıyoruz ve biz, ilk günden itibaren, sos
yal güvenlik reformu yapma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk ve bunu devam ettiriyoruz. 

Dört kelimeyle bu sosyal güvenlik reformunu anlat derseniz, ben, sorumluluk derim, dayanış
ma derim, eşitlik derim, adalet derim ve bir laf var herkesin beğendiği, politikacıları tenkit etmek 
için söylenir, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için yasa yapın, çalışın. Evet, bu tasan, 
gelecek seçim için değil, gelecek nesiller içindir. 

Hepinize saygılar sunarım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Çorum Milletvekili Agâh Kafkas; buyurun Sayın Kafkas. (AK Parti sıralarından 

alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1139 sıra sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısının tümü üzerinde, kişisel görüşlerimi açık
lamak için huzurunuzdayım; Yüce Heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Esas itibariyle, bütünü üzerindeki müzakerelerin son konuşmacısı olarak şunu söylemeliyim 
ki, AK Parti Grubu adına konuşan değerli arkadaşlarım ve Sayın Bakanımız, yasanın bütünü üzerin
de, maddeleri üzerinde, teknik ayrıntılarını verdiler. Değerli muhalefet milletvekillerimiz, 
muhalefet partilerimizin değerli sözcüleri de konuya ilişkin görüşlerini söylediler. Özet olarak bir 
toparlayacak olursak, şu anda, bu yasa, 22 nci Dönem Parlamentosunun çıkardığı en önemli yasa. 
Yetmişiki milyon insanımızın, bugününü, yarınını, yarından sonrasını tümüyle kuşatacak, tümüyle 
ilgilendiren bir yasa; hem emeklilik hem çalışma koşullarını, emekliliği hem sağlığını tümüyle il
gilendiren bir yasa, çalışanların, bundan sonraki -bakmakla yükümlü olduklarının da- yaşamını 
kolaylaştıracak bir yasa tasarısı. O nedenle de çok önemli ve bu öneminden dolayı, biraz önce Sayın 
Bakanımızın da ifade ettiği gibi, ben de, gerçekten, bu Parlamentonun Anamuhalefet Partisinin de 
katılımıyla bu müzakerelerin sürdürülmesini çok arzu ederdik. Niye arzu ederdik; bu yasa, üç yıl
dır, ortak aklı ortaya çıkarmak için bir çabanın sonucunda buraya geldi. Sosyal taraflarla enine 
boyuna konuşuldu; hem Çalışma, Sağlık, Aile Komisyonunun alt komisyonunda hem Plan ve Büt
çe Komisyonunun alt komisyonunda 2 defa, hem üst komisyonlarda defalarca sosyal tarafların 
görüşleri alındı. Bu görüşleri alırken de Anamuhalefet Partimizin değerli milletvekilleriyle, alt 
komisyonlarda çok ciddî ve muhalefet partimizin milletvekilleriyle alt komisyonlarda ve üst komis
yonlarda ciddî bir şekilde bu yasa müzakere edildi. 

Anamuhalefet Partisinin bu yasaya ilişkin komisyonda söylediklerini toplarsanız -konuşturul
madı denilenlere- herhalde bir 5-10 cilt büyüklüğünde kitap olur; çünkü, geçen yasama döneminin 
sonunda, Parlamentoyu tıkamak anlamında, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütün Cumhuriyet Halk 
Partisi milletvekillerimiz, bu yasaya ilişkin görüşlerini bir bir anlattılar. 

Sosyal tarafların olabildiğince görüşlerini aldık ve ilk defa cumhuriyet tarihinde bir yasa, tek 
bir maddeyle, Ekonomik ve Sosyal Konseyde, Sayın Başbakanın başkanlığında bütün sosyal taraf
ların bileşenleriyle enine boyuna masaya yatırıldı ve müzakere edildi. Yetmez, peşinden çalışma 
grupları oluşturuldu, bunlarla müzakere edildi. Yine yetmez, en son Emek Platformu bileşenleriy
le, Sayın Bakanımızın başkanlığında, 2 alt komisyon başkanı, Zekai Bey ve ben, gittik, toplantılar 
yaptık. Örneğin, gene bu Emek Platformunun bileşenlerine baktığınız zaman, emek dünyasından 
gelen birisi olarak söylüyorum bunu, o mahalleyi iyi bilen birisi olarak söylüyorum, oradan gelmiş 
bir insan olarak söylüyorum, Emek Platformunun bileşenlerinden çok fazlasıyla yararlanılmıştır ve 
gerçekten de, o arkadaşlarımızın her birisi bu yasanın öneminin farkındadırlar ve büyük katkı ver
mişlerdir. Yasanın her bir maddesinde, her bir fıkrasında ortak aklın çıkmasında büyük katkı veril
miştir ve bunun sonucunda da, Türkiye, bu kadar çok önemli bir yasada, büyük oranda ortak aklı 
gerçekleştirmiştir. 
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Bugün, bakıyorsunuz, işte, vay efendim... Biraz önce Anamuhalefet Partimizin değerli söz
cüsünün burada ifade ettiği gibi, bu yasada ortak akıl varsa, toplumsal mutabakat varsa, niye 
SSK'dan Meclise kadar zincir kuruluyor, niye Meclisin önünde eylemler yapılıyor? 

Şimdi, tam da burada şunu söylemek gerekiyor ki, bu Emek Platformunun içerisinde, şu anda 
Meclisin kapısında olan kimi sivil toplum örgütlerimizin başkanları Emek Platformunda temsil edil
diler. Oradaki mutabakatta ve oradaki büyük orandaki mutabakatın içerisinde de bu insanlar varlar. 
Orada, tümüyle mutabakata varılmıştır, 7-8 maddede de, zımnen, itirazlarımız olmaz böyle düzen
lenirse diye. Emek Platformunda çoğunluğun görüşü böyle olduğu halde, bugün, tekrar, Emek Plat
formunun dışına çıkıp, konuşan arkadaşlarımıza, o zaman bakmak lazım. Yani, solu birleştirme id
diasında olan bir konfederasyonumuz, solu yeniden dizayn etme iddiasında olan bir konfederas
yonumuz, solu birleştirmek adına harcadığı emek kadar, artık, bu ülkedeki bütün insanların 
yaşamını ilgilendiren sosyal güvenliğe de emek harcamalıydı diye düşünüyorum. 

Siyaset yapacak insanlar, siyaseti nerede yapmalan gerekiyorsa orada yaparlar. Şu anda, bu ül
kede her gün bir parti kuruluyor. Sayısını bilmiyorum, sanıyorum 50'nin üzerine çıktı. İsteyen gider, 
bir siyasî parti daha kurar, orada da -beğenmiyorsa mevcut siyasî partileri- siyaset yapar. Sivil top
lum örgütleri, sendikalar siyasetten uzak dursun anlamında söylemiyorum; ama, sadece, tek, salt 
siyaset yapacaksak, o zaman siyaseti siyaset yapacak yerde yapmalıdırlar diye düşünüyorum. 

O nedenle, burada, kapının önünde, bugün bu yapılan olay... Bugüne kadar, Türkiye'de, dev
letin temel niteliklerini, Anayasanın başlangıcındakini hep sayarız ve onu konuşuruz; demokratik, 
laik, sosyal, hukuk devleti. Bu dört temel ilkede, hep demokrasiyi ve laikliği tartıştık, nereye kadar 
mesafe aldığımız da ayrıca tartışılır; ama, sosyal devleti doğru dürüst tartışmadık. 

İlk defa, ilk defa AK Parti İktidarında, kimsesizlerin kimi olma iddiasındaki AK Parti İktidarın
da, sosyal devlet, ilk defa sosyal hayata geçiriliyor ve yasalarda sosyal devlet yerini buluyor. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu hareketin birilerine kaşıntı yapıyor olmasını biz anlarız; ama, en azından, hakkın tes
lim edilmesi gerektiğine inanıyoruz, hakkın teslim edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Siz, eğer bu 
düzenlemeleri... 

Şu yapılan düzenlemeler, bir devrim niteliğinde düzenlemelerdir. Eksikleri vardır, hataları 
olabilir; ama, bunları, ortak akılla olabildiğince minimize ettik. Bu yasa Meclise ilk geldiğinde 184 
maddeydi; bugün, 104 madde, geçici maddelerle 122 madde. 110 maddede, sosyal tarafların görüş
leri yasaya işlenmiştir, tam 110 maddede, ortak akıl sağlanmıştır; sağlanamayan yerlerde de den
miştir ki, Türkiye'nin gerçeği bu. 

Şimdi, bugün siz çıkacaksınız, 68 yaşa çıktı diye hâlâ burada söyleyeceksiniz; sanki, yarın 
sabah, emeklilik yaşı 68'e çıkıyormuş gibi. Böyle bir şey yok, şu anda çalışanların böyle bir sorunu 
yok. Ta 2046'da 65'e çıkacağını, siz, bugünden çıkıyormuş gibi, 9 000 gün ödemeyi, yarın sabah 
çıkıyormuş gibi söylerseniz, bunlara kargalar güler, bunlara kargalar güler. Biz, oturup, bir ortak ak
lı bulmak adına, uzlaşma adına, zaman periyoduna yayarak... Bugün 65 yaş, Avrupa'da bütün ül
kelerde, girmeye çalıştığımız Avrupa Birliğinde bütün ülkelerde 65 yaşken, işte, 2046'da 65'e 
geçeceğiz ve burada bir uzlaşma için bunlar yapıldığı halde, bunlar yok sayılıp, sanki, hiçbir şey 
yapılmamış gibi değerlendiriliyor olmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. 

İlk defa, sosyal devlet, buradaki yapılan düzenlemelerde devlet, ilk defa, sosyal güvenlik sis
temine primli katkı sağlıyor. Kimsesizlerin kimsesi olma iddiası budur. Ana karnından 18 yaşına 
kadar, kimdir, kimin çocuğudur, annesi babası sosyal güvenlik sisteminin içinde midir, çalışıyor 
mudur bakılmaksızın, sadece Türk yurttaşı olmak kriteriyle genel sağlık sigortasının kapsamına al
mak, bir devrim değildir de nedir acaba, nedir acaba?! Siz, eğer bunu, bir muhafazakâr demokrat 
iktidann yapıldığını hazmedemeyenler, gelip bizim önümüze düşüp, bu ülkenin daha demokratik, 
daha özgür, daha sosyal boyutta olmasına katkı vermeniz lazımken, ne zaman bir temel yasa tar
tışılıyor, Parlamentoyu terk ediyoruz. 
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Dün tuttuk... Genel sağlık sistemi tek elde toplandığında da birinci üst derecede Anamuhalefet 
Partimiz muhalefet yapmıştı. Bugün gidip hastanelere, sosyal sigortalar mensuplarının sağlık hiz
metlerinden yararlanırken nasıl mutlu olduklarını görürlerse, herhalde, utanıyor olmaları lazım diye 
düşünüyorum ya da bir SSK hastanesinin önünde gidip de "biz buna karşı çıkmıştık" derlerse. 
Gerekçelerine: "Efendim, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin bedeli ödenmemiş..." Kim al
mış, niye ödememiş?! 23 katrilyon lira ödeyen devlet, isteseydi, bunun 10 katrilyon lirasını has
tanelerin bedelini ödüyorum ve satın alıyorum deseydi ne fark edecekti?! Sadece kâğıt üzerinde bir 
düzenleme yapılmış olmaktan öte bir şeye geçecek miydi; geçmeyeceğine göre, sunî sebeplerle, hiç 
esası olmayan nedenlerle karşı çıkıyor olmayı bu tarih affetmeyecektir. Biraz önce Sayın Bakanın 
söylediği gibi, bu, seçim yasası değil. Bu, bundan sonraki nesillerin yasasıysa, bu nesiller buradaki 
bağnazlığı, buradaki hak bilmemezliği affetmeyecektir diye düşünüyorum. Burada tarihe tanıklık 
ediyoruz. 22 nci Dönem milletvekilleri olarak ülkemizin bütün insanları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım Sayın Kafkas. 
AGAH KAFKAS (Devamla) - Ülkemizde yaşayan bütün insanların hayatını kolaylaştıracak, 

ülkemizin kaynaklarını daha rasyonel, daha reel, daha doğru yerlerde kullanmayı sağlayacak düzen
lemeler yapmak durumundayız. Bugün sosyal güvenlik kurumlarının açığı 23 katrilyon. Neredeyse 
bu ülkenin yatırımlarının tümünün iki yıllık tutan kadar sosyal güvenlik sisteminin açığını 
ödüyoruz. O zaman ne yapmamız lazım; bu kaynakları daha reel, daha rasyonel, daha işsize, daha 
kimsesize, daha yoksulun hayatını kolaylaştırmaya kullanmamız lazım gerektiğini düşünüyoruz ve 
bu devrimin gerçekleşmesinde emeği geçen 22 nci Dönem Parlamentosundaki bütün milletvekili ar
kadaşlarımı kutluyorum. Tarihe tanıklık yapan bütün herkesi kutluyorum. Herkesi kutluyorum, ayırt 
etmiyorum. Anamuhalefet Partimizin değerli milletvekilleri komisyonlarda büyük katkılar vermiş
lerdir; ama, bunun onurunu paylaşma fırsatını bize vermediler ve ben, bütün muhalefetteki millet
vekilleri dahil olmak üzere, Bakanlığımıza, emeği geçen sivil toplum örgütlerine, ortak aklın çık
masına katkı sağlayan herkese minnetlerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, şimdi soru-yanıt işlemine başlıyoruz. 
Süremiz 20 dakika. Tümünde olduğu için 20 dakika. 
Sayın İbrahim Özdoğan?.. Yok. 
Başka soru soran da yok. Soru sorulmadığına göre, herhalde, yanıt ihtiyacı da yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Şimdi, birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Birinci bölüm, 1 ilâ 13 üncü maddeleri kapsamaktadır. 
Birinci bölüm üzerinde söz isteyenler: Gruplar adına; Anavatan Partisi Grubu adına İğdır Mil

letvekili Dursun Akdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Ordu Milletvekili Cemal Uysal. 
Şahısları adına söz isteyenler: Adana Milletvekili Recep Garip, Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak, 
İğdır Milletvekili Dursun Akdemir, Ankara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Denizli Millet
vekili Ümmet Kandoğan, Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler. 

Söz isteyenlerden Dursun Akdemir ve Muzaffer Kurtulmuşoğlu aynı anda söz isteminde 
bulunmuşlardır. 

Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir'de. 
Buyurun Sayın Akdemir. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
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ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı hak
kında, Anavatan Partisi adına görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi ve 
siz değerli milletvekili arkadaşlarımı saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, tüm siyasî partilerce, sosyal güvenlik sisteminde reform yapılması gerek
tiği açıkça dile getirilmiş ve üzerinde durulmuştur şimdiye kadar. Hükümetinizce hazırlanan bu 
tasarı, toplumsal mutabakatı sağlamadan hazırlanan bir yasa tasarısıdır demin arkadaşımızın id
diasına rağmen. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, sosyal güvenlik sisteminde reform yapılması gerektiğinde, hazır
lanan tasarılarda toplumsal uzlaşmanın mutlaka sağlanması gerektiğine inanıyorduk; ama, bunu, in
şallah, ileride eksiklerini tamamlayarak biz yapacağız. 

Türkiye'nin önümüzdeki yıllarında en çok tartışılacak yasalardan biri Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısında, tüm sosyal tarafların, sivil toplum kuruluşlarının, üniver
site öğretim üyelerinin, uygulamacıların, sosyologların, hukukçuların ve diğer tüm kesimlerin 
görüşü, maalesef, alınamamıştır. 

Tüm geleceğimizi ilgilendiren bu yasanın hazırlanması esnasında bürokratlar davet edilmiş; 
ancak, birçok görüş ileri sürülmesine rağmen, bu görüşlerin, eleştirilerin hiçbirisi dikkate alın
mamıştır. Arzu edilirdi ki, tasarı, kamuoyuyla tümüyle paylaşılsa ve bu tarafların tümünün görüşü 
alınsa ve bu yasanın çıkarılışı sağlansaydı. 

Bugün, anamuhalefet sıralarının boş olması, demokrasinin gereğini yerine getirmek üzere 
Anavatan Partisinin ısrarla burada durması, yine bu yasanın mutabakata varılarak çıkarılmadığını 
gösteriyor; ancak, hükümet, her zaman olduğu gibi, bu tasarıyla, kendi görüşlerini tek geçerli akçe 
gibi kullanarak yasalaştırmayı gerçekleştirmeye çalışıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hükümetin, sosyal güvenlikle ilgili bu temel 
kanunu temel yasa olarak ortaya getirmesi, bölümler halinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
geçirmeye çalışması, muhalefetin sesinin kısılmaya çalışmasına yönelik bir eylemdir. Çocuk
larımızın geleceğini teminat altına alacak olan bu tasarı, Yüce Mecliste maddeler halinde görüşül
seydi ve her madde üzerinde milletvekilleri muhalefet görüşünü ortaya koyabilseydi, herhalde şim
dikinden daha düzgün bir yasa çıkacağını siz de kabul edersiniz; ama, maalesef, bu, eksiklerin or
taya çıkacağını sağlayacağı için kaçılmıştır bu durumdan. 

Hazırlanan tasarı, altyapı hazırlanmadan kanunlaştırılmaya çalışılıyor. Şöyle ki, örneğini 
kolayca verebiliriz: Bu tasarı eksikleriyle ortadadır, dikkatlice incelendiğinde hemen gözümüze çar
pacaktır. Tasarıyla esnek çalışanlar, belirli süreli çalışanlar, mevsimlik işlerde çalışanlar, sözleşmeli 
olarak çalışanlar, çalıştıkları sürece prim ödemelerine karşın emeklilik haklarını elde edemeyecek
lerdir. Emekli aylıklarını hesaplama yöntemi değiştirildiğinden, emekli maaşları dörtte 1 ile üçte 1 
oranında azalacaktır. Kamu görevlilerinin prim yükü artırıldığı halde, ücretleri düşecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversite öğrencisi olup da üniversitelerde kısmî zaman
lı işlerde çalıştırılan üniversite öğrencileri için iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenmektedir; oy
saki, üniversite dışındaki özel veya kamu kurumlarında staj yapanlar için herhangi bir düzenleme 
yapılmamıştır. Üniversite öğrencisinin staj yaptığı işyerinde bir iş kazasına uğraması halinde hiçbir 
sosyal sigorta yardımından yararlandırılamamaktadır. Bu konuda düzenleme yapılmalı, önergeyle 
bu değişikliğe gidilmeli ve üniversite öğrencileri staj yaptıkları dönemlerde iş kazası ve meslek has
talığı primine tabi tutulmalıdır. Eğer muhalefetin görüşüne değer vermek istiyorsanız, işte size 
düzeltilmesi gereken konular. 
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Değerli arkadaşlarım, sigortacılık hallerinin birleşmesi önemli bir sorun olarak görülmektedir. 
Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalının, aynı zamanda başka bir işyerinde de hizmet aktiyle 
çalışması durumunda kendisinden sigorta primi kesilmemektedir -Tayyar Hocam, burada önemli bir 
şeyden bahsediyorum, dikkatinizi çekeceğini umuyorum- bu nedenle, bu durumdaki sigortalıların 
hizmet aktiyle çalıştığı işyerinde iş kazasına uğraması halinde hiçbir sosyal sigorta yardımından 
yararlandırılmamaktadır. Bu konuda düzenleme yapılmalı ve kendi nam ve hesabına çalışan sigor
talı, aynı zamanda başka bir işyerinde de hizmet aktiyle çalışması durumunda iş kazası ve meslek 
hastalığı primine tabi tutulmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, tasarıyla, kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkın
da bir karara varılabilmesi için, gerektiğinde, kurumun denetim ve kontrolle yetkilendirilen memur
ları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabileceği öngörülmektedir. 
Burada hem kurumun iş yükünün azaltılması ve hem de gereksiz yere bürokrasi yaratılmaması için, 
kuruma maliyetinin 16 yaşından büyükler için belirlenen brüt asgarî ücretin 2 katını aşmaması 
halinde soruşturma yapılamayacağına ilişkin bir düzenleme getirilmelidir. Bu düzenleme getiril
mezse, sistemde tıkanıklıklar olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, emeklilik yaşı 65 yaşına yükseltilmektedir. Bunu uygun bulmuyoruz. 
Çalışma hayatında sürekli ve kesintisiz çalışanların daha fazla yıprandığı göz önüne alındığında, 
prim gün sayısı yüksek olanlar için farklı bir sistem getirilmelidir. Bazı modern ülkelerde olduğu 
gibi, yaşının ve kesintisiz çalışma süresinin 80 olması halinde emeklilik hakkı verilmelidir o ül
kelerde olduğu gibi. 

Değerli arkadaşlar, hükümet, bu tasarıyı IMF'nin isteğiyle ülkemize empoze etmektedir. Tür
kiye, kendine özgü yapısıyla, kendi sosyal güvenlik sistemini kendi iradesiyle kurmalıdır. Biz 
Anavatan Partisi olarak iktidara geldiğimizde, sosyal güvenlik sistemindeki tüm aksaklıkları, top
lumun iradesiyle ve toplumsal uzlaşmayla sağlayacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 60 inci maddesinde, herkesin güvenlik 
hakkına sahip olduğu, devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı teminat altına alın
mıştır. Hükümet, Anayasada öngörülen sosyal güvenlik hakkını, getirdiği düzenlemeyle ortadan 
kaldırarak, yetersiz hale getirmektedir. Tasarıyı bu halde çürük domatese benzetmek mümkündür. 

Avrupa Birliği sürecine girdiğimiz bu ortamda, sosyal güvenlik sistemini kendi ellerimizle 
olumsuz hale getiriyoruz. Kısaca, toplumun yıllardır talep ettiklerinin gerçekleştirileceği ve ar
zuların yerine getirileceği söylenerek, önemli kayıplara yol açılmakta ve halkımız yanıltılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin bütünselliğini 

ortadan kaldıran bir anlayışta hazırlanmıştır. Tasarıyla, bazı koruyucu sağlık hizmetleri ile bazı has
talıkların, bazı tahlil ve tetkiklerin, bazı tıbbî müdahalelerin genel sağlık sigortasınca karşılanacağı 
bir sistem getirildiği söyleniyor. Şu anda, hangi sağlık hizmetlerini kapsayacağını bilmediğimiz ve 
genel sağlık sigorta kurumunun tamamen kendi yetkisi içinde olan maliyet-fayda, maliyet-etkinlik 
ve benzeri ölçütleri temelinde belirlenecek sağlık hizmetlerinin, toplumun ve kişilerin sağlık ih
tiyaçlarına göre değil de kurumun malî durumuna göre tebliğlerle ilan edileceği belirtilmektedir. Bu 
anlayış, zaten sağlıkta var olan eşitsizliği artırıp pekiştirecektir. 

Buradan hükümete sesleniyorum; asil milletimizin gözlerine baka baka bu yanlış yapılmasın. 
Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi için, yasa teklifinden vazgeçilmesini ya da verilecek önergeler
le bu eksikliklerin düzeltilmesini teklif ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Par
tisi sıralarından alkışlar) 

- 58 -



TBMM B:89 18 .4 .2006 0 : 2 

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Cemal Uysal, Ordu Milletvekili... 
Buyurun Sayın Uysal. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA CEMAL UYSAL (Ordu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan 1139 sıra sayılı kanun tasarısının birinci bölümü hakkında Grubum adına 
söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhalefet partisinin çok değerli sözcüleri, hükümet hakkında veyahut da bu kanunu hazırlayan 
Parlamento hakkında biraz tereddüt yaratmak için, bu kanun iyi; ama, iyi hazırlanmamış, gerekli 
teknik detaylar çok iyi yapılmamış diye, burada beyanlarda bulundular. Bunun, gerçekle hiçbir il
gisi yoktur. Sayın Agâh Kafkas, burada ifade etti; bu kanunla ilgili olarak, üç üçbuçuk yıldan beri 
çok ciddî çalışmalar yapılmaktadır. Ben, daha da geriye gideceğim; ben de, Sosyal Güvenlik Bakan
lığında ve o sektörde olduğum otuz yıl evvelsinden beri, bu kanunla ilgili bütün çalışmalarda bulun
dum. Bu kanunun, en az yirmibeş otuz yıllık bir mazisi vardır, bir fikri vardır, bir çalışma temposu 
vardır ve de bu kanun, devletin geçmişte sosyal güvenlikle ilgili çok derin hafızalarının incelenmesi 
ve ele alınması suretiyle, tabiî ki, AK Parti Hükümetinin programı çerçevesinde, çok ciddî çalış
malarla hazırlanmıştır. 

Çok değerli milletvekilleri, bakın, bu kanun, bir reform kanunu olduğu gibi, aynı zamanda, bel
ki cumhuriyet tarihinin en önemli kodifıkasyonudur. Gerçekten de, çok çeşitli, çok sayıdaki kanun
lar iki kanun haline getirilmiş, bir teşkilat yasası, bir norm ve standartları belirleyen yasa haline 
getirilmiş, hem de 900 küsur maddelik, 970 maddelik üç kuruma ait kanunu 170 maddeye indirmiş
tir. 

Çok değerli milletvekilleri, gerçekten de, Sayın Bakan da ifade etti, bu kanun, sosyal sigortalar, 
genel sağlık sigortası, primsiz ödemeler, primsiz rejimler ve tüm bunların hizmetini görecek olan 
bir kurumsal çerçeve içerisinde hazırlanmış, birinci etap yürürlüğe girmiş, öteki de bugün yürürlüğe 
girecektir. 

Gerçekten de, bugün, tüm dünyada, sosyal güvenlik bir sıkıntı halindedir. Bakın, önümde bir 
rapor var, ben bu raporu arşivimden çıkardım, onbeş yıl evvel Dünya Bankası tarafından hazırlan
mış bir rapor "Yaşlılık Krizinden Kaçınmak." Türkiye için hazırlanmamış, tüm dünya için hazırlan
mış. Onbeş yıl önce, sosyal güvenlik krizinin, emeklilik krizinin yaklaşmakta olduğunu ifade eden 
bir rapor. Burada, birtakım çalışmalar var, projeksiyonlar var. 

Gerçekten de, bizim hazırlamış olduğumuz tasan, çok önemli, çok detaylı ve projeksiyona 
dayanan makroekonomik analizlere dayanmaktadır. Bugün, bir milletvekili arkadaşımız bir 
gazeteye vermiş olduğu beyanatta, efendim, on yıl şimdiki mevzuata göre çalışmış, bundan sonra 
da yeni mevzuata göre çalışacak olan insanların onbeş veya yirmi yıl sonra 50 000 000,150 000 000 
emeklilik kayıplanna uğrayacağını ifade ediyor. Bu, gerçekten, hiç doğru bir analiz değildir. Neden; 
çünkü, biraz önce de ifade ettiğim gibi, çok derin makroekonomik analizlere göre yapılmış, projek
siyonlara göre yapılmıştır. Onbeş yirmi yıl sonra Türkiye'de, gayri safî millî hâsıla bugünkünden 
çok çok fazla olacaktır, işsizlik bugünkünden daha az olacaktır, çalışma şartlan, özellikle daha uzun 
çalışma şartları -yani, bugün kısmî çalışma yapan vatandaşlarımız vardır, mevsimlik- o zaman çok 
daha uzun olacaktır, o zaman Türkiye'nin ekonomik yapısı çok daha iyi olacaktır ve bugünden "on
beş yıl sonra bağlanacak aylıklarda 100 000 000 -150 000 000'luk azalma olacak" demek, gerçek
ten de hiçbir esasa dayanmamaktadır. 

Bakın, bugün, milletin, toplumun sosyal güvenliğini sağlamakla mükellef olan sosyal güven
lik sisteminin bizzat kendisi risk altındadır ve bizim toplumumuzun geleceği için, sosyal güvenlik 
rejiminin geleceği için hem sosyal güvenlik sistemini kuvvetlendirmemiz ve hem de toplumumuzun 
geleceğini teminat altına almamız gerekir. İşte, yapılan bu çalışma da budur. 
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Yine, genel sağlık sigortasıyla ilgili olarak, özellikle Türkiye'nin bazı yerlerinde birtakım 
yürüyüşler tertiplendiğini duydum. Gerçekten de buna hayret etmemek mümkün değil. Bugün, 
sosyal güvenlik, sağlık bakımından, yani, sağlık sistemi bakımından, evvela mevzuat itibariyle in
sanları ayırmış; sen Bağ-Kurlusun, sana şöyle sağlık hizmeti verilir; sen sigortalısın, sana şu şekil
de verilir, sen memursun, sen yeşilkartlısın... Gerçekten de ne bir eşitlik vardır ne bir norm birliği 
vardır. Bugün, vatandaşlarımız hastaneye gittiği zaman bu kanunlardan kaynaklanan bir farktan 
dolayı hastanede de sormaktadırlar vatandaşımıza: Sen Bağ-Kurlu musun, Emekli Sandığına mı 
tabisin, memur musun, yoksa, işçi misin?.. Hepsine ayrı normlar, ayrı standartlar uygulanmaktadır. 
Bu, tek sağlık sigortası ve tek sağlık sigortalılısı sistemini getirmekte, bir eşitlik getirmekte, bir 
adalet getirmektedir. 

Bakın, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerini Sağlık Bakanlığına bağladığımız zaman ger
çekten de muhalefet buna da itiraz etti; ama, bakın, bu yapıldıktan sonra gerçekten de sigortalılar 
da tüm vatandaşlar da çok daha iyi sağlık hizmetleri almaktadırlar. 

Bu bakımdan, bu reform, cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarından biridir. Buna karşı 
gelmek mümkün değildir. Gerçekten de bu, rasyonel bir baza ve esasa oturtulmuş bir sosyal güven
lik sistemi getirmektedir, Türkiye'deki parçalı rejimi tek sisteme getirmektedir. 

Bugün, tüm dünyada sosyal güvenlik, özellikle sağlık ve emeklilik rejimleri bakımından bir 
kriz içindedir; Türkiye'de de krizdedir. Bakın, bugün Sayın Bakan da ifade etti, diğer konuşmacılar 
da ifade ettiler; aşağı yukarı, Türkiye'de bugün sosyal güvenlik alanına devlet bütçesinden 23 kat
rilyonun üzerinde para verilmektedir. Bu, ekonominin temel dengelerini sarsmaktadır. îleride çok 
daha büyük sorun haline gelecektir. Bizim, toplumumuzun geleceği ve sağlık sisteminin, sosyal 
güvenlik sisteminin geleceği için bu reformu yapmamız zorunludur. 

Bunun çok iyi bir sistem olacağına inanıyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK Par
ti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına söz isteyenler: Sayın Recep Garip, Adana Milletvekili?.. Yok. 
Sayın Tevfik Akbak, Çankırı Milletvekili?.. Yok. 
Şimdi, Sayın Dursun Akdemir ve Muzaffer Kurtulmuşoğlu'na sıra gelecek. İkisi aynı anda baş

vurmuş; fakat, eğer ikisi de konuşursa sorun yok. Kura çekmeye de gerek yok; çünkü, iki kişilik yer 
boşaldı zaten. 

Dursun Bey, buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, sözlerime başlarken tekrar Yüce Meclisi saygıy

la selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, hükümet, bu yasayla, sağlık sigortası kapsamına alınmış kişileri, prim 

ödeyenler ve ödemeyenler diye ikiye ayırmıştır. 
Sunulan sağlık hizmetleri, tıp biliminin esasları içinde, herkese eşit ve adalet içerisinde 

sunulması gerekirken, aksine, prim temelli ve katkı paylı bir sistem, parası olanlara daha fazla 
yaşama anlamına geleceğinden, bu durum, insan hakları, sosyal adalet ve hukuk ilkesiyle bağdaş
mamaktadır. 

Ayrıca, hükümet, son üçbuçuk yılda, her ne kadar, zamanı toplumsal uzlaşma sağlamak için, 
sivil toplum örgütleriyle akıl birliği yapmak için geçirdik diyorsa da, maalesef, uzun bir zaman 
geçirmiştir ve üç yıl içerisinde Türkiye'ye 100 katrilyon liraya mal olmuştur hükümetin bu konudaki 
yavaş davranması. Karma sistemlerdeki devletin yapması gereken katkıyı ve SSK kaynaklanm 
sorumsuzca kullanan hükümet, sonra da, sosyal güvenlik kuruluşlarının açığını bütçenin karadeliği 
olarak ifade etmiş; son derece ucuz bir yaklaşım seçmiştir. 
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IMF'nin, AKP Hükümetiyle yaptığı üç yıllık anlaşmanın temel şartlarından bir tanesi de, büt
çede açığın, karadelik olarak tanımlanan sosyal güvenlik harcamalarının ortadan kaldırılmasıdır. 
Hükümet, dış ve içborç ödemelerine daha fazla kaynak sağlayabilmek amacıyla, devlet, vatandaşına 
karşı yapmakta olduğu yükümlülüğü, böylece, vatandaşın sırtından çıkarmaya çalışmaktadır. 

Genel sağlık sigortası sisteminin temelini prim ve katılım payı oluşturduğu halde, bunların da 
az gelirli yoksul toplum kesimlerinden sağlanmasının hedeflenmesi zayıflık ve kırılganlık yaratacak 
ve böylece, getirilmek istenen sistem sürdürülebilir olmayacaktır. Bundan sonraki hükümetler, bu 
kez, genel sağlık sigortasını ayakta tutabilmek için ve sistemin mağdurlarına cevap verebilmek için, 
sağlığa, şimdikinden daha fazla harcama yapmak için, kaynak bulabilmek için, yine, yoksulun sır
tına yüklenecektir, yani, kemerler daha çok sıkılacaktır. 

Genel sağlık sigortasıyla sağlık bir hak olmaktan çıkarılmış durumdadır. Sonuçta şunu söy
leyebilirim: Bu tasarının benimsenmesi Partimiz tarafından mümkün görülmüyor, toplum tarafın
dan zaten mümkün görülmemektedir. Bu yasa görüşülürken, Kızılay'da, sendikalar ve sivil toplum 
örgütleri yasaya karşı olduklarını gösterilerle ortaya koydular. 

Sağlık ortamının bütün yapısal sorunlarının yeniden değerlendirilmesi, sağlığın temel bir hak 
olması temelindeki evrensel yaklaşımla, uluslararası malî kuruluşların çıkarları yerine, halkın ih
tiyaçlarının gözetilmesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede, ihtiyaçları gözetmeden hazırlanan tasarıya 
içerik olarak katılmadığımı belirtiyorum. Onun için, bu yasanın çıkmaması konusunda görüş
lerimizi belirttikten sonra, sağlıktan, yaşadığım bir örneği vererek konuşmamı, sözümü tamam
lamak istiyorum. 

Hematoloji kan hastalıklarıyla uğraşan bir tıp bilim dalıdır ve lösemi de hematoloji tıp bilim 
dalının tedavi etmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalık tedavi edildiği süre içerisinde, hastaneler
de, dahiliye kliniklerinin belli bir biriminde tedavi edilmesi gerekir. Bize bir hasta müracaat etti, İs
tanbul'da tedavi edilmesi gerekiyor. Hekim olmam dolayısıyla, İstanbul'daki hekim arkadaşımın 
birisine rica ettiğimde, o hastanın, İstanbul'daki o hastanede, birimlerinde yer olmadığı, başka bir 
dahiliye kliniğine yatırması gerektiğinde enfeksiyon kapabileceği söylenerek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Burada söz sırası, grup adına olduğu gibi 10 dakika değil, 5 dakika. 
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Zaten 5 dakika sürem yeni bitti Sayın Başkanım; tamam

lıyorum. 
Dolayısıyla, hastanın bu hastanede tedavi edilememesi üzerine, hastanın bir tıp fakültesine 

gönderilmesi sonucu, tıp fakültesinin de, Sağlık Bakanlığıyla, yeşilkartlı olması dolayısıyla borcunu 
ödememesi nedeniyle, bu hastanın tıp fakültesi hastanesinde tedavi edilmeyecek diyerek geri gön
derdiğini ve İstanbul'da bu hastaya başka bir yer arandığını o kadar hastane içerisinde 
bulunamadığını, Ankara'da bir hematoloji merkezinde tedavi edilmek üzere Ankara'ya sevk edil
diğini ve hastanın, hâlâ, hastaneler arasında dolaştığını Sağlık Bakanlığına buradan duyurmak ve 
çare bulunmasını temenni ediyorum. 

Yüce Heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Ankara Milletvekili Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu, şahsınız adına söz istediniz... 
Süreniz 5 dakika. 
Buyurun. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz

lerime başlamadan evvel, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Şimdi, burada biraz siyaset yapayım. Şimdi, Sayın Başbakan "18 yaşına kadar olan çocuklar, 
bedava, ücretsiz, hastanelerde tedavi olacak" dedi. Doğru... 

Şimdi, ben soruyorum, çare merciine soruyorum: Bu çocuk 18 yaşını geçtikten sonra ne 
olacak?! İş yok, aş yok; üniversiteyi bitiren arkadaşlar dolu, sokakta geziyor. 3 000 OOO'a yakın in
san şu anda işsiz. Ben öneriyorum; 18 yaşına kadar çocuklar tedavi olacaklarsa, Sosyal Güvenlik 
Yasasından faydalanacaklarsa, ondan sonra da, iş bulana kadar bu insanların Sosyal Güvenlik 
Yasasından faydalanmasını öneriyorum. Mademki sosyal devletiz, sosyal devletin gereği de, bir in
sanın doğumundan ölümüne kadar -Anayasanın 56 ncı maddesine göre- o insanın sağlığıyla il
gilenir der, mükelleftir der. Ben de onu öneriyorum, başka bir şey yapmıyorum. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarımdan bir tanesi çıktı, burada, Hürriyet Gazetesindeki bir beyanatın 
yanlış olduğunu söyledi. Neymiş?.. Bu arkadaş diyor ki, yirmi yıl eski halde çalışsın, beş yıl da bu 
yasada çalışırsa, Başbakanlık Müsteşannm maaşı, aşağı yukan, 100 000 OOO'a yakın eksilir. Otuz 
yıl çalışan bir, bu sisteme girdikten sonra emekli olacağın maaşı... Otuz yıl çalışacak Mecliste, 
emekli olursa, maaşı onbeş yıl sonra 591 000 OOO'dan 560 000 OOO'a iniyor, çok da fazla bir para 
değil haddi zatında; ama, buraya çıkıp da -o arkadaşım da maliyeci, babamın oğlu da değil- yanlış 
söylemek kolay, yanlışsa, ki, yanlış değil. Şimdi soruyorum: "Onbeş sene sonraki ne olacak, belli 
mi" diyor; hayır... On sene sonra kimin ne olacağı belli mi; belli değil. Peki, sen "on veya onbeş 
sene sonra bunlar düzelecek" diyorsun, bundan üç sene evvel de iktidara gelirken zaten öyle demiş
tin; ama, düzelmedi. Bir başkasına gelince gaipten görme oluyor; ama, sen söylersen geleceği gaip
ten hazırlamak doğru oluyor. Bu şık değil, bu yanlış, bu yanlış. 

Tabiî ki, genel sağlık sigortasının çıkması, herkesin bu şemsiye altında olması kadar doğal bir 
şey yok; ama, biz eksikleri var diyoruz, eksiklerini de teker teker söylüyoruz, bunları tamamlayalım 
diyoruz; hiç kimse önerge hazırlayıp vermiyor. 

ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Siz niye vermiyorsunuz? 
MUZAFFER R.KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Niye; korkuyoruz; grup başkanvekili böy

le emretti!.. 
Ya, arkadaşlar, biz milletvekili miyiz, neyiz? Yani, doğru bildiğimizi de söylemeyelim mi? 

Bence, söyleyeceksiniz doğruları. Doğruyu söylemek kadar güzel bir şey yoktur. Ben de yanlış 
yapabilirim. Benim her dediğim doğru mu; olmayabilir de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
MUZAFFER R.KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Ben derim ki... Doğruyu seç derim. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Kesinlikle doğru o değil. 
MUZAFFER R.KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Ama, kardeşim, doğruyu göstermiyor-

sunuz ki. Doğru yol mu gösterdiniz de biz doğru demedik. Ben şunu çok severim: Dinlemeyi çok 
severim. Hiç laf atmam, hiç ömrümde atmadım -burada üçbuçuk senedir de görmüştür arkadaş-
lanm- diğer arkadaşlanmın da benim yapmadığımı yapmasını hiç de doğru karşılamam ve onu da 
uygun bulmam. 

Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum; hoşça kalınız. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Şimdi, soru-yanıt bölümüne geldik. 
Süre 15 dakika. 
İlk soru Sayın Muhsin Koçyiğit'ten, Diyarbakır Milletvekili. 
Buyurun Sayın Koçyiğit. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanıma bir 

soru soracağım. 
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Sayın Bakanım, tasarının "Katılım payı alınması" başlıklı 68 inci maddesinde, zorunlu iyileştir
me vasıtası olarak görülen ortez ve protez bedelleri üzerinden yüzde 20 oranında katılım payı alınacağı 
hükme bağlanmıştır. Bunu, Anayasamızın 2 nci maddesindeki sosyal devlet ilkesiyle bağdaştırmak 
mümkün değildir. Bu nedenle, görüşülen yasanın 68 inci maddesinden ortez ve protez bedellerini 
çıkararak, 69 uncu maddedeki katılım payı alınmayacak haller arasında gösterebilir miyiz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Muhsin Bey, bu bölüm 1 ile 13 üncü madde arasında, 68 inci madde çok sonra bir 

bölümde. Yani, sorunuz, o bölümü tartıştığımız zaman dikkate alınacak. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Oldu; teşekkür ederim. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Yüreği yanıyor da, ondan soruyor. Yüreği yanıyor, içi 

yanıyor da ondan soruyor; bu gerçekten de ciddî bir konu. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Evet, ondan soruyoruz. 
BAŞKAN - İçi yanıyorsa, gidermekle ilgili, arkadaş olarak göreviniz var. 
Dursun Akdemir, İğdır Milletvekili. 
Buyurun Sayın Akdemir. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorularım var, 

kendisine yöneltiyorum. 
Sayın Bakanım, günümüz sağlık sisteminde, sağlık kuruluşları hizmeti sunan SSK, Bağ-Kur ve 

Emekli Sandığı, hizmeti satın alan kurumlar rolündedir. Bugün, özel hastaneler ve devlet has
taneleri, hizmetin karşılığını, SSK ve Bağ-Kurdan yeterince alamamaktadırlar. Bakanlığınız, Bağ-
Kur ve SSK bürokratları, özel hastanelere baskı uygular durumdadır. 

İstanbul, İzmir, Ankara illerinde özel hastane faturaları, fatura kontrol komisyonları tarafından 
inceleniyor. Özellikle, İstanbul'da, fatura kontrol merkezinde, faturalar incelenirken, bir standart 
bulunmamaktadır. Bu arada; 

1- Sigortalı hastalardan özel hastaneler eködeme adı altında ne kadar ücret talep ediyorlar? Şu anda 
bile bana telefon geldi; bu konuda, hastalar büyük bir sıkıntı içerisinde. Bu konuyu ne zaman çözeceksiniz? 

2- Sayın Bakanım, fatura kontrol komisyonlarınca İstanbul İlinde özel hastanelerden kesilen 
para tutarı ne kadardır? 

3- Fatura kontrol merkezlerinde özel hastanelerden yapılan kesintilerde standart tespit 
edilememesinin nedenleri nelerdir? 

4- İstanbul ilinde bu sıkıntı için soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? 
5- Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin Emekli Sandığı alacaklarında kesintiler gerçekleş

mezken, SSK'da bu sistemi nasıl düzelteceksiniz? 
Ayrıca, SSK ile anlaşan eczanelerden her ay ortalama 1 000 YTL kesinti yapılmaktadır. Fatura 

kontrol komisyonları, standardı olmayan kurallarla eczanelerden kesinti yapmakta, eczaneler mağ
dur duruma düşürülmektedir. Bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? 

Genel sağlık sigortası sisteminde, sigortalının yanlış ve eksik beyanından hekimlerin ve sağlık 
hizmeti sunucularının sorumlu tutulması ve cezalandırılması, hekim ve sağlık çalışanlanna, sağlık 
hizmeti sunumu dışında,-evrak ve para kontrolörlüğü ek bir görev olarak verilmektedir. Bu yak
laşım, biz doktorların Hipokrat yeminiyle bağdaşmamaktadır. Hekimlere ve sağlık personeline böy
le bir görev vermeyi etik buluyor musunuz? 

Sayın Bakanım, son sorumu soruyorum: Prim affı çıkardınız. Bugün, SSK ve Bağ-Kurda prim 
borçlannm hesaplanmasında program hatası olduğu yönünde, vatandaşlardan şahsıma direkt olarak 
şikâyetler gelmekte, talep gelmekte. Bu konuda, program hatası olduğu yönünde inceleme ve araş
tırma yapmayı düşünür müsünüz? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, sorular bitti, yanıt verebilirsiniz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Soru soran arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. 
Önce, Sayın Koçyiğifin, bu zorunlu iyileştirme, iyileştirici tıbbî malzemelerle ilgili sorusun

dan katkı payı alınması konusuna cevap vermek istiyorum. 
Bir sonraki maddede, 69 uncu maddede, hayatî önemi haiz iyileştirici sarf malzemelerinden 

katkı payı alınmayacağı düzenlenmiş. Eğer, hayatî önemi haiz iyileştirici malzeme kastediliyorsa, 
bundan katkı payı alınmayacak; bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Evet, sayın milletvekilimizin, değerli hocamızın sormuş olduğu fatura inceleme konuları, has
tadan talep edilen eködemeler ve prim yapılandınlmasına ilişkin sorulanna ise şöyle cevap vermek 
istiyorum: 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kurumlanmızın sözleşme yapmış olduğu özel sağlık merkez
lerinden, bir kere, sigortalımızın nzası olmadığı sürece, sağlık kuruluşunun tek kuruş istemeye ve 
tahsil etmeye hakkı yoktur. Eğer bunun aksine hareket eden sağlık merkezi varsa, biz, sözleşme 
hükümleri gereği, bu sağlık merkezlerinin sözleşmesini feshederiz ve bir daha da kendileriyle söz
leşme yapmayız. Yani, sigortalımızın, mutlaka ve mutlaka, kendi nzası olması lazım; rızası hilafına 
herhangi bir ücret kendilerinden alınması mümkün değil. 

Bu konuyu biz de önemsiyoruz. Zaman zaman bu konuda gelen şikâyetler üzerine de gerekli 
denetimi arkadaşlanmız yapıyor. 

Fatura inceleme konusu, tabiî, bu SSK hastanelerinin devrinden sonra birdenbire ortaya çıkan 
ve açıkçası, kurumlanmızı büyük bir iş yoğunluğuna boğan bir hadise. Milyonlarca reçete ve fatura, 
bu fatura inceleme komisyonlanmıza intikal ediyor. Arkadaşlanmız da büyük bir özveriyle bu 
faturaları incelemeye çalışıyorlar. Tabiî, bu milyonlarca faturayı manuel bir şekilde, elle in
celemenin ve neticeye ulaştırmanın mümkünatı yok. Onun için, zaten, bu sosyal güvenlik reformuy
la birlikte tamamen otomasyon sistemine geçeceğimizi, elektronik imza, provizyon sistemiyle bu 
yığılmaları önleyeceğimizi, güncel bir şekilde faturalan inceleyeceğimizi ve özel olsun kamu olsun 
sağlık kuruluşlarının tahakkuk eden alacaklarını zamanında ödemeyi düşünüyoruz. 

İstanbul İlinde bahsettiğiniz konuyu arkadaşlanm da ben de not aldık. O konuda kurumun iş
leyişinde herhangi bir sıkıntı varsa, arkadaşlanmız, bu konuda gereken çalışmayı yapacaklar. 

Eczacılarla ilgili kesinti oranı, Türkiye genelinde yüzde 1,5 civanndadır. Bu, yüksek bir kesin
ti oranı değildir. Elbette, istenen formatta reçete düzenlenmemesi, teşhis ve tedavi yöntemi ve reçete 
arasında sağlıklı bir bağ olmaması hallerinde birkısım reçeteyi kurumlarımız, elbette, kar
şılayamamaktadır; ama, dediğim gibi, hem reçetede hem faturada, genel sağlık sigortasına geç
tiğimiz zaman, kurumsal yapıyı gerçekleştirdiğimiz zaman bu konudaki şikâyetler azalacaktır. Bu, 
bizim de kurumumuzun önemli sıkıntılarından biridir. 

Borç yapılandırma programı çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir program aksaklığı 
veyahut da program kurgusu konusunda ufak tefek şikâyetler olsa da, Bağ-Kur ve SSK'da hem 
müracaatçı sayısı itibariyle, hem de yapılandırılan borç miktan itibariyle önemli bir sayıya ve mik
tara ulaştığımızı, ifade etmek istiyorum. Güncel bir şekilde arkadaşlanmız programı da takip 
ediyorlar. Bu yapılandırmada ileri sürülen şikâyetleri de dikkatle inceliyorlar. Yasanın çizmiş ol
duğu çerçeve içerisinde, vatandaşa kolaylık gösterme adına ellerinden gelen kolaylığı da arkadaş
larımız, gece-gündüz demeden yapma gayreti içerisindeler. Bu çerçevede, cevap veremediğim soru 
varsa, bunlan da yazılı takdim etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim Başkan. 
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BAŞKAN - Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o maddeler üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Madde üzerinde önerge yok 
Şimdi, 1 inci maddenin başlığını okutuyorum: 
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kapsam 
MADDE 2.-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tanımlar 
MADDE 3.-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Sosyal Sigorta Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sigortalılara İlişkin Hükümler 

Sigortalı sayılanlar 
MADDE 4.-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar 
MADDE 5.-
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Sayın Baş

kan, bir düzeltme talebimiz var. 
BAŞKAN - Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Sayın Baş

kan, maddenin (d) bendinin sondan ikinci cümlesi "ve bu bentte sayılanlar" şeklinde düzeltilecek. 
Bir de (c) bendinde ikinci satırda "Aylık Bağlama Hakkında Kanununa" değil de "Kanuna 

göre" diye düzeltilmesini talep ediyoruz. 
BAŞKAN - İstediğiniz düzeltme notu alındı. 
Bu düzeltmeyle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Sigortalı sayılmayanlar 
MADDE 6.-
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sigortalılığın başlangıcı 
MADDE 7.-
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigortalı bildirimi ve tescili 
MADDE 8.-
BAŞKAN - Bu madde üzerinde 1 önerge var; bu önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 

Tasarısının 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının "Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak 
elektronik alt yapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı 
kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tes
pit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Agâh Kafkas Cemal Uysal Şerif Birine 
Çorum Ordu Bursa 

M. Atilla Maraş Adem Baştürk 
Şanlıurfa kayseri 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN -(Ankara) - Uygun 

görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Kamu idareleri ile bankalar tarafından yapılacak kontrol ve bildirim yükümlülüğünün 

Kurumca belirlenecek işlemlerle sınırlamak amacıyla hazırlanmıştır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda, kabul edilen önergeyle birlikte maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam edin: 
Sigortalılığın sona ermesi 
MADDE 9.-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları 
MADDE 10.-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

- 6 6 -



TBMM B:89 18 .4 .2006 0 : 2 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler 

İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli 
MADDE 11.-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren 
MADDE 12.-
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri 

İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 13.-
BAŞKAN - Bu madde üzerinde de 1 önerge var; önergeyi okutuyorum: 

13.04.2006 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülecek olan 1139 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü maddesindeki "arızaya" ibaresinin 
çıkarılıp yerine "özre" ibaresinin eklenmesini arz ve talep ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - "Özre" 

ibaresinin "özüre" diye değiştirilmesi halinde uygun görüşle arz ederiz. 
BAŞKAN - Önerge sahibi bu değişikliğe ne diyor? 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Uygundur. 
BAŞKAN-Uygundur... 
O zaman, Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Bu değişiklikle birlikte... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Bu 

değişiklikle birlikte katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Peki. 
Gerekçeyi mi okutalım, konuşacak mısınız? 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Gerekçe... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu durumlar için kullanılan kelime sakatlık, özürlülük veya engelliliktir. Arıza kelimesi kav

ram kargaşasına yol açmaktadır. Ayrıca toplumsal kullanımda arıza kelimesi makineler için daha 
çok kullanılmakta ve insanlar için kullanılmamaktadır. Mesela; kamyonun arızalanması. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
İkinci bölüm 14 ilâ 42 nci maddeleri kapsamaktadır. 
İkinci bölüm üzerinde söz isteyenler: Anavatan Partisi Grubu adına Muhsin Koçyiğit, Diyar

bakır Milletvekili; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Agâh Kafkas, Çorum Milletvekili. 
Kişisel söz istemleri: Recep Garip, Adana Milletvekili; Tevfik Akbak Çankırı Milletvekili; 

Züheyir Amber, Hatay Milletvekili; Hüseyin Güler, Mersin Milletvekili; Lokman Ayva, İstanbul 
Milletvekili; Ümmet Kandoğan, Denizli Milletvekili. 

Üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Züheyir Amber ile Hüseyin Güler arkadaşlarımız aynı an
da söz isteminde bulundular. Eğer onlara sıra gelmesi söz konusu olursa kura çekeceğiz. 

Şimdi, söz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Muhsin Koçyiğit'te, Diyarbakır Millet-
vekilimizde. 

Buyurun Sayın Koçyiğit. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINI MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor
tası Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bölümde (ikinci bölümde) 14 ve 42 nci maddeler 
arasında olan 28 madde üzerinde, 10 dakikada görüşlerimizi açıklayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bugün ülkemizde, sosyal güvenlik sisteminin açıklan giderek artmakta, 
özellikle son onbeş yıl içerisinde sistemin aktüeryal dengesi tamamen bozularak... Bozulan bu den
ge, bütçeden yapılan transfer harcamalarıyla, transfer aktarmalarıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. 
Bütçeden yapılan bu aktarmalar, bazılarınca karadelik olarak adlandınlsa da, aslında bunların, sos
yal devletin, sosyal devlet hukuku çerçevesinde, sosyal sorumlulukla yerine getirmesi gereken bir 
görev olarak, bir sosyal menfaat olarak düşünülmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten de, bugün sosyal güvenlik sistemi, reform yap
ma zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Bugüne kadar yapılmamasının maliyeti ekonomimizi büyük 
oranda sekteye uğratmıştır, zarara sokmuştur. Reform yapılması, ama, reformun da eksiksiz ve tam 
olarak yapılması gerekiyor. 

Sistemde bozulan aktüeryal dengelerin aktif-pasif yapısının, yani gelir-gider durumunun 
yeniden dengeye getirilebilmesi için, öncelikle, sisteme, yeni çalışanlar, yeni prim ödeyenleri en-
jekte etmemiz gerekiyor; ama, bu yasa tasansıyla bunun yapıldığını söylememiz mümkün değildir; 
çünkü, sistemde büyük oranda kayıt dışı istihdam vardır ve bu yapıyla da bu kayıtdışı istihdam 
giderek artacaktır; çünkü, sistemde asgarî ücretle çalışan kişilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabil
meleri için, onlar için her liranın çok büyük bir marjinal faydası vardır. Bu bakımdan, işçi ile iş
veren anlaşmak suretiyle, kayıt dışında, ücretle çalışmaya teşvik edilmektedir; yani, bu yasa tasansı 
da bunu gerçekleştirmediğinden, bir yerde kayıt dişilik arttıkça, devlet de kayıt içinde çalışanlardan, 
işverenlerden, işçilerden daha fazla vergi ve daha fazla sosyal yük aldığından, kayıt içindekiler de 
bir şekilde kayıt dışına kaçarak, sistemden uzaklaşmak istiyorlar. 
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Bu bakımdan, bu kısır döngünün bir yerde kırılması gerekmektedir. Bugün, bu sayılan da ver
diğimiz zaman, Türkiye'de -Sayın Bakanımız da belirttiler- 13 300 000 kişi aktif çalışan var, buna 
karşılık 7,5 milyon emeklimiz var; yani, sadece bunları karşılaştırdığımız zaman, 1,75 çalışan, 
çalışarak, 1 emeklinin maaşını ödemektedir. Avrupa Birliğinde 4 çalışan, 1 kişinin maaşını ödüyor; 
fakat, Avrupa Birliğinde bile bazen bu ülkelerin bütçeleri açık verebilmektedir bu bakımdan; fakat, 
bunlardaki açıklar, genellikle sağlık giderlerinin yüksek olması, katılım paylarının az olması ve 
emekli aylıklarının yüksekliğinden kaynaklanıyor. Bizde ise tam tersine, emekli aylıkları düşük, 
çalışanların aylıkları düşük ve sisteme gelir getirecek fonlar düşük düzeyde kalmaktadır. 

Aynı şekilde, 2005 yılı içerisinde sistemin 58 milyarlık gideri varken, 35 milyar YTL'lik geliri 
vardır; aradaki fark, 23 katrilyon, 23 milyar Yeni Türk Lirası, bütçeden kaynak transferi şeklinde 
karşılanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlikte refahın sağlanması, sosyal dengenin 
sağlanması için, ekonomik istikrar, sosyal hukuk devleti ve çalışanlara sürekli sağlayacak refah 
düzeyinin bir arada bulunması gerekmektedir; fakat, bugüne kadar, bu sosyal güvenlik reformu 
Meclis gündemine getirilememiştir. Bunun son üçbuçuk yıldaki maliyeti 100 milyar dolan geçmek
tedir; yani, bunun maliyeti, aşağı yukarı 150 katrilyon civarında olmuştur; fakat, bugün de, bu yasa 
tasarısı Yüce Meclisin gündemine IMF'nin zorlamasıyla, IMF'ye verilen taahhütler ve IMF niyet 
mektuplan çerçevesinde getirilmiştir. IMF'nin buradaki amacı, bütçe açıklarının, bütçeden yapılan 
transferlerin sosyal güvenlik sisteminin açıklarını kapatmak yerine, bütçedeki paraların, faizdışı 
fazlayı artırmak suretiyle, IMF'nin kefil olduğu borçların hızlı ve güvenilir bir şekilde geri öden
mesini sağlamak amacıyla getirilmiştir. Bu bakımdan, sistemde öncelikle aktif çalışanlann sayısını 
artırmak gerekiyor. Bunun için de, öncelikle ve özellikle sektörel ve bölgesel bazda, küresel 
rekabetle uyumlu, haksız rekabeti önleyen teşvik ve istihdam politikalarının yürürlüğe sokulması ve 
daha fazla işçi çalıştırılması, daha fazla sosyal güvenlik primi, daha fazla verginin devletin 
hazinesine kazandırılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının özünde, çalışanlar, emekliler ve sağlık hiz
metlerinden yararlananlar açısından, bunlar açısından aleyhte düzenlemeler vardır. Gerçekten de, 
öncelikle, işçi ve işverenden daha fazla prim ve daha fazla vergi alınmakta, emeklilere daha az 
emekli aylığı ödenmekte, emeklilere büyümeden pay verilmemekte, sağlık hizmetlerinden yararlan
malarda "yüzde 20 katılım payı" adı altında bir pay alınmak suretiyle, hizmetten faydalanma sınır
landırılmaktadır. Bu bakımdan, Sayın Başbakanımız da, aslında, bu yasa tasarısıyla hükümetin kâra 
geçeceğini söylemişti. Doğru söylemişti. Nasıl kâra geçilir; gelirler azaltılır, vergiler yükseltilir, 
giderler düşürülür. Giderler nasıl düşürüldü; katılım payları fazla alındı. Gelirler nasıl artırıldı; 
stopaj vergileri ve sigorta primleri yükseltilmek suretiyle daha fazla vergi alındı ve emekli aylıklan 
düşürüldü. Tüm bunları aktif ve pasif yapısıyla bir arada düşünürsek, gerçekten de Başbakanımızın 
doğru söylediğini... Bundan çalışanlann, emeklilerin, halkın, sağlık hizmetlerinden faydalananların 
değil, hükümetin kârlı çıkacağı, bütçede daha fazla gelir toplanacağı, bu faizdışı fazladan IMF borç
larının ödenmesi için IMF'ye daha fazla kaynak aktanlacağı doğrudur. Bu bakımdan, Başbakan 
doğru söylemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen hafta Yüce Genel Kurulda kabul edilen Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kanunundan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle, özerk ve tarafsız, bağımsız 
olması gereken bu kurum bağımsız değildir ve bu, birincisi idarî ve malî özerkliği yoktur. İkincisi, 
bu tasarıda, 3046 sayılı Yasa gereğince Danışma ve Denetim Birimi adı altında direkt Başkana bağ
lı olması gereken Teftiş Kurulu Başkanlığı kuşa çevrilmiş, adına Rehberlik ve Teftiş Kurulu Baş
kanlığı demek suretiyle ana hizmet birimi olarak bir kademe aşağıda gösterilmiştir; yani, teftişin 
bağımsızlığı, objektifliği zedelenmiştir, teftişteki anayasal eksiklik, idaredeki bütünlük, çifte stan
dartlık ortaya çıkmıştır. 
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Yine, Sayın Bakanımız bu tasarıda tek çatının olduğunu söylemişti. Sayın Kılıçdaroğlu da bah
settiler, aslında, bu, doğru değildir, eksiktir. Tek çatı şu anda sosyal güvenlik kurumlarında yoktur. 
Neden yoktur; öncelikle İŞKUR dediğimiz İş Bulma Kurumu ayrı, bağımsız bir şekilde primler top
lamaya devam etmektedir; oysa, bunun da bu yasa kapsamında olması gerekiyordu tek çatı için. 
İkincisi, yine bununla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardım Fonu Genel Müdürlüğü bu 
yasa tasarısı kapsamına alınmamıştır. Onun da bunun kapsamında olması gerekiyordu. Çünkü, an
cak o zaman sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında olduğundan bahsedebilirdik. 

Aslında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Fonu Anavatan döneminde kurulmuştu. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Devamla) - Bunun amacı fakirlere, fukaralara devlet yardımının taraf

sız, objektif, sadaka değil bir sosyal hak olarak verilmesiydi. Ancak, AKP, bu Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfını sosyal güvenlik kurumu çatısı altına almayarak Başbakanlığa bağlı bir şekil
de bunu bir siyasî sömürü malzemesi olarak kullanmaya devam etmektedir. Eskiden il ve ilçelerde 
bu kurumların yönetim kurullannda o ilçenin tarafsız ve akil adamları yer alıyordu. Onlar, devletin 
verdiği yardımları hiçbir siyasî, politika aracı olmadan tüm yurttaşlara ve ihtiyaç sahiplerine eşit 
olarak dağıtıyorlardı; ancak, AKP'yle ilk kez bundan vazgeçilerek, bu Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Kurumu yönetim kurullannda, il ve ilçelerde, AK Partili parti delegeleri, yönetim 
kurulu üyeleri, yer almak suretiyle, devletin aktardığı kaynaklar sanki AKP tarafından veriliyormuş 
gibi bir siyasî mekanizma, bir siyasî sömürü aracı olarak kullanmaya devam etmektedirler. Biz is
terdik ki... Bu Fonun da Başbakanlıktan alınıp, özerk de olsa bu sosyal güvenlik kurumu çatısı al
tında yer alması ve buradaki Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü içerisinde, bünyesinde yer alması 
gerekirdi. 

Sayın Başkanım, sürem doldu. Birazdan herhalde konuşmamı sonlamamı isteyeceksiniz. Bu 
bakımdan, bundan sonraki maddeler üzerinde de söz alacağımdan, bugünkü konuşmamı, bu mad
deler üzerindeki konuşmamı burada sonlandırıyor, Yüce Genel Kurula saygılar sunuyorum. 
(Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - 20.30'a kadar ara veriyoruz. 

Kapanma Saati: 19.47 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.47 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

1139 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı T.C. Emekli San

dığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 
3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 
Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Mad
desinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent 
Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 
506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı 
Maddesi ile Değişik Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Mil
letvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalinın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili 
Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Ken
di Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkar
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 
Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin 
Milletvekili Mustafa Ozyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Millet
vekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
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Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili 
Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32 nci Mad
desine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile İçişleri;Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/1008,1/8, 1/14, 1/408, 1/568,1/571, 1/574, 2/79, 2/151, 2/152, 2/156, 2/196, 2/208, 2/301, 
2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 2/654) (S. Sayısı: 1139) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sayın Kafkas?.. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Konuşmuyorum. 
BAŞKAN - Vazgeçti, konuşmuyor. 
Şahıslar adına, Alim Tunç, Uşak Milletvekili. 
Buyurun Sayın Tunç. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Konuşmuyorum. 
BAŞKAN - Agâh Kafkas, Çorum Milletvekili. 
Süreniz 5 dakika. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısının ikinci bölümünde şahsım adına söz 
almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce de söylenildiği gibi, burada, gerçekten devrim niteliğinde bir yasayı birlikte hayata 
geçiriyoruz, yetmişiki milyonun bugünkü yaşamını ve bundan sonraki nesillerin yaşamını hayata 
geçiriyoruz ve yasayı hayata geçirirken temel ilkemiz; bir, bu yapının sürdürülebilir olmadığı ve ak
sayan yönleri nelerdir, bunların tespit edilerek, Türkiye gerçekleriyle insanımızın gerçeklerini ve 
dünya gerçekleriyle örtüştüren çağdaş ve ülkemizi yannlara taşıyacak bir düzenlemeyi hep birlikte 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Artık, sürdürülebilme şansını tümüyle yitiren bu sistemin yeniden 
revize edilerek tek çatı altında toplanması ve bu tek çatının, artık, bürokratik yapıyı ortadan kal
dıran, otomasyona, bilgisayar teknolojisine dayanan, hizmete kolay erişilebilen bir yapıyı oluş
turuyoruz. Bu, insanımızın hayatını kolaylaştıracak, insanımızın yaşamını ve yaşam kalitesini 
kolaylaştıracak önemli bir etkendir diye düşünüyorum. Çünkü, tümüyle bu yapılan düzenleme, 
ayırımcılığı hedef alan, ayırımcılığı ön tarafa alan, insanlarımız arasında sosyal devlet, yurttaşlarına 
eşit mesafede durması gereken bir devlet olduğu halde, sosyal güvenlik sistemi içerisinde bunu hiç
bir şekliyle gerçekleştiremeyen, norm ve standart birliği olmayan bir yapıyı, reel, sağlıklı, sür
dürülebilir ve ülkeyi yannlara taşıyabilir ve kaynaklann israf olmasını önleyebilir bir yapıya 
geçişini sağlamaya çalışıyoruz. 

Böylesine büyük bir çalışmayı hayata geçiren Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. Bu yapılan 
düzenlemenin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Züheyir Amber, Hatay milletvekili?.. Yok. 
Hüseyin Güler, Mersin milletvekili?.. Yok. 
Lokman Ayva, İstanbul milletvekili. 
Buyurun Sayın Ayva. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
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LOKMAN AYVA (İstanbul) - Sayın Başkan, milletimizin aziz vekilleri, aziz milletimizin tem
silcileri; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bir vatandaş, böyle bir havada dışarı çıkıyor ve şiddetli bir yağmur yağınca da bir dükkâna 
sığmıyor. Dükkânda tabut satılıyor. Daha sonra yağmur durunca, dükkân sahibiyle de hoş sohbet... 
Ayrılırken diyor ki, tabut satan dükkân sahibine: "İyi müşteriler efendim." Dükkân sahibi de "inşal
lah, bekleriz efendim sizi de bir gün" diyor. 

Şimdi, onun hesabı, bizim bu kanunda, aslında, Özürlüler Kanununda iyilik mi kötülük mü tam 
belli olmuyor. Çünkü, insanlara öyle şeyler yapıyoruz ki, neredeyse, iyiliği, güzelliği çalışmak 
yerine, böyle sosyal haklar vererek, dinlenmeyi, hatta, biraz da tembellik yapmayı tavsiye etmiş gibi 
oluyoruz. Şimdi, ben şahsen, özürlülerle ilgili incelediğimizde, bu kanunun son derece iyi hüküm
ler getirdiğini biliyoruz ve vatandaşlarımız açısından son derece önemli hükümler içeriyor. 

Burada şöyle bir durum var, biraz önceki fıkraya benzetirsek: Malulen emeklilik konusunda 
son derece lehte hükümler var; fakat, bunlar, biraz, kaş yaparken göz çıkartalım hükmünde olabilir. 
Nedir bu; şimdi, malulen emeklilik dediğimiz hüküm şu değerli milletvekillerim: Bir özürlünün, bir 
kişinin yüzde 60 oranında işgücü kaybı halinde bu kişi emeklilik hakkını elde ediyor. Sağlam girdi, 
çalışırken sakatlandı yüzde 60 oranında, bu kişi emekli olabiliyor. Mesela, benim oranım yüzde 
100. Şimdi, kanuna göre bu kişi evinde rahat rahat yatabilir. Diyelim ki, bir kişi 20 yaşında işe gir
di 30 yaşında bu hükmü alıyor, bunun da ömrü yetmiş yıl olsun, kırk yıl evinde yatacak. Şimdi, o 
ortamdaki sosyal psikolojik durumu da düşünürseniz sürekli evinde kalacak. Çünkü "sakatlandım" 
işte "işe yaramıyorum" duygusuyla sosyal hayatı da bitmiş olacak. Bu noktada şöyle bir düzenleme 
yapılabilseydi çok da faydalı olabilirdi gibi geldi bize: Biz bu kişilere meslek değiştirme şansı 
verelim. Mesela, kamyon şoförü, kaza geçirdi görme yeteneğini kaybetti veya yürüyemiyor, 
kolunun birini kaybetti. Bu kişi yeni bir mesleğe geçsin, mesleğinde iş buluncaya kadar biz buna 
malullük maaşını ödeyelim; ama, iş bulursa da bu maaşı kesip o normal çalıştığı ücretini alsın; eğer, 
iş teklif edersek de kabul etmezse, makul bir işi teklif eder kabul ezmezse de bunun maaşını 
keselim. Neden; çünkü, hakikaten, bu, kul hakkıdır; hepimizin bu memleketin kalkınmasına, geliş
mesine katkıda bulunmamız lazım, özürlüyüz diye kenarda oturma hakkımız ve şansımız yok. O 
noktada böyle bir katkımız olabilir diye düşündük. 

Bir de kanunda arızalı hükümleri vardı; onları da, sağ olsun, Sayın Bakanımız ve komis
yonumuzun, sizlerin de oylarıyla uygun görüldü, bundan sonra da değiştirilecek tahmin ediyorum. 
Bu noktada, böyle güzel değişikliklerin, zenginleşmesi adına önermiş olduk; kanunumuzun zengin
leşmesi, memleketimizin, milletimizin daha iyi şartlara ulaşması ve gelecekle ilgili daha çok ilgili 
olduğu için bu kanun da önemli diye düşünüyorum ve Yüce Heyetinizi sevgi ve saygıyla selam
lıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Soru yok; o bölümü geçiyoruz. 
İkinci bölüm üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Görüşmeler tamamlandığına göre, şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde 

üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Önerge yok. 
Birleşime 5 dakika ara veriyoruz. 

Kapanma Saati: 20.56 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

1139 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı T.C. Emekli San

dığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 
3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 
Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Mad
desinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent 
Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 
506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı 
Maddesi ile Değişik Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif; İzmir Mil
letvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili 
Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Ozyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Ken
di Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkar
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 
Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin 
Milletvekili Mustafa Ozyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Millet
vekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan
vekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl-
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ması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili 
Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32 nci Mad
desine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile İçişleri;Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/1008,1/8, 1/14, 1/408, 1/568,1/571, 1/574, 2/79, 2/151, 2/152, 2/156, 2/196, 2/208, 2/301, 
2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 2/654) (S. Sayısı: 1139) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
İkinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptık

tan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
İlk maddede, yani, 14 üncü maddede önerge var. 
Önce maddenin başlığını okuyacağız, sonra bu maddeyle ilgili verilmiş olan önergeyi 

sunacağız: 
Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 14-
BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülecek olan 1139 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesindeki "bedensel veya ruh

sal" ibaresinden sonra gelen "arıza" ibaresinin çıkarılıp yerine "özürlülük" ibaresinin eklenmesini 
arz ve talep ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Uygun 

görüşle takdire arz ediyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ayva, gerekçeyi mi okutalım; yoksa, konuşmak mı istiyorsunuz? 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyoruz: 
Gerekçe: 
Bu durumlar için kullanılan kelime sakatlık, özürlülük veya engelliliktir. Arıza kelimesi kav

ram kargaşasına yol açmaktadır. Ayrıca toplumsal kullanımda arıza kelimesi makineler için daha 
çok kullanılmakta ve insanlar için kullanılmamaktadır. Mesela; kamyonun arızalanması. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Karar yetersayısı istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı arayacağız. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.03 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 21.14 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTÎP ÜYELER : Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

1139 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
8.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı T.C. Emekli San

dığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 
3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 
Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Mad
desinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent 
Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nm; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 
506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı 
Maddesi ile Değişik Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Mil
letvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun Teklifi; istanbul Milletvekili 
Kemal Kıhçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Ken
di Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkar
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 
Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin 
Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Millet
vekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan
vekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl-
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ması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili 
Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32 nci Mad
desine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile İçişleri;Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/1008, 1/8, 1/14, 1/408, 1/568, 1/571, 1/574, 2/79, 2/151, 2/152, 2/156, 2/196, 2/208, 2/301, 
2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 2/654) (S. Sayısı: 1139) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
İkinci bölümde yer alan 14 üncü madde üzerindeki önergenin oylamasında karar yetersayısı 

bulunamamıştır; şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmiştir. 
Şimdi, kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam edin: 
Hastalık ve analık hali 
MADDE 15-
BAŞKAN - Bu madde üzerinde de 1 önerge var. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülecek olan 1139 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesindeki "rahatsızlık ve" 

ibaresinden sonra gelen "arıza" ibaresinin çıkarılıp yerine "özürlülük" ibaresinin eklenmesini arz ve 
talep ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Uygun 

görüşle takdire arz ediyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konuşacak mısınız Lokman Bey? 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyun: 
Gerekçe: 
Bu durumlar için kullanılan kelime sakatlık, özürlülük veya engelliliktir. Arıza kelimesi kav

ram kargaşasına yol açmaktadır. Ayrıca toplumsal kullanımda anza kelimesi makineler için daha 
çok kullanılmakta ve insanlar için kullanılmamaktadır. Mesela; kamyonun arızalanması. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam edin: 
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İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlanan haklar 
MADDE 16-
BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam edin: 
Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç 
MADDE 17-
BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam edin: 
Geçici iş göremezlik ödeneği 
MADDE 18-
BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam edin: 
Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası 

ve meslek hastalığı hali 
MADDE 19-
BAŞKAN - Madde üzerinde 1 önerge vardır. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülecek olan 1139 sıra sayılı kanun tasarısının 19 uncu maddesindeki "hastalık ve" 

ibaresinden sonra gelen, "arızalar" ibaresinin çıkarılıp "özürler" ibaresinin eklenmesini, "sigor
talının, aynı" ibaresinden sonra gelen "arıza" ibaresinin yerine "özürlülük" ibaresinin eklenmesini 
ve "meydana gelen" ibaresinden sonra gelen "arızaların" ibaresinin yerine "özürlerin" ibaresinin ek
lenmesini arz ve talep ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Uygun 

görüşle takdire arz ediyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım, konuşacak mısınız? 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyalım: 
Gerekçe: 
Bu durumlar için kullanılan kelime sakatlık, özürlülük veya engelliliktir. Arıza kelimesi kav

ram kargaşasına yol açmaktadır. Ayrıca, toplumsal kullanımda anza kelimesi makineler için daha 
çok kullanılmakta ve insanlar için kullanılmamaktadır. Mesela; kamyonun arızalanması. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum: 
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Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri 
MADDE 20-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-meyenler... Kabul edil

miştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
îş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin so-rum-

luluğu 
MADDE 21-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göre-mezliğinin 

artması 
MADDE 22-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-meyenler... Kabul edil

miştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk 
MADDE 23-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-meyenler... Kabul edil

miştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler 
MADDE 24-
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-meyenler... Kabul edil

miştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 

Malûl sayılma 
MADDE 25-
BAŞKAN - Bu madde üzerinde birden fazla önerge var. 2 adet önerge vardır. Önergeleri önce 

geliş sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülecek olan 1139 sıra sayılı kanun tasarısının 25 inci maddesindeki "hastalık veya" 

ibaresinden sonra gelen "arızası" ibaresinin çıkanlıp yerine "özürü" ibaresinin eklenmesini arz ve 
talep ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 

BAŞKAN - Diğer önergeyi de okuyun. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 

Tasarısının malul sayılma başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini ve sonraki fıkralann da buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 

"Malul sayılan kişiye öncelikle aylık bağlanması yerine başka bir iş yaptırılıp yaptınlmayacağı 
veya meslekî eğitimden geçmesi halinde iş yapıp yapamayacağının belirlenmesi için Sosyal Güven
lik Kurumu bünyesinde oluşturulacak ve üyeleri arasında, insan kaynaklan uzmanı, psikolog, 
rehabilitasyon uzmanı, rahatsızlığı ile ilgili branş hekimi, sosyal güvenlik müfettişi-denetçisi veya 
sosyal güvenlik uzmanı, ilgili dernek-vakıf temsilcisinin bulunduğu kurul tarafından karara bağ
lanır. Kurul malul sayılan kişinin çalışabileceği veya meslekî eğitimden sonra çalışabileceği 
karanna vanrsa kişiye uygun iş bulması ya da uygun iş buluncaya kadar meslekî eğitimden geçir
mesi için İŞKUR'a görev verilir. İŞKUR'un uygun iş bulması ya da eğitimi sonrası iş bulması halin
de kişi bulunan makul işe gitmez ise malullük aylığı kesilir. Bunun dışında eğitimin devamı ile iş 
bulununcaya kadar kendisine malullük aylığı verilir. Bu maddeyle oluşturulan kurulun çalışma usul 
ve esaslan hazırlanacak Bakanlık tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." 

BAŞKAN - Bu son önerge en aykırı olanı. Onunla işleme başlıyoruz. 
Komisyon önergeye katıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) -

Katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Sayın Ayva, gerekçeyi mi okutalım, konuşacak mısınız? 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Genç yaşta rahatsızlanarak malul sayılan kişilere aylık bağlayarak kendilerine evlerinde mah

kûm haline getirmenin önlenmesi ile bu kişilerin başkalanna bağımlı insan haline getirilmesinin ön
lenmesi amacıyla bu tür düzenleme yapılmıştır. Ancak, malul sayılan kişi, çalışmayı, üretmeyi, sos
yal hayata atılmayı düşünmüyor veya istemiyor ise, kendisine, yine, malullük aylığı bağlanacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülecek olan 1139 sıra sayılı kanun tasansının 25 inci maddesindeki "hastalık veya" 
ibaresinden sonra gelen "anzası" ibaresinin çıkarılıp yerine "özürü" ibaresinin eklenmesini arz ve 
talep ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Uygun 

görüşle takdire arz ediyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ayva, gerekçeyi mi okutalım, konuşmak mı istersiniz? 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu durumlar için kullanılan kelime, sakatlık, özürlülük veya engelliliktir. Arıza kelimesi, kav

ram kargaşasına yol açmaktadır. Ayrıca, toplumsal kullanımda, anza kelimesi, makineler için daha 
çok kullanılmakta ve insanlar için kullanılmamaktadır. Mesela; kamyonun arızalanması. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi biraz önce kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum: 
Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlan 
MADDE 26.-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
MADDE 27.-
BAŞKAN - Bu madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 

Tasarısının 27 nci maddesinin beşinci fıkrasının "Malullük aylığı almakta iken sigortalı olarak 
yeniden çalışmaya başlayanlann veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya veya 
ikamete dayalı sosyal yardım almaya başlayanlann malullük aylıklan, çalışmaya başladıkları veya 
ikamete dayalı sosyal yardım almaya başladıklan tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir." 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Recep Koral Nusret Bayraktar Şerif Birinç 
İstanbul İstanbul Bursa 

Adem Baştürk Mehmet Atilla Maraş 
Kayseri Şanlıurfa 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Uygun 

görüşle takdire arz ediyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz. 
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BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım?.. 
FARUK ÇELİK (Bursa) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Malul sigortalının yurt içinde çalışması halinde aylığının kesilmesine ilişkin düzenlemenin, 

hakkaniyete uygun olması açısından, yurt dışında çalışma halini de kapsayacak şekilde değiştiril
mesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum: 
Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
MADDE 28-
BAŞKAN - Madde üzerinde 1 adet önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülecek olan 1139 sıra sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesindeki "hastalık veya" 

ibaresinden sonra gelen "arızası" ibaresinin çıkanhp yerine "özürü" ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Lokman Ayva 
İstanbul 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Uygun 

görüşle takdire arz ediyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ayva, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Sayın Başkan, aziz milletimin kıymetli vekilleri; hepinizi, bu ak

şam vakti sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Değerli milletvekilleri, bizlerin enerjisi alkıştır; o yüzden, rahat konuşmamız için buna ih

tiyacımız var. 
Şimdi, efendim, tabiî, şu ana kadar verdiğimiz sadece bir kelime değişikliği "arıza" kelimesi 

kullanılıyordu, biz, onun "özür" kelimesiyle değişmesini arzu ettik; çünkü, bir kavram kargaşasına 
yol açacak. Bir de "anza" kelimesi alet edevat için kullanıldığı için, hani biraz da kamyon 
muamelesi görmemek için bunu arzu ettik. (Gülüşmeler) 
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Sağ olsun, Sayın Bakanımızın, Komisyonumuzun ve Grubumuzun da uygun görmesiyle bu 
mesele çözülmüş oldu. Fakat, bundan sonra bir değişiklik önergemiz daha olacak, bu konuda ciddî 
desteklerinizi bekliyoruz. Sayın Bakanımız da, tahmin ediyorum, uygun görecektir. O da şu: Bu 
kanun tasarısı çok güzel bir hüküm getiriyor, özürlülerin emekliliklerini bir düzene sokuyor; yani, 
Emekli Sandığı mensuplarının enteresan problemleri vardı, orada da onu açıklamak isterim. 
SSK'lıların çözümleri gayet iyiydi; fakat, Bağ-Kurluların çok ciddî sorunları vardı. Bunların hep
sini tek kalemde çözüyor; ancak, bir noktada bir problemimiz var: Bunlan, daha sonraki zamanlar 
için çözüyor. Biz istiyoruz ki, şu an için başlasın bu çözümler. 

Ortalamada özürlülerin lehine olan bir çalışma; ancak, bazılannın aleyhine gibi görünebiliyor, 
bazılannın lehine gibi görünebiliyor, ortalamada, optimum noktada bütün özürlülerin menfaatına 
olan bir çalışmadır ve kurumun da zarar etmeyeceği bir çalışmadır. Bu noktada, bu kanunun yayımı 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi en büyük arzumuzdur. Bu konuda ciddî katkılannızı bekliyorum. 

Çok teşekkür eder, hürmetler sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Biz de Divan olarak sizi destekliyoruz, çalışmalarınız için kutluyoruz; ama, ar

kadaşlar gibi alkışlayamıyoruz Sayın Lokman Ayva. (Alkışlar) 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler. .. Kabul edilmiştir. 
Devam edin, diğer maddeyi okuyun. 
Yaşlılık aylığının hesaplanması 
MADDE 29-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Diğer maddeyi okuyun. 
Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi 
MADDE 30-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Devam edin, diğer maddeyi okuyun. 
Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya 
MADDE 31-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okuyun: 
Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
MADDE 32.-
BAŞKAN - Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okuyun: 
Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması 
MADDE 33-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
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Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması 
MADDE 34-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
MADDE 35-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya 
MADDE 36-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Evlenme ve cenaze ödeneği 
MADDE 37-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi 
MADDE 38-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Uzun vadeli sigorta kollan bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu 
MADDE 39-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Fiilî hizmet süresi zammı 
MADDE 40-
BAŞKAN - Bu madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

Tasansmın 40 inci maddesinin ikinci fıkrasının oniki numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Recep Koral Nusret Bayraktar Şerif Birine 
İstanbul İstanbul Bursa 

AdemBaştürk Mehmet Atilla 
Kayseri Şanlıurfa 
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12) Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumunda haber hizmetini y apan 

ve haber hizmetlerinde fiilen 

çalışan; Daire Başkan;. Başkan 

Yardımcısı. Müdür, Müdür 

Yardımcısı, Şef, Muhabir, Stajyer 

Muhabir, Başspiker. RedaKtor 

Spiker, Spiker, Stajyer Spiker. 

Masa Şefi, Başkameraman, Şef 

Kameraman. Kameraman, Kamera 

Asistanı, Başmontajc:, Şef 

Montajcı, Montajcı. Stajyer 

Montajcı, Redaktör, Mütercim, 

' Fotoğrafçı, Işıkçı, Sesçi, 

Baştsknisyen. Şef Teknisyen, 

Teknisyen, Başteieksçi, Şef 

Tefeksçi, Tsieks Operatörü. 

Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu haber hizmetlerinde. SI) gün" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET.ZEKAt ÖZCAN (Ankara) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Bir dakika. 
Çoğunluğunuz olmadığı için... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZAKCAN (Ankara) - Uygun 

görüşle takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tamam. Bu söylediğiniz daha uygun bir söyleyiş tarzı. İçtüzüğe uygun davran

dınız, böyle davranmaya devam edin. 
Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım, konuşmak mı istersiniz? 
RECEP KORAL (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetlerini yurt içinde ve yurt dışın

da fiilen çalışanlardan kimlere fiilî hizmet süresi zammı tek tek unvanlar sayılmak suretiyle belir
tilmesi nedeniyle uygulamada aynı işi farklı unvanlarla yapan kişiler arasında oluşan sorunlan 
gidermek amacıyla hazırlanmıştır. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen bu önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Sigortalıların borçlanabileceği süreler 
MADDE 41.-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Bildirim ve itiraz 
MADDE 42-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, ikinci bölüm üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, üçüncü bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Üçüncü bölüm 43 ilâ 59 uncu maddeleri kapsamaktadır. 
Üçüncü bölüm üzerinde söz isteyenler: Anavatan Partisi Grubu adına İbrahim Özdoğan, Er

zurum Milletvekili. 
Kişisel söz istemleri: Alim Tunç, Uşak Milletvekili; Agâh Kafkas, Çorum Milletvekili; Muzaf

fer Kurtulmuşoğlu, Ankara Milletvekili; Muhsin Koçyiğit, Diyarbakır Milletvekili; Ümmet Kan-
doğan, Denizli Milletvekili; Ersönmez Yarbay, Ankara Milletvekili. 

Üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Ankara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu ile Diyar
bakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit söz istemlerini aynı anda yapmışlar. Eğer, kendilerine söz hak
kı doğarsa, aralannda kura çekmek durumunda kalacağız. İlk sırada olan Alim Tunç'u söyledim 
size. 

Şimdi, gruplar adına ilk konuşmayı yapmak üzere, Anavatan Partisi Grubu adına Erzurum Mil
letvekili İbrahim Özdoğan'ı kürsüye çağırıyoruz. 

Süreniz 10 dakika Sayın Özdoğan. 
Buyurun, kürsü sizin. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Teşekkür 

ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; 
Yüce Heyetinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, AB, AB diye yatıp kalkan hükümetin, AB'nin politikalarına ne kadar uzak 
olduğunu bu kanun tasarısından anlamış bulunmaktayız. Hatırlanırsa, Mart 2005'te sosyal güvenlik 
yasa tasarılarının imzaya açıldığı gün, Hükümet Sözcüsü Sayın Cemil Çiçek, sosyal güvenlikte "ne 
kadar ekmek, o kadar köfte" döneminin başlayacağını belirtmişti. Bu sözleri basına da yansımış. 
Sosyal güvenliğin nasıl finanse edileceği, sosyal güvenlik harcamalarının toplam düzeyi ve bu har
camalara devletin katkısının ne olacağı tartışmasının önemli boyutlarından birisidir. Reformun IMF 
tarafından stand-by'ın önkoşulu olarak görülmesinin asıl nedeni de budur; çünkü, uluslararası fınans 
çevreleri, sosyal güvenliğe daha az kaynak ayrılmasını istemektedirler. O nedenle, bu reform sos
yal değil, fmansal bir operasyon olarak şekillenmektedir. Nitekim, ülkemizin bilimsel birikim ve 
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deneyimi görmezden gelinerek, hazırlanan reform raporunun girişinde, kamu tarafından finanse 
edilen, sosyal güvenlik açıklarının bütçe dengeleri üzerinde önemli bir baskı oluşturduğu ve önlem 
alınmazsa daha da büyük sorunlara yol açacağı iddia edilmektedir. Rapor, sosyal yardım har
camaları dahil, toplam sosyal güvenlik harcamalarının, millî gelire oranının yüzde 11 gibi yüksek 
bir düzeyde olduğu ve kamu katkısının azaltılması gerektiği iddiasına dayalıdır. 

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu, Avrupa sosyal 
modeline uygun bir reform peşinde olduklarını iddia etmiştir. Peki, reform girişimi, Avrupa sosyal 
modeliyle uyumlu mudur? Konu, özellikle, sosyal güvenliğin finansmanı açısından irdelendiğinde, 
çarpıcı çelişkiler ve uyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal güvenlik uygulamaları birbirlerinden önemli farklılıklar gös
termelerine karşın, ortak iki temel yön görülmektedir. Birincisi, millî gelirden, sosyal güvenliğe ay
rılan kaynakların yüksekliği; ikincisi ise, sosyal güvenliğin finansmanında devlet katkısının büyük
lüğüdür. Sosyal güvenlikle ilgili reform çalışmaları Avrupa Birliği ülkelerinde de sürmesine karşın, 
hem toplam sosyal güvenlik harcamalarının düzeyi hem de devlet katkısı artmaya devam etmektedir. 

Sosyal güvenliğin finansmanında iki temel sistem bulunmaktadır. Vergiye ve prime dayalı sis
temler, Avrupa'da sosyal geleneklere bağlı olarak farklı modeller varlığını sürdürmekle birlikte, son 
yıllarda iki sistemin birbirine yaklaştığı, karma bir sistem oluştuğu gözlemlenmektedir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra atılan radikal adımlar sonucunda hızla artan sosyal güvenlik 
harcamalarının millî gelire oranı, 1980'de, Avrupa'da yüzde 20'ye ulaştı. Sosyal refah devletini or
tadan kaldırmaya yönelik girişimlere rağmen, yine, Avrupa'da, sosyal güvenlik harcamaları 
1990'ların başında yüzde 26'ya, 2002'de ise yüzde 28'e ulaştı. 

Sosyal güvenlik harcamaları, sadece çekirdek Avrupa Birliği ülkelerinde yüksek değildir. Ak
deniz genişlemesinin ardından sosyal güvenlik harcamalarında ciddî artışlar gerçekleşti. 1980-2002 
arasında Yunanistan'ın sosyal güvenlik harcaması yüzde 11,5'ten yüzde 26'ya, İspanya'nın yüzde 
16'dan yüzde 20'ye ve Portekiz'in yüzde 11,5'ten yüzde 25'e yükseldi. 

Görüldüğü gibi, hükümetin reform raporunda ülkemiz için yüksek bulunan yüzde ll'lik yük
sek sosyal güvenlik harcaması, üç Akdeniz ülkesinde 1980'lerde çoktan aşılmıştı. Bu ülkeler, 
günümüzde, Türkiye'nin 2 katından fazla sosyal güvenlik harcamasına sahipler. 

Avrupa Birliğinde sosyal güvenlik harcamaları, sadece toplam olarak değil, kişi başına da art
maktadır. 1992'den 200l'e kişi başına reel sosyal güvenlik harcamaları yaklaşık yüzde 19 oranında 
artmıştır. Öte yandan, tek başına toplam sosyal güvenlik harcamalarının yüksekliği yeterli bir gös
terge de değildir. 

Avrupa sosyal modelinin bir diğer boyutu ise, sosyal güvenliğe düzenli ve yüksek oranda dev
let katkısıdır. Ülkelerin sosyal güvenlik modellerinden kaynaklanan farklılıklar olmakla birlikte, 15 
Avrupa ülkesinde devlet katkısı yüzde 37'ye ulaşmaktadır. Üstelik, bu oran zaman içinde artış gös
termiştir. Korunan kişilerin sisteme katkısı yüzde 21, işveren katkısı ise yüzde 39 oranındadır. Öte 
yandan, bu yüksek devlet katkısı, sadece AB'ye üye 15 ülkeyle sınırlı değildir. Sonradan üye olan
larla birlikte AB'ye üye tüm 25 ülkede devletin sosyal güvenliğe katkısı yüzde 36'nın üzerinde sey
retmektedir. 

Sosyal güvenliğin finansmanında dikkat edilmesi gereken bir diğer gösterge ise, tarafların yap
tıkları katkının kişi başına gelişimidir. 1995-2000 yılları arasında Avrupa Birliği ülkelerinde, devlet 
katkısı kişi başına sabit fiyatlarla yüzde 20 artış gösterirken, işveren katkısı yüzde 10 ve korunan
ların katkısı ise, yüzde 2,5 artış göstermiştir. Devlet katkısı, göreli olarak çok daha hızlı artmaktadır. 
Hangi açıdan ele alınırsa alınsın, veriler, tartışmaya yer vermeyecek bir biçimde Avrupa Birliğinde 
sosyal güvenliğe ayrılan kaynakların ve devlet katkısının düzenli olarak artmakta olduğunu ve 
bunun Avrupa sosyal güvenlik modelinin ayırt edici yanı olduğunu göstermektedir. 
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Sosyal güvenlik reformu sonucunda sosyal güvenliğe halen yapılmakta olan devlet katkısı 
azalacaktır. SSK bütçesine devlet katkısı, son dört yılda, yani, bu hükümet zamanında ortalama yüz
de 20 civarına ulaştı. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için bu oran daha da yüksektir. Avrupa Birliği 
standartlarının çok altında olmasına rağmen, bu katkılar açık ve karadelik olarak tanımlanmaktadır. 
Tasan yasalaştığında sosyal güvenlik kesintilerinin ücret ve maaşlara oranı, yüzde 42,5 ile yüzde 
46,5 arasında değişecektir. Bu oranın sadece yüzde 6'sı, yüzde 5'i emeklilik, yüzde l'i işsizlik ol
mak üzere, devlet katkısı olarak karşılanacak ve sonuçta devletin sosyal güvenlik finansmanı için 
payı mevcut duruma göre önemli ölçüde gerileyecektir. Genel sağlık sigortasında sigortalılardan 
katkı payı alınmasının öngörülmesi nedeniyle, devlet katkısı bu seviyenin de altına inecektir. Bu 
durum oldukça nettir. Bu tasan yasalaşırsa sosyal güvenliğe devlet katkısı daha da azalacak, sosyal 
güvenlik bireyselleşecek, sosyal güvenlik sistemimiz Avrupa sosyal modelinden iyice uzaklaşarak, 
parası olmayanı ezen, acımasız bir sisteme dönüşecektir. AK Parti Hükümetinin Türk Halkının 
başına ördüğü çorap işte budur. 

Bu kanun tasansmın yasalaşacağını zannediyorum. IMF'ye hayırlı olsun diyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Başka grup adına söz istemi?.. Yok. 
Kişisel söz istemleri: Uşak Milletvekili Sayın Alim Tunç. 
Buyurun Sayın Tunç. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1139 sayılı yasa hakkında şahsım 

adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, bugün burada tarihî bir an yaşamaktayız. Yıllarca hep parti programlanna, 

belki hükümet programlanna alınmış; ancak, bir türlü hayata geçirilemeyen bir kanunu, burada 
bugün, parti programımıza uygun ve her vatandaşımızı birinci sınıf vatandaş olarak görecek bir sos
yal güvenlik reformunu birlikte çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda söylenecek çok söz var; ama, ben bu, reform olması nedeniyle 
ve bütün parçalı bulutlu olan sosyal güvenliği tek çatı altında toplayan ve herkesi birinci smıf vatan
daş yapan bu kanunun bir örneğini vererek konuşmamı sürdürmek istiyorum. 

Daha önce, çalışanlara, emzirme yardımı, evlenme yardımı ve cenaze yardımı olarak verilen, 
işte, Bağ-Kurda var SSK'da yok; Emekli Sandığında var Bağ-Kurda yok gibi, bu konudaki son 
düzenlemeyi sizlere örnek olarak sunmak istiyorum. Şu an için emzirme yardımı, daha önce SSK'da 
sadece bir defa 50 YTL olarak verilmekteydi, Bağ-Kurda ve Emekli Sandığında yoktu. Yeni düzen
lemeyle altı ay süreyle 177 YTL şu an için, yani asgarî ücretin üçte l'i olarak altı ay boyunca em
zirme yardımı yeni düzenlemeyle gelecektir. Bu, gerçekten önemli bir sosyal devlet yardımıdır. 

Yine, evlenme yardımı, SSK'da iki yıllık yetim aylığı tutan kız çocuklar için sadece veriliyor
du, Bağ-Kurda yoktu ve Emekli Sandığında da sadece bir yıllık yetim, dul aylığı tutan veriliyordu; 
kız çocuğa, dul eşe, anneye veriliyordu. Yeni düzenlemeyle, bir yıllık yetim, dul aylığı tutan, kız, 
erkek çocuk ve dul eşe verilecek. Yani, belirli bir standart getirildi ve herkese verilerek, yine, sos
yal devlet anlayışı burada gerçekleşti. 

Cenaze yardımı; SSK'da 213 YTL, Bağ-Kurda 186 YTL, Emekli Sandığında da 810 YTL idi. 
Şu anda, yeni düzenlemeyle, bu, hepsinde, sosyal güvenliği olan herkese 1 593 YTL olarak yapıl
mıştır ve sosyal devlet olmanın gereği, bu örneklerde de görüleceği gibi, yeni düzenlemeyle, ger
çekten, çalışma hayatında, sosyal güvenlik alanında bir reform yapılmıştır. 

Bütün vatandaşlanmıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kanunu 
çıkaran, 22 nci Dönem milletvekillerine de yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
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BAŞKAN - Çorum Milletvekili Agâh Kafkas. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Kafkas. 
Sizin de süreniz 5 dakika. 
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

yasa tasarısının üçüncü bölümünde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi ve aziz 
milletimizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, emeklilik yaşı, kamuoyunda, bazı çevreler tarafından, 68'e çıkarılıyor 
gibi lanse edilmeye çalışılmaktadır. Oysaki, bu yasada, şu anda mevcut çalışanların mevcut hakları 
korunmaktadır ve herhangi bir yaş artışından etkilenmeleri söz konusu değildir. 

2035 yılına kadar emeklilik yaşı değişmemektedir. 2036'dan itibaren her yıl kadın ve erkekler
de Ter yaş ilave edilerek, 2048 yılında 65 yaşına çıkarılmaktadır. Yani, 2048'de -kadın ve erkekler
de- 65 yaşına çıkacak insanlarda, bundan sonraki çalışma yaşamına başlayacak insanlarla alakalıdır. 

Bugün Batı'daki çalışma yaşına baktığımız zaman, hâlâ, neredeyse, hemen hemen, Batı ül
kelerinde, 65 sının Batı ülkelerinin tamamında uygulanmaktadır ve 68 yaşına çıkarma gayretleri 
sürdürülmektedir. Ülkemizdeki gelişmişlik oranına baktığınız zaman da, yaşamda kalma, yaşam 
süresinin her geçen gün biraz daha uzadığı ve ülkenin refah payının artmasıyla -dikkat edildiği tak
dirde- bunun makul ve kabul edilebilir olduğu sosyal taraflarca da ifade edilmektedir. 

Prim ödeme gün sayıları da, bildiğiniz gibi, 9 000 gün. Emekli Sandığında ve Bağ-Kurda yir-
mibeş tam hizmet yılı olduğu için 9 000 gündür. SSK'daki 7 000 işgünü, yine, mevcut uygulamada, 
2007'ye kadar, hiç kimsede, 2007'ye kadar 7 000 işgününden fazla olmayacaktır. 2007'den itibaren 
yirmi yıllık süre içerisinde, her yıl 100 gün artarak, kademeli yirmi yılda bu geçiş sağlanacaktır ve 
bunların da ülke gerçekleriyle örtüştüğünü ifade etmek durumundayız. Yani, birilerinin çıkıp, yarın 
sabah bu yaş ve prim ödeme gün sayısının artıyor olduğunu söylemesi gerçeklerle örtüşmemektedir. 
Bunu ifade etmek istiyorum ve saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Şimdi, soru-yanıt bölümüne geçiyoruz. 
Süresi 15 dakikadır. 
İlk soru, Sayın Muhsin Koçyiğit, Diyarbakır Milletvekili. 
Buyurun Sayın Koçyiğit. 
MUHSİN KOÇYİĞİT (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanıma bir soru sormak istiyorum. 
Sayın Bakanım, köy korucularına silah veriyoruz -görev yapmaları için- yeşilkart verildi, bir 

de bütçeden maaş ödüyoruz; fakat, bunların, sosyal sigorta mevzuatı kapsamında olmadıkları için 
emekli olma hakları yok. Görüşülmekte olan bu yasa tasarısının kapsamına köy korucularını alarak, 
onlara emekli olma hakkını vermeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ersönmez Yarbay, Ankara Milletvekili, soru sorma sırası sizde. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben Sayın Bakanıma 

şu konuyu sormak istiyorum: Türkiye'de üç önemli erk var; yasama, yürütme, yargı. Şimdi, 43 ün
cü maddede, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık deniyor. 
Burada yasama var, yürütme var -Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır, Başbakan yürütmenin bir 
parçasıdır- pekala, Anayasa Mahkemesi Başkanı veyahut da Yargıtay Başkanı nerede, bu ayak niçin 
eksik? Birinci soru bu; yargı nerede? 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Milletvekilleri nerede?! 
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ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - İkinci soru: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı var, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yok; yani, Sayın Başkan sadece kendisinden mi ibarettir? 

Üçüncü soru şu: Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık 
gibi görevlerin bu kanun kapsamı dışında tutulması adalete uygun mudur? Bu makamlar aylıkları 
farklı olduğu için mi toplumda saygındırlar? 

Bir diğer soru da şu: Bu kanun 386 sayfa. 6 Nisanda; yani, bundan onbeş gün önce basılmış, 
milletvekillerine dağıtılmış, milletvekillerine onbeş gün önce dağıtılmış. Tabiî, biz, onbeş gündür, 
son onbeş gündür temel yasaları görüşüyoruz. Bu temel yasaları görüşürken, bu kanunu kaç millet
vekilimizin okuma imkânı oldu? Daha doğrusu okuyabilmişler midir onbeş gün içerisinde, bu 
kadar, 386 sayfalık kanunu? Bir de onu sormak istiyorum. Yani, insan olarak, bu Meclisin bu yoğun 
çalışması, temposu içerisinde, 386 sayfalık bir kanun, onbeş gün içerisinde okunup tartışılabilir mi 
ve bu kadar bir süre bu kanunun müzakeresi için yeterli midir? 

Arz ediyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Aynı şeyleri biz söyledik, dinleyen olmadı! 
BAŞKAN - Soru sorma sırası, Konya Milletvekili Sayın Ahmet Işık'ta. 
Buyurun Sayın Işık. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Bakanım, sevk zincirinde ilk müracaattan sonra seçimlik tercih 

hakkı var mıdır, yoksa mecburî silsile mi takip edilecek? Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var zan
nedersem. 

Son olarak, acil ve ağır hallerde müracaatta sevk zinciri aranacak mıdır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Başka soru sormak isteyen yok. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. 
Sondan başlayalım, Sayın Işık'tan. Acil ve ağır hallerde sevk zincirine uyma mecburiyeti yok 

tasanmızda. Sevk zincirinden sonra ikinci basamak tedavi kurumlanna gitmesi gerekiyorsa, orada, 
hem hastane hem de hekim seçme konusunda sigortalımızın hakkı var. Bunu ifade edeyim. 

Sayın Ersönmez Yarbay arkadaşımız, tasarı kapsamlı tartışılma imkânı oldu, olmadı noktasın
da görüşleri var. 

Bunu, konuşmalarımızda izah etmeye çalıştık. Hem Parlamentonun gündemine geldiği tarih 
itibariyle hem kamuoyunun gündemine gelmesi itibariyle, yeterince tartışma ortamının hazırlandığı 
kanaatindeyiz. Komisyonlarda, alt komisyon kurulmak suretiyle bu tasan yeterince incelemeye 
açılmıştır. Bunun dışında, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, diğer Parlamento veyahut da 
diğer sosyal güvenlik uygulamalarında da istisna tutulmuş makamlardır. Bu, tabiî, Parlamentonun 
takdirine tabi bir konudur. 

Köy koruculuğuyla ilgili bazı düzenlemeler oldu; ama, İçişleri Bakanlığımızın, yine, köy 
korucularımızın durumuna ilişkin bir çalışması söz konusu. O bittiği zaman, sosyal güvenlikle ne 
derece ilgilendiririz ilgilendirmeyiz, o konuda bir karar vereceğiz. 

Diğer sorular olursa, onlan da veyahut da cevaplayamadıklarımı yazılı arz edeceğim. 
Teşekkür ederim Başkanım. 
BAŞKAN - Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, üçüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yap

tıktan sonra, ayrı ayn oylannıza sunacağım. 
43 üncü maddeyi başlığıyla birlikte okuyun. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler 

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bu
lunanların aylıkları 

MADDE 43-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Aynı şekilde, başlıklarını okuyun maddelerin; devam edin. 
Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller 
MADDE 44-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenle-rin 

sigortalılıkları ve primleri 
MADDE 45-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst smırı 
MADDE 46-
BAŞKAN - Bu madde üzerinde 1 önerge var; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 

Tasarısının 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinin "Ancak yurt dışında geçici ya 
da sürekli göreve gönderilen kamu görevlilerinin prime esas kazancı olarak, Türkiye'deki emsali 
kadrodaki sigortalının prime esas kazancı ile yurtdışında görevlendirme öncesindeki görevlerinin 
prime esas kazancından yüksek olanı esas alınır," şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Recep Koral Nusret Bayraktar Mehmet Atilla Maraş 
İstanbul İstanbul Şanlıurfa 

AdemBaştürk Şerif Birinç 
Kayseri Bursa 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Takdire 

arz ediyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım, konuşmak mı istersiniz önergeyle ilgili? 
RECEP KORAL (İstanbul) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri gerekçenin okunmasını istiyor. 
Gerekçeyi okuyun: 
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Gerekçe: 
Yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilen kişinin, daha düşük prime esas kazanca 

konu olacak bir görevle yurt dışına gönderilmesi halinde, kişinin mağduriyetini önlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Devam edin. 
Vazife malûllüğü, harp malûllüğü ile harp malûllerine verilecek malûllük zammı ve vazife 

malûllerine verilecek sürekli iş göremezlik geliri karşılığı 
MADDE 47-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Kamu görevlilerinin emekliye sevk onaylan 
MADDE 48-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi 
MADDE 49-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 

ALTINCI BÖLÜM 
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri 

İsteğe bağlı sigorta ve şartlan 
MADDE 50-
BAŞKAN - Komisyonun bir düzeltme talebi var. Talebinizi, düzeltme isteminizi formüle et

tiniz mi? 
Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Sayın Baş

kan, burada "isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de yasal olarak ikamet..." "edenlerden" 
değil de "edenlerde" diye düzeltilmesi. 

Bir de (d) fıkrasının son... "şarttır"m kaldınlıp "şartlan aranır" diye eklenmesini arz ediyoruz. 
BAŞKAN - Sizin düzeltme istemleriniz doğrultusunda gerekli notlar alındı; onlar düzeltme, 

redaksiyon sırasında kullanılacak. 
Bu doğrultuda, bu düzeltmeyle birlikte maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
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İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi 
MADDE 51-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Devam edin. 
İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi 
MADDE 52-
BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Devam edin. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına 

İlişkin Ortak Hükümler 
Sigortalılık hallerinin birleşmesi 
MADDE 53-
BAŞKAN - Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 

Tasarısının 53 üncü maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Recep Koral Nusret Bayraktar Şerif Birinç 

İstanbul İstanbul Bursa 
Adem Baştürk Mehmet Atilla Maraş 

Kayseri Şanlıurfa 
"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü mad

denin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanlann ay
lık bağlanma taleplerinde, en son sigortalı sayıldığı tarihten geriye doğru en fazla sigortalılığın geç
tiği sigortalılık hali esas alınır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Uygun 

görüşle takdire arz ediyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeniz hakkında konuşmak ister misiniz; yoksa, gerekçeyi mi okutayım? 
RECEP KORAL (İstanbul) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Kendi adına ve hesabına çalışan sigortalılar ile hizmet akdine tabi çalışan sigortalılara ilişkin 

yükümlülükler ile bazı geçiş hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tasannın 4 üncü maddesinin (a), 
(b) ve (c) bentlerinden hangisine tabi çalıştığının tespitini sağlamak amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum: 
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Aylık ve gelirlerin birleşmesi 
MADDE 54.-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi ve yoklama işlemleri 
MADDE 55.-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Gelir ve aylık bağlanmayacak haller 
MADDE 56.-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Yaş 
MADDE 57.-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
MADDE 58.-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 
Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi 
MADDE 59.-
BAŞKAN - Komisyonun burada da bir talebi var; o talebi alalım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Sayın Baş

kan, beşinci fıkrada "müşavirce" kelimesi yerine "müşavirlerce" kelimesinin konulmasını; ayrıca 
"ve" kelimesinden önce bir virgül konularak "ve" kelimesinin kaldınlmasını talep ediyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Bu düzeltme isteminiz not edildi. 
Bu düzeltmeyle birlikte, maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Üçüncü bölüm üzerindeki görüşmeleri de tamamladık. 
Şimdi, dördüncü bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Bu bölüm 60 ilâ 78 inci maddeleri kapsamaktadır. Yani, daha önce, başlangıçta Sayın Koçyiğit 

soru sormuştu 68 inci maddeyle ilgili; şimdi, burada sorabilir o soruyu; yeri geldi. 
Dördüncü bölüm üzerinde söz isteyenleri size sunacağım: 
Gruplar adına; Anavatan Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili Züheyir Amber, Adalet ve 

Kalkınma Partisi Grubu adına Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl. 
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Kişisel söz istemleri: Uşak Milletvekili Alim Tunç, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu, Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, Denizli Millet
vekili Ümmet Kandoğan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay. 

Kişisel söz istemleri arasında Ömer Abuşoğlu ile Süleyman Sarıbaş'ın söz talepleri aynı anda 
olduğu için, eğer kendilerine söz sırası gelirse, aralarında kura çekeceğiz. 

Şimdi, gruplar adına ilk söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili Sayın 
Züheyir Amber'de. 

Buyurun. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA ZÜHEYİR AMBER (Hatay) - Değerli milletvekili ar

kadaşlarım, görüşülmekte olan 1139 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
Tasarısının dördüncü bölümünde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; konuş
mama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasanın "Sosyal güvenlik hakları" başlıklı onuncu bölümünün 60 inci maddesinde "herkes 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı 
kurar" denilmektedir. Anayasada tarif edilen bu haklar, aynı zamanda bir insan hakkıdır. Sosyal 
güvenlik, modernleşme sürecinde toplumsal dayanışmanın kurumsallaşmış adıdır. Bu nedenle, 
ekonomik izahı ne olursa olsun, yapılacak reformun birincil amacı toplumun katmanları arasındaki 
dayanışmayı sağlayacak şekilde düzenlenmesidir. 

Anavatan Partisi olarak bizim için denge, sosyal devlet ile ekonomik istikrar arasındaki den
gedir ki, hükümet tasarısı, maalesef, bu dengeyi önemsememiştir. Bir yandan, yanlış da olsa, aile 
hekimliği kanununu çıkartıp, daha sonra, 12 Eylül rejiminin Mecburî Hizmet Kanununu hortlatmak, 
diğer yandan, özelleştirmeci gibi davranırken özel şahısların yaptığı hastanelerin devlet tarafından 
kiralanmasına yönelik devletleştirmeci kanun çıkarmak hükümetin güvenilirliğini kaybetmesine 
neden olmuştur. Büyük reformlar yapmanın olmazsa olmaz şartı ise kamuoyunun güvenidir. 

Kanun tasarısının ilgili maddelerinde görüleceği üzere, esnaf ve muhtarlarımız ve onların bak
makla yükümlü oldukları yakınları, herhangi bir nedenden dolayı primlerini veya borçlarını yatır-
madıkları takdirde, herhangi bir sağlık ödeneği veya sağlık hizmeti alamayacaklardır. Oysa, 
Anayasamızda da belirtildiği gibi, devlet, vatandaşına sağlık, eğitim hizmetini eşit şekilde sağlamak 
zorundadır. 

Kanun tasarısının malullük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarına baktığımız
da "malullük, en az on yıldan beri sigortalı olup, toplam olarak 1 800 gün veya başka birinin sürek
li bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise beş yıldan beri sigortalı bulunup, top
lam 900 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir" 
deniyor. 

Değerli arkadaşlar, malullük, isteğe bağlı bir olgu değildir. Malul olan bir kimse yukarıdaki 
şartları yerine getiremediyse ortada kalacaktır. Oysaki, devletin aslî görevlerinden biri sağlıktır. Üs
telik, malul olan kimse bir de bakıma muhtaç olacaktır. İlgili bu madde, günün şartı aranmaksızın, 
malul olan ve bunu, sağlık hizmeti sunan devlet kuruluşlarından belgeleyen kimsenin malullük ay
lığının, öncelik tanınarak bağlanması yönünde tekrar düzenlenmelidir. 

Bir de, malul olma oranından bahsetmek istiyorum. Gelişmiş ülkelerde çalışanın, çalışma or
tamında parmağına dahi bir şey olsa, tedavisinin ardından psikolojik tedavi hizmeti verilmekteyken, 
yüzde 60 malullük oranı bizim Türkiye'de çok yüksektir. Bu oranın yüzde 40-50 seviyelerine çekil
mesinin gerektiğini burada özellikle vurgulamak istiyorum. Ayrıca, maluliyete sebep verecek koşul
lar, tüm işkollarındaki yerlerde, iş sağlığı ve çalışan güvenliği olarak yeniden düzenlenmeli, tüm 
çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalıştırılmaları sağlanmalıdır. 
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Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarına baktığımızda, hem Avrupa Bir
liği ve gelişmiş ülkelerin çalışma koşullarını sağlayamıyorsunuz hem bu zor şartlar altında çalışan
lann prim gün sayısını artırıyorsunuz. Bugün, Türkiye koşullarında, bir işçinin -kamu kesimi hariç-
9 000 gün sigortalı çalışması ancak mucizeyle gerçekleştirilebilir. 

Devletin, istihdamın azaltılması yönünde ciddî bir rolü vardır. Açık olan bir pozisyona 20 
yaşındaki bir kişiyi yerleştirdiğinizde, o pozisyon kırksekiz yıl dolu olacaktır. Yabancı yatırım
cıların, ülkemizde, yeni, istihdam yaratıcı yatınm yapmayıp, mevcut olan yatınmlan; yani, mevcut 
istihdamlan satın aldıklan bir gerçektir. Yerli yatınmcılanmızın ise, yüksek prim ve maliyetlerden 
dolayı yatıranlardan çekindikleri ortadadır. Bu şartlar altında, mevcut olan işsizlik rakamı bir çığ 
gibi büyüyecek, hatta, korkanm ki, bir sosyal patlama yaratacaktır. IMF'nin dayatmasıyla, çıkanl-
ması zorunlu olan bu yasanın, böyle, alelacele, altyapısı hazırlanmadan, ülke gerçekleri gözetil
meden Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesi son derece sakıncalı ve üzücüdür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasayı okuyan her vatandaşımız, bu yasa yürürlüğe gir
dikten sonra, 2016 yılında, yani, on sene sonra, mevcut emekli aylığı bağlama oranının yüzde 75'ten 
yüzde 50'ye düştüğünü görecektir. Bu kanunun amacının, çalışanlann mevcut sistemdeki haklarını 
geriye götürerek daraltmak, yükümlülüklerini ağırlaştırmak ve böylece, sistemin açıklannı kapat
mak olduğu açıktır. Sistemdeki açığı emekli aylıklannı düşürerek sağlamak yoluna gidilmesi, Tür
kiye gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Emekli aylıklan zaten büyük ölçüde yoksulluk sınınnın al
tındadır. Hatta, Toplu Konut İdaresinin "alt gelir grubu" diye tanımladığı aylık 600 YTL gelirin dahi 
altındadır. Bugün için 442 YTL emekli aylığı alan asgarî ücret emeklisi bir işçinin aylığı daha da 
aşağı düşecektir; yani, alım gücü daha da zayıflayacaktır. Yıllarca çalışıp ülke kalkınmasına katkıda 
bulunanlann, emekli olduktan sonra, emekli olduğu tarihteki düşük bir aylık bağlama oranına mah
kûm edilmeleri, hem sosyal devlet hem de adalet ilkesine aykındır. 

Yine, bu yasayla, emekli olduktan sonra ek bir işte çalışanlara güçlükler getirilmektedir. Zaten 
yoksulluk sınırının altında olan emekli aylıkları yetmediği için vatandaşlanmız ek bir işte çalışmak 
zorunda bırakılmaktadırlar. Yaşlılık aylıkları kesildiği takdirde, evine, çocuklanna ek bir maddî im
kânı sağlamak için çalışan emeklilerimiz, zaten asgarî ücretin de altında çalışmaktadırlar. Eğer, 
yasada bu öngörülecekse, emekli maaşlanna asgarî ücret oranında zam yaparak, emekli vatandaş-
lanmızm ek bir işe ihtiyaç duymamalannı sağlamalıyız. Bunun özellikle dikkate alınmasını istir
ham ediyorum; hatta, bununla ilgili bir önerge de verirseniz, çok daha iyi olur diye düşünüyorum. 

Konuşmamı bu şekilde tamamladıktan sonra, hepinizi saygılanmla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Züheyir Amber süresini aşmadı. Bu disiplinli, bilinçli davranışından dolayı 

teşekkür ediyoruz. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, ben kullanayım artan süreyi, öyle bir usul 

varsa. 
BAŞKAN - Efendim... 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Artan süreyi kullanabiliriz. 
BAŞKAN - İçtüzüğe göre, o konuşma süresi Sayın Amber'e ait, başka kimseyle paylaşamaz. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Grup adına olduğu için... 
BAŞKAN - Ama, o, kendi süresi içinde kaldı, süreyi aşmadı, etkin ve verimli bir Parlamento 

çalışması yapabilmemizle ilgili örnek bir davranış ortaya koydu; onu vurguladım ben. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sayın Başkan, hükümetin acelesi var; yardımcı olmak is

tiyoruz! 
BAŞKAN - Kişisel söz istemlerini sunuyoruz. 
Alim Tunç, Uşak Milletvekili; buyurun. 
Süreniz 5 dakika Alim Bey. 
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ALÎM TUNÇ (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1139 sıra sayılı yasa tasarısı hakkında şahsım adına söz 

almış bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, genel sağlık sigortası bu yasayla yürürlüğe girecek ve bütün vatandaş

larımız -her zaman söylediğim gibi, zenci, beyaz, san ırk gibi kavramlar ortadan kalkacak- birinci 
sınıf vatandaş ve birinci sınıf sağlık hizmeti alan vatandaşlar olacak. Tabiî ki, sağlık hizmetini veren 
arkadaşlarımız da, sağlık personelimiz de, hepsi, birinci sınıf, işini bilen, bu işten zevk alan ve sıkın
tıları ortadan kalkan sağlık çalışanları haline gelecek. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa tasarısı ne getiriyor veya nasıl bir kolaylık sağlanacak; bir vatan
daş, bundan sonra, direkt olarak aile hekimine gidebilecek, direkt olarak hastaneye de gidebilecek, 
direkt olarak özel sektöre de gidebilecek, ancak, sözleşmeli olanlarla bunu sağlayabilecek. Aile 
hekimine gidip, bütün ihtiyaçlarını, muayenesini olabilecek. Gerekirse, aile hekimi, ona, uzman 
hekimden randevu alacak, hastaneye gidecek, ameliyatını olacak ya da tedavisini olacak ve hiçbir 
ücret ödemeyecek ve yıllardır sağlık çalışanlarında ve vatandaşlarımızda bir yara olan hekim ile 
hasta arasındaki para ilişkisi bu kanunla son bulacak ve böylelikle sık sık hekimlerimize atılan... 
Ya da vatandaşlarımızın zorla vermek zorunda olduğu para ilişkisi ortadan kalkmış olacak. 

Değerli arkadaşlar, burada, bugün olduğu gibi, sadece, belki, katkı payı olarak ilaçta katkı payı 
alınacak, yüzde 10 ya da yüzde 20 çalışanlardan ya da emekli olanlardan. Bir de, eğer, sözleşmeli 
ya da sevk zincirine uyulmadığı takdirde, buna uymayan kişilerden de bir fark alınacak; ama, nor
mal şartlarda genel sağlık sigortası uygulamalarında aile hekimine gittikten sonra, randevum bir 
şekilde tedavisini olduktan sonra, hiçbir ücret ödemeden muayenelerini, tedavilerini olabilecekler. 

Değerli arkadaşlar, yine, bu genel sağlık sigortasıyla, ilk defa, her doğan vatandaşımız, her doğan 
çocuğumuz sigortalı doğacak, 18 yaşına kadar, hiçbir şekilde, ne olursa olsun, mutlaka sağlık sigortasını 
kazanmış olacak. Zaten, bütün vatandaşlarımız kapsam içine alınacak. Ödemelerde, ancak estetik 
ameliyatlar dışında hiçbir şekilde ücret ödeme durumu söz konusu olmayacak. Vatansızlar, hatta, bir yıl 
Türkiye, ülke içinde kalan kişiler dahi, genel sağlık sigortası kapsamı içine dahil edilecekler. 

Değerli arkadaşlar, bugün için, genel sağlık sigortasıyla birlikte aile hekimliği hizmetleri, 
bugün için pilot bölge olarak Düzce'de ve 10 ilimizde de, inşallah, ikinci dönem başlayacak ve ül
kemizdeki yıllardır biriken sağlık sorunlarını bir bir ortadan kaldıracağız. 

Sağlık sigortasında, genel sağlık sigortasında, ücreti, yani zenginliği olan kişiler, primi yatırma 
gücünde olan kişiler primlerini yatıracak, yatıramayanlarınki de devlet tarafından yatırılacak. Böy
lelikle, kapsam dışında olacak hiç kimse kalmayacak. 

Değerli arkadaşlar, genel sağlık sigortası, özellikle koruyucu sağlık sistemine önem verecek. 
Koruyucu sağlık, aşılamalar, bebek takibi, gebe takibi ve insanların hastalanmadan önce korun
masını. .. Ve böylelikle, hasta olduklarında tedavi maliyetleri, işgücü kayıpları çok fazla olacağın
dan dolayı, koruyucu sağlık sistemine önem vererek, bunlar birinci basamak sağlık kuruluşlarında 
ücretsiz olarak verilecektir. 

Biz, bu kanun tasarısı geldiğinde, muhalefet ya da birtakım sivil toplum kuruluşları hep bunu 
söyledi: "Bu kanunla koruyucu sağlık hizmetleri yapılmayacak, önem verilmeyecek ve sağlık özel
leştirilecek, bu, vatandaşın aleyhine olacak..." Yok böyle bir şey. Bu kanunla, koruyucu sağlık sis
temi daha güçlü hale gelecek ve böylelikle, bu sistemin finansmanı, tedavi hizmetlerine giden ve 
yıllarca çok pahalıya, bize, mal olan buradaki tedavi maliyetlerinden artıracağımız ücretlerle, 
koruyucu sağlık sistemine çok daha fazla imkân sağlanacaktır. 

Değerli arkadaşlar, yine, bu genel sağlık sigortasıyla birlikte, yurt dışında tedavi ve tüp bebek 
gibi, bugüne kadar hiç anılmayan ve bizim hükümetimiz döneminde gündeme getirilen ve şu anda 
bazı sosyal güvenlikte karşılanan, ama, herkesi içine almayan bu tür uygulamalar da genel sağlık 
sigortası içinde mutlaka olacaktır. 
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Değerli arkadaşlar, bu ve buna benzer, sağlıkta gerçekten bir reform oluşturan genel sağlık 
sigortası ve aile hekimliğini de kapsayan bu yasa ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Kişisel söz isteminde bulunan Cevdet Erdöl, Trabzon Milletvekili?.. 
CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Sayın Başkanım, benim söyleyeceklerimi Alim Bey söyledi; 

ben vazgeçiyorum konuşmaktan. 
BAŞKAN - Peki. 
Ömer Abuşoğlu... 
Buyurun Sayın Abuşoğlu. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz bölüm üzerinde kişisel söz hak

kımı kullanmak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Tabiî, gecenin uzun bir saatinde sosyal sigortalar ve sağlık sigortası gibi çok teknik birtakım 

tarafları olan bir konuyu ne ölçüde yeterince tartışıyoruz... Hele, İktidar Partisinin bu kanunu 
görüşmek üzere, temel kanun, temel yasa çerçevesi içerisinde bu kanunu görüştürmesi de meselenin 
ayrıca bir acıklı tarafı. 

Bu kanuna, muhalefet, yeteri kadar, belli ölçüde, itiraz noktalarını, bu kanunun eksik taraflarını 
yeteri kadar dile getiriyor. Muhalefete söz vermiyorsunuz veya muhalefetin sözlerine kulak da as
mıyorsunuz. Buna alıştık artık; ama, hiçbir şey değil, kendi milletvekillerinizin, kendi komisyon 
üyelerinizin söylediklerine kulak verin. 

Şu kanun metni hepinizin elinde var. Burada, İktidar Partisine mensup bir komisyon üyesinin 
bu kanuna yazdığı 7 maddelik bir muhalefet şerhi var. Ne diyor bu muhalefet şerhlerinin başında: 
"Serbest çalışanlar, kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalılığında bu kanunun getirdiği bir
takım olumsuz hükümler var; ayrıca, ihaleli ve özel bina inşaatlarıyla kendi evini yapan, inşaatlar
da çalışanların durumlarıyla ilgili açıklığa kavuşturulması gereken ve yeniden ele alınması gereken 
birtakım hükümler var." Tarımsal faaliyetin, tarım işçisi olarak çalışanlar ile kendi tarlasını süren 
arasında ortaya çıkardığı bir ayırım var, hele toplumumuzun genel yapısına ve geleneksel aile 
yapımıza uygun olmayan bir hüküm var ki, bunu bu haliyle kabul etmemiz mümkün değil. Bunu 
özellikle belirtmek istiyorum. 

25 yaşını geçmiş ve evli olmayan kız çocuklarının anne babasının bakım yükümlülüğünden 
çıkarılması... Bu, kabul edilemeyecek bir husustur. Evlenmemiş; fakat, 25 yaşını geçmiş. Anne 
babasının bakım yükümlülüğü altından çıkarınca bunu, eğer çalışmıyorsa, ev kızıysa ne yapacak bu, 
kime tedavi olacak, tedavi olmak için kimin kapısını çalacak?! Buna benzer birtakım, tasarının, ek
siklikleri var. 

Yine aynı şekilde devam ediyor. Bunlar benim kendi uydurduğum şeyler değil, bizzat İktidar 
Partisi milletvekili, komisyon üyesi milletvekilinin itiraz noktalan, muhalefet şerhleri. Şunu açık
lıkla söyleyeyim ki, bu kanun, elbette, bir reform hüviyetini taşıyor, taşıması gerekir en azından. 
Ben 69-74 yıllan arasında yüksek tahsilimi yaparken, bize, derste, hocalarımız, sosyal güvenlik 
kurumlarının bir şemsiye altında toplanması gerektiğini söylerlerdi ve bunun üzerinden yaklaşık 
otuzbeş yıl geçti, otuzbeş yıl içerisinde ancak gerçekleştirilen bir reform; ama, böyle bir reform, bu 
kadar gecikmiş bir reform, bu haliyle Millet Meclisinin karşısına gelmemesi gerekirdi. Daha içi 
dolu, daha derli toplu, toplumun tamamını, tüm kesimlerini kapsayacak ve yasalaştıktan, uy
gulamaya konduktan sonra, şurası da eksik kalmış, burası da yanlış olmuş denilebilecek herhangi 
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bir hükmünün veya herhangi bir yetersizliğinin doldurularak çıkarılması gerekirdi. Bu yönüyle, 
yasalaşması halinde, reform olmaktan uzak, sadece sosyal sigortalar ve sağlık sigortasıyla ilgili yeni 
bir düzenleme olarak algılanır; ama, hiçbir zaman, bunun, kesinlikle, kesin olarak, reform olarak al
gılanması mümkün değildir. 

Şunu gönlümüz temenni etmiyor, ama, bu kanunu, yarın düzenleyecek, bu kanunun eksiklik
lerini düzenlemeyi vaat ederek bir siyasî parti iktidara gelebilecektir. Eğer, bu kanunun eksiklikleri 
yeteri kadar incelenir ve önümüzdeki seçimde -ister erken seçim olsun, ister normal zamanda 
yapılacak bir seçim olsun- sadece bu kanunun eksikliklerini dile getirse bir siyasî parti, iktidara gel
mesine yeteri kadar, burada, elinde malzeme olacaktır. O bakımdan, bu ölçüde... 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - İktidara mı geleceksiniz?! 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Mesele, Anavatan Partisinin iktidara gelmiş olması veya 

gelmemesi değil... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ÖMER ABUŞOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
.. .otuzbeş yıllık bir süre içerisinde, bu Meclis, gerçekten bir reform yapmak istiyorsa, tüm şart

larını -eskiler "efradını cami, ağyarını mani" derler- tüm efradını cami, ağyarını mâni bir reform 
tasarısının burada görüşülmesi gerekirdi. Bu yönüyle tasarının eksik olduğunu ve bir reform niteliği 
taşımadığını ifade ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Soru-yanıt bölümüne geldik. 
Süre 15 dakika. 
îlk soru, Mevlüt Akgün. 
MEVLÜT AKGÜN (Karaman) - Anayasanın 86 ncı maddesi "Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir" hükmünü havidir. 
Anayasanın amir hükmü ve geçmişte Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, millet

vekillerinin emeklilik hakları konusunda bir yasal boşluk vardır, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var
dır. Ancak, yasa tasarısına baktığımız zaman, bizzat Meclisin seçtiği, milletvekillerinin seçtiği 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı kurum olarak düzenlenmiş; ancak, milletvekilleri bu 
yasa tasarısında yer almamaktadır. Hem Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı hem de Anayasaya 
aykırı... 

Milletvekilleri sahipsiz midir, yoksa, bu yasa tasarısında, mesela, 43 üncü maddeyi geri çekip, 
bu konuda milletvekillerinin hukukî durumunu Anayasaya uygun olarak düzenlemeye ihtiyaç var 
mıdır? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum: 20 nci Döneme kadar emekli olamayan milletvekillerine ödenen "temsil taz
minatı" diye bir kurum vardı, bir müessese vardı. Bunu, sadece, 21 nci Dönem milletvekilleri 
alamamaktadır veya bu perişanlığı yaşayan, geçmişte milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız vardır. 
Bu, Anayasanın eşitlik prensibine aykırı mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Merak etmeyin, milletvekilleri sahipsiz değildir. Bizi seçen millet bize sahip çıkar, 

Meclis de zaten kendisine sahip çıkar. 
Dursun Akdemir, İğdır Milletvekili; soru sorma sırası sizde; buyurun Sayın Akdemir. 
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorularımı 

soruyorum. 
1- Emekli Sandığı iştirakçilerinin emekli maaşlarında düşüş olacak mı bu kanunla? 
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2- Bu tasarıyla, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur iştirakçilerinin emekli ikramiyeleri kalkacak mıdır? 
3- Toplam nüfusun ne kadarının genel sağlık sigortasından faydalanması planlanmaktadır? 
4- İstanbul'da bulunan devlet hastanesi ve üniversite hastanelerine 2006 yılı ocak ayı itibariy

le SSK'dan ödenen fatura miktarları ne kadardır? 
5- Genel sağlık sigortasının finansmanında, Türkiye İş Kurumunda bulunan işsizlik sigorta 

ödeneğini -ki, yaklaşık 20 katrilyon liradır- kullanmayı düşünüyor musunuz? 
6- İğdır İlinde bulunan devlet hastanesine, 2006 yılı ocak ayından itibaren ödenen fatura mik

tarları ne kadardır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, sıra sizde. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Evet, bu fatura miktarlanyla ilgili soruya, izin verirseniz yazılı cevap vermek istiyorum, gerek 

İğdır gerekse İstanbul'la ilgili. 
Genel sağlık sigortasının kapsamıyla ilgili konuda, çok geniş bir kapsam olduğu, ülkemiz için

de yaşayan bütün vatandaşların bu kapsam içerisinde bulunduğu, hatta ülkemizde uzun süreli 
yaşayan yabancıların, ilticacıların da bu genel sağlık sigortası kapsamı içerisinde bulunduğu, 
yasanın kapsamla ilgili maddelerinde açık bir şekilde ifade edilmektedir. 

Emekli aylıklarına ilişkin konuda ise, bunu birkaç bölümde izah etmem gerekiyor. Bir, bugün 
emekli olmuş, emekli vatandaşlarımızın emekli aylıkları, mevcut yasadaki enstrümanlarla ar
tırılacaktır; yani, enflasyona hedefli bir emekli aylığı artışı söz konusudur. 

Gerçi, Hükümetimiz, iki üç yıldır bu oranlara bağlı kalmamış, hep bu oranların üzerinde emek
li aylığı artışı yapmıştır. Bu refah payı olarak verdiğimiz miktar, yaklaşık 12 katrilyon lira civarın
dadır; yani, eski sisteme bağlı kalsaydık, 12 milyar YTL, eski birim ifadesiyle, 12 katrilyon lira 
daha az Bağ-Kur ve SSK emeklisine emekli aylığında artış vermiş olacaktık; ama, Hükümetimiz 
bunları az gördüğü için, bunu daha yüksek oranlarda verdi ve ayrıca şunu da söyleyelim: Zaman 
zaman bize soruluyor, emekliler arasındaki aylıklardaki fark giderilecek mi diye. Emekli Sandığı 
emeklisi ile Bağ-Kur ve SSK emeklisi arasındaki fark, biz geldiğimizde yüzde 45 mesabesindeydi, 
makas; bugün geldiğimiz noktada yüzde 34'e ve hatta 30'a kadar inmiştir. Bu aylıklarda düzenleme 
yaparken, bu aradaki farkın da kapanmasına, Hükümet olarak dikkat ediyoruz. 

Evet, diğer hususları yazılı vereceğim. Sadece Sayın Akgün, milletvekilleri sahipsiz midir diye 
bir serzenişte bulundu. Böyle bir şeyi, bilmiyorum hangi gerekçeyle, hangi şeyle söyledi. Biz, mil
letin oylarıyla Parlamentoya gelmiş insanlarız. Milletimizi, her halükârda en iyi şekilde temsil et
menin onurunu en iyi şekilde yükseltmek için burada görev yapıyoruz. 

Milletvekillerinin özlük haklan konusunda, maalesef, bir yanlış yargı vardır. Yani, millet
vekiline hiçbir şey yapmasanız, mevcut durumunu muhafaza etse bile, maalesef, bu "kıyak" tabiri 
literatüre girmiştir; ama, Türkiye'de -şunu içtenlikle söylüyorum- siyaset pahalıdır. Milletvekil-
lerimizin özlük haklan açısından, özgürce, rahatça görev yapabilecekleri bir imkânın kendilerine 
tanınması gerektiğini, ben, her platformda söyledim. Bu inancımı, yine, tekrar, burada da sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Anayasa değişmiştir; ama, bunun düzenleme yeri... Milletvekillerinin özlük 
haklanna ilişkin yasada, bütün siyasî parti gruplan, Meclis Başkanlığı, Parlamenterler Birliği, 
kamuoyu önünde açıkça bu hususlan dile getirerek, öyle kaçak göçek değil, bütün açıklığıyla top
lumla paylaşarak, bu, milletimizin gözleri önünde, şeffaf bir şekilde yapılabilir; bunda çekinecek, 
gocunacak bir şey yoktur. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, dördüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, dördüncü bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini 

yaptıktan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Adıyla maddeyi okuyun. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Genel Sağlık Sigortası Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili 

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar 
MADDE 60-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

Kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili 
MADDE 61-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

Kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma 
MADDE 62-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar 

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi 
MADDE 63-
BAŞKAN - Bu madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısının "Finans

manı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi" başlıklı 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ben
dindeki "kök hücre nakline" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve hücre tedavilerine" ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Cevdet Erdöl Şükrü Önder Hamza Albayrak 
Trabzon Yalova Amasya 

Ünal Kaçır Ali Rıza Alaboyun Alim Tunç 
İstanbul Aksaray Uşak 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKÂİ ÖZCAN (Ankara) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerine soruyorum: Konuşmak mı istiyorlar önergeyle ilgili, gerekçeyi 

mi okutalım? 
CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutalım. 
Gerekçeyi okuyun: 
Gerekçe: 
Tıbbî müdahale ve tedavi anlamında "kök hücre nakli" ibaresi tek başına yeterli olmayacaktır. 

Sağlık hizmeti olarak kök hücre nakli ile hücre tedavisi birlikte düşünülmeli ve bütünlük içerisinde 
dlmalıdır. Önerge bu gerekçeyle verilmiştir. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler. .. Madde kabul edilmiştir. 

Devam edin, okuyun: 
Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri 
MADDE 64.-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin, okuyun: 
Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri 
MADDE 65.-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin, okuyun: 
Yurt dışında tedavi 
MADDE 66-
BAŞKAN - Bu madde üzerinde de 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1139 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 

Tasansınm 66 ncı maddesinin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Halil Ürün Mustafa Ünaldı Zülfü Demirbağ 
Konya Konya Elazığ 

Ergün Dağcıoğlu Mehmet Soydan Mehmet San 
Tokat Hatay Osmaniye 

"Bu maddenin uygulanmasında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında 
sigortalı olması nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanlann daimi olarak altı aydan fazla süreyle 
yurt dışında görevlendirilmeleri durumu, sürekli görevle yurt dışına gönderilme sayılır." 

- 1 0 2 -



TBMM B:89 18 .4 .2006 0 : 5 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Anka-ra) - Uygun 

görüşle takdire arz ediyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) -

Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerine soruyorum: Konuşacak mısınız, yoksa, gerekçeyi mi okutalım? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçe okunsun. 
Gerekçeyi okuyun: 
Gerekçe: 
Kamu idareleri tarafından istihdam edilen sigortalıların yurtdışında görevlendirilmeye ilişkin 

mevzuat hükümlerinin farklılığı nedeniyle, görevlendirme onayında altı aydan fazla süreyle görev
lendirilen kişilerin uygulamada yaşayabilecekleri sorunları önlemek amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Devam edin. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı 
Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları 
MADDE 67.-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Katılım payı alınması 
MADDE 68.-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler 
MADDE 69-
BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Hizmet basamaklan ve sevk zinciri 
MADDE 70-
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
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Kimlik tespiti ve acil haller 
MADDE 71-
BAŞKAN - Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî ve Çeşitli Hükümler 

Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi 
MADDE 72-
BAŞKAN - Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi 
MADDE 73-
BAŞKAN - Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kollan için yapı

lan sağlık harcamaları 
MADDE 74-
BAŞKAN - Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Doğal afetler veya savaş hali 
MADDE 75-
BAŞKAN - Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu 
MADDE 76-
BAŞKAN - Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
Sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculannın duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme ser

bestisi 
MADDE 77.-
BAŞKAN - Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
Devam edin. 
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Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi 
MADDE 78.-
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Komisyon 

olarak, bu madde üzerinde düzeltme talebimiz var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Son fık

ranın son satırında "kamu" kelimesinden sonra "kurumlan" ibaresinin eklenmesini arz ediyoruz. 
BAŞKAN - "Kamu kurumlan ve özel kurumlardan" şeklinde mi olacak diyorsunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET ZEKAİ ÖZCAN (Ankara) - Evet 

"kamu kurumları ve özel kurumlardan" diye düzeltiyoruz. 
BAŞKAN - Bu düzeltmeyi kayda geçiyoruz. 
Bu düzeltmeyle birlikte, 78 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler. .. Madde kabul edilmiştir. 
Dördüncü bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, beşinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 
Beşinci bölüm, 79 ilâ 98 inci maddeleri kapsamaktadır. 
Beşinci bölüm üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Hüseyin Güler söz istiyor. 
Kişisel söz istemleri: Adana Milletvekili Recep Garip, Çankın Milletvekili Tevfik Akbak, İğ

dır Milletvekili Dursun Akdemir, Ankara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Denizli Millet
vekili Ümmet Kandoğan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay. 

Değerli milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine 10 dakika var. Anavatan Partisi Grup söz
cüsü Hüseyin Güler'in konuşması da 10 dakika; ancak, birkaç dakika da olsa, uzama ihtimali var. 

Bu konuşmanın bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylannıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Hüseyin Güler. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Evet, böyle bir ciddî konu, ilerleyen bu saatte, şu ana kadar tartışılmadı, tartışılmamaya da özen 

gösteriliyor ve özellikle iktidar milletvekilleri, bunu anlamak, dinlemek ve sorgulamak niyetinde de 
değil; ama, kabul edenler, etmeyenler demeden daha, hemen elleri yukan... 

Evet, böyle önemli bir kanun tartışılırken, işin sosyal taraflarının yoksunluğunu bir göz önün
de bulundurun. Bugün Emek Platformuyla beraberdik. Emek Platformu deyince altını doldurmak 
lazım; Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, BASK, Türkiye İşçi Emek
lileri Derneği, Türk İşçi Emeklileri Derneği, Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği, TÜMÖB, Türkiye 
Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk 
Veteriner Hekimler Birliği ve TÜRMOB. Böyle sosyal taraflanmn görüşlerinin yoksunluğundan ve 
bu Emek Platformunun kendi yaptıkları kamu yoklamasına benzer, referandum diyebileceğimiz, 
yaklaşık 2,5 milyon insanın "hayır" dediği bir süreçte, bugün, maalesef, tartışılıyor ve kabul edil
mek üzere. 
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Temel unsur IMF'ye verilen sözler. O kadar aceleniz var ki, sadece kabul edenler, etmeyenler 
anlamıyla, bir emir eri gibi, sadece bunu kabul etmek... 

Biraz önce, Sayın Alim Tunç... 
BAŞKAN - Sayın Güler, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, biliyorum, yoruldunuz; ama, yorgunluğunuzu sükûneti muhafaza ederek 

giderebilirsiniz ve hatibi dinleyebilirsiniz, yoksa, bu gürültü içinde onun ne söylediğini biz bile an
lamıyoruz. Lütfen, sessizliği sağlayalım. 

Buyurun Sayın Güler. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Her çıkardığınız kanunu, maalesef, reform olarak sunmaktasınız. Öyle reformlar yapılmaktadır 

ki, Sayın Ali Babacan da, gazetelere yansıdığı kadar "güzel günler sizi bekliyor..." Şu ana kadar 
görülmediği gibi, bundan sonra da görülmeyecek anlaşılan. 

Reform olarak sunduğunuz her kanun tasarısının altına bir bakın ki, ya IMF ya Avrupa Bir
liği... Bunun dışında, iç dinamiklerinden yoksun, sosyal taraflann görüşleri alınmadan; yani, 
kısaca, katılımcı demokrasiden yoksun bir ürün bu. Ha, bu ürünü... Tabiî ki, bunun göstergelerin
den biri "göç yolda düzelir" mantığı içerisinde, geçmişten ders almayan ve yarınlarına bilimsel for-
matlardan yoksun bir anlayışla, ifade ettiğimiz gibi, sadece verilen görevi en iyi şekilde yaptığınız 
anlaşılıyor. Bu konuda da söylenecek çok da fazla yok; ama, bugün Emek Platformunun sesine 
kulak tıkadınız; ama, burada, biz, Anavatan olarak, bu sesin bu Meclis gündeminde ve kamuoyun
da tartışılması için sözcü olmaya çalışacağız. 

Bilindiği gibi, Emek Platformu, hükümet tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ
lık Sigortası Kanunu Tasarısına, toplumun sosyal güvenlik ve sağlık haklarını tehdit ettiği, kazanıl
mış haklan ortadan kaldırdığı, sağlık, sosyal güvenlik kurumlannı ticarî işletmelere dönüştüreceği 
gerekçesiyle karşıdır. Emek Platformu, bu yasa tasarısının halkın yararına dönüştürülmesiyle ilgili 
önerileri ve sağlık ve sosyal güvenlik hakkıyla ilgili talepleri hükümete iletilmiş, 1 Kasım 2005 
günü bu konuda öneri ve istemleri kapsayan bir gündemle toplanmış, toplantı sonunda, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının, kanun tasansıyla ilgili olarak Emek Platformunun talepleri üzerin
de bir çalışma yapması kararlaştırılmıştır. 

Bakanlık, bu amaçla bir dizi çalışma toplantısı düzenlemiştir. O toplantıdan sonra, Emek Plat
formu Başkanlar Kurulu, Bakanlıktan Emek Platformunun önerileri ve talepleri doğrultusunda 
yapılan düzenlemelerin iletilmesini istemiş ve bu düzenlemeleri değerlendirmiştir. Bu değerlendir
meler sonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasansı ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı tarafından iletilen düzenlemelerin teknik nitelikteki kimi talepleri ve önerileri 
dikkate almasına karşın, Emek Platformunun kanun tasarısının özüne dönük eleştiri ve taleplerini 
karşılamadığı, bu konuda kararlı bir direnişle davrandığı görülmektedir. 

İfade etmeye çalıştığımız birçok unsur var. En azından, kazanılmış haklara lütfen dokunmayın. 
Bugün, kazanılmış statüsüyle vermiş olduğunuz, saydığınız, Sayın Başbakanın da, her yerde " 18 
yaşına kadar herkese sağlık güvencesi" gibi, sağlığın, son derece hassas bir noktada sömürüye ait 
olduğunu, maalesef, gördük. Bugün, gerek Emekli Sandığı gerek SSK ve gerekse Bağ-Kurun kap
samı içerisinde, zaten 18 yaşına kadar sosyal güvenceye tabi. Geriye kalan küçük bir azınlığın, tüm 
kitleyi kapsar anlayışı içerisinde kamuoyuna böyle deklare edilmesini, maalesef, anlamakta zorlan
dık; Sayın Başbakan, ama, bunu, içpolitika malzemesi olarak, maalesef, kullanmıştır. 

Bugün, AKP'nin savunduğu bu anlayışın altına imza atmak mümkün değil. 2,5 milyon insanın 
hayır dediği ve özellikle çalışanlann, sosyal taraflann hayır dediği bir süreçte, sizin tek başına olan 
siyasal çoğunluğunuzu göz önünde bulundurarak, buna ısrar etmenizin altında tek bir sebep yatmak
ta, IMF'ye verdiğiniz tek olan sözler; ama, sosyal güvenlik ve çalışma hayatına baktığımızda, biraz 
önce grup başkanvekilim de söyledi, bugün, 25 yaşından sonrası, evlenmemiş tüm kızlanmızın sos
yal güvencesi sağlık çatısı altındayken, bugün, maalesef, sizin icraatınızda, kaderiyle baş başa kal
mıştır. Bu kazanılmış haklardan yoksun bıraktınız; ama, kamuoyuna, hep, reform diye diretmeye ve 
kamuoyunu aydınlatmaya ve özellikle de, maalesef, aldatmaya çaba sarf etmektesiniz. 
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Aslında, bunun bir temel göstergesi de, 2007 bütçesine bir baktığımızda, sosyal güvenlik şem
siyesi altındaki bütçenin açık olan bütçeye katkı paylarını görmemekteyiz. Bunun, 2007 yılından 
itibaren uygulanabilirliğini de göz önünde bulundurduğumuzda, çıkacak sonuçları aslında sizde 
şimdiden tahmin etmektesiniz ve tüm kamuoyunun sıkıntılarıyla karşı karşıya kalacaksınız. 

Düne kadar sağlığın tek çatı altında buluşturulması anlayışında da, maalesef, balayı bitti, şim
di cicim ayları devam ediyor. Bugün büyük bir kitle -eczacılar da dahil olmak üzere- çarşaf çarşaf 
listeler vererek alacaklarını istemektedir. Buyurun ödeyin. Her şeyin bir bedeli var, ama, bu bedeli 
halka ödettirmeyin lütfen. Ayağınızı bütçenize göre uzatın diyeceğiz. Anlayacağınız tek bir şey var. 
Bu ülkeye bedel ödetmeye hakkınız yok. Buradaki aksayan yönlere kulak tıkadınız, tıkatmaya da 
devam ettiniz. Şunun altını çizmek lazım: Türkiye, uluslararası iş bölümünde yüksek borçlu bir ül
ke olarak gözükmekte ve öncelikle, borçların çevrilmesi görevi, yükümlülüğüyle IMF ve ulusal ve 
uluslararası fınans sermayesi tarafından denetim altında tutulmaktadır. Öte yandan, 2003 ve 2004 
Türkiyesinde, çok yüksek tempolu büyüme ve kamu sektöründe ulaşılan faizdışı fazla bütçe hedef
lerine karşın, borç yükünün azaltılamadığını görmekteyiz. Kamu harcamalarındaki kesintilerin ve 
vergi gelirlerinin de sınırına gelinmiş olduğu izlenmektedir. Dolayısıyla, sağlıkta dönüşüm prog
ramı, özünde, gerek IMF'ye gerekse ulusal ve uluslararası sermaye çevrelerine aktarılacak yeni kay
nak arayışı içerisinde olan rantiyeciler, AKP'nin kısa dönemde gerçekleştirmeye çabaladığı bir rant 
transferi ve güven tazeleme operasyonu olarak değerlendirilmelidir. Yavaşlayan momentumun 
2006'dan itibaren hızlanmasını bekliyoruz. Bunu... Sürdürülebilirlik açısından bazı reformların uy
gulanmasını bekliyoruz. Sosyal güvenlik reformunun zamanında hayata geçirilmesi ve takvime uy
gun götürülmesi yararlı olacak. Bu, en önemli önceliğimiz olacak. IMF Türkiye temsilcisi Hugh 
Bredenkamp, sosyal güvenlik reformunun yapılmaması nedeniyle birinci gözden geçirmeyi tem
muz ayında onaylamayan IMF'in Türkiye temsilcisi ve en önemli sorunun 2006 yılında sosyal 
güvenlik reformu olduğunu söyledi ve ne oldu; söylenen gerçek tümüyle yerine geldi. IMF 6 mil
yar doları serbest bıraktı, IMF'in en büyük riskinin, cari açık olduğunu söyledi. 

Evet, Sağlık Bakanının "zaman zaman hastalara müşteri gözüyle bakılacak" sözünü hepimiz 
hatırlıyoruz. Her şeyin bir bedeli olduğunu hep paylaştık. Bugün sunduğunuz sevk zinciri de dahil 
olmak üzere, katkı payı adı altında ödenecek, topluma verilecek vergiyi göz önünde bulundur
duğumuzda, bu, reform değil, tam tersine, halkın sırtına bir yük daha olacak ve sosyal güvenlik 
reformu olarak sunduğunuz, kamuoyunda da en son algılanacak; çünkü, sosyal tarafların mem
nuniyetsizliğini her bir tarafta gördük. Sizler kulak tıkamaya devam edin. 

NEVZAT DOĞAN (Kocaeli) - Cankulağıyla dinliyoruz. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Herhalde, bu halk da bunlan unutmayacaktır. Bu sizin ver

diğiniz değere karşı, sizinle de seçim döneminde herhalde görüşecek, bizler de görüşeceğiz diyoruz. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Görüşürüz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Devam edin, toparlayın. 
HÜSEYİN GÜLER (Devamla) - Ben, yine de, bu tasarının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, 

hepinize saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Sataşma var Sayın Başkan. 
HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Süre bitti dostum! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlanm, ne karar aldık; bu konuşma bitinceye kadar devam edelim 

diye. Bu konuşma bitti, bitti. 
Alman karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 19 Nisan 2006 Çar

şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati: 23.01 
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V.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'nın, bir tutuklunun tahliyesine ilişkin sorusu ve 

Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12280) 
' TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇtÇEK tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 24.01.2006 

Sinan YERLİKAYA 
Tunceli Milletvekili 

SORULARIM : 

1- Mehmet Ali AöCA'n ın tahliyesi ile ilgili verilen kararların açıktan hatalı olduğu, kasıt 
taşıdığı ortadadır. Hukukçu olmanın ötesinde normal eğitim görmüş herkesin bile bildiği 
bu konuların deneyimli ve 1. sınıf yargıç ve savcıların bilmemesini normal 
yorumluyormusunuz? 

2- Hükümlü Ağca'ıun erken tahliyesi nedeniyle gerek ülkemizde gerek dış dünyada adalet 
sistemimizle ilgili olumsuz düşünceler artmış ve adaletimize güvensizlikler oluşmuştur. 
Buna sebep olanlar ve AĞCA konusunda erken tahliyeyi gerçekleştirenler hakkında ne 
gibi tedbirler düşünüyorsunuz ve gerekli tahkikatlar yapılacak mıdır? 

3- Adaletimizin her türlü siyasi baskıdan arındırılması için neler yapılmalıdır, 
yapılacakmıdır? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI f H/?.«|/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 01/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-18493 sayılı yazınız, 

b) 07/03/2006 tarihli ve 281 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Tunceli Milletvekili V.Sinan Yerlikaya tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12280 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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V. Sinan YERLİKAYA 
Tunceli Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12280 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde adı geçen hükümlünün tahliyesi ile ilgili olarak, Üsküdar 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi, Kartal 1. ve 2. ağır ceza mahkemelerinin hâkimleri ile anılan 
mahkemelerin Cumhuriyet savcıları hakkında Bakanlığımızca başlatılan incelemenin hâlen 
devam etmekte olduğu, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Öte yandan; 
Anayasanın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız 

mahkemelerce kullanılacağının; 138. maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız 
olduklarının; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
vereceklerinin, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceğinin; genelge 
gönderemeyeceğinin; tavsiye ve telkinde bulunamayacağının; görülmekte olan bir dava 
hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, 
görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağının; 139. 
maddesinde, hâkimler ve savcıların azlolunamayacağının, kendileri istemedikçe 
Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamayacağının; bir mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklanndan yoksun 
kılınamayacağının hükme bağlandığı; 

Yine, Anayasanın 98. maddesinin ikinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından biri olan "soru"nun, Bakanlar Kurulu 
adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi 
istemekten ibaret olduğunun; aynı maddenin son fıkrasında da soru ile ilgili önergelerin 
verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin 
Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceğinin öngörüldüğü; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün; "Soru" kenar başlıklı 96. maddesinde 
"soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama 
ilişkin konulan içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandmlmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hakkında "bilgi 
istemek"ten ibaret olduğunun belirtildiği; "Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. 
maddesinde de; başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek 
amacı istişare sağlanmaktan ibaret konuların ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş 
gensoru önergesiyle aynı olan sorulann sorulamayacağının hükme bağlandığı; 

Malûmlandır. 
Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukanda belirtilen 

hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce 
öğrenmeyi amaçlayan ve bilgi istemeye yönelik olmadığı anlaşılan diğer soruların 
cevaplandırılması yasal olarak mümkün görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, idarî yargı hâkim adaylığı sınavının ertelenmesine 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/12632) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇÎÇEK tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

Adalet Bakanlığı'nda münhal bulunan 9-5 inci dereceli idarî yargı hâkim adaylığı 
kadrolarına sınavla hâkim adayı alınmasına ilişkin 22 Ocak 2006 tarihli Adalet Bakanlığı ilanı 
daha sonra değiştirilerek önceden 25 Mart 2006 olarak duyurulan sınav tarihi .15 Ekim 2006 
olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik için verilen ilanda herhangi bir gerekçe gösterilmemiştir. 
Sözkonusu değişiklik ile ilgili sınava hazırlanan idari yargı hakim aday adayları mağdur 
duruma düşmüştür. Bu çerçevede; 

1. 22 Ocak 2006'da ilan edilen sınav tarihinin sonradan değiştirilmesinin gerekçeleri 
nelerdir? 

2. Eğer gerekçe, bakanlığın sınava hazır olmaması ise neden 22 Ocak 2006 tarihinde ilan 
verilmiştir? 

3. Sınav tarihinin bir yada iki ay yerine yaklaşık yedi ay sonrasına bırakılmasının 
nedenleri nelerdir? 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI ViJçff/2006 

Bakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 14/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-19094 sayılı yazınız, 

b) 21/03/2006 tarihli ve 338 sayılı yazımız. 

ilgi (a) yazınız ekinde alman, Antalya Milletvekili Nail Kamacı tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12632 Esas No.lu soru 
önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek 
süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesi uyarınca 
hazırlanan cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EK: 
Soru önergesi cevabı 
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Sayın Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12632 Esas No.lu 
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

İdarî yargı teşkilâtında hâkim ihtiyacını karşılamak üzere 100 idarî yargı hâkim adayı 
alımı için, Bakanlığımız ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında 
yapılan protokolle 25/03/2006 tarihinde sınav yapılmasına karar verildiği; buna ilişkin ilân ve 
diğer işlemlerin yapıldığı; sınav başvurularının 27/01/2006 tarihinde başlatıldığı; 

22/12/2005 tarihli ve 5435 sayılı "Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında, "Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adlî ve idarî yargı.., 
hâkim ve savcı adayları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri 
hâlinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler." hükmünün düzenlendiği ve Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun 30/01/2006 tarihli ve 26 sayılı Kararıyla, halen idarî yargı 
hâkim adayı olarak görev yapanların meslek öncesi eğitim süresinin bir yıla indirilmesine 
karar verildiği; 

Anılan Kanun hükmü ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Kararı 
doğrultusunda, halen idarî yargı hâkim adayı olarak görev yapan 501 adayın, meslek öncesi 
eğitimlerinin bir yılını doldurup son eğitime alındıktan sonra mesleğe kabul edilmeleri ve 
kura çekerek atanmaları halinde, idarî yargı teşkilatındaki hâkim ihtiyacının kısa vadede ve 
büyük oranda karşılanacak olması sebebiyle ve ayrıca 2005-2006 öğretim yılı mezunlarının da 
sınava girebilmesine imkân tanımak amacıyla, söz konusu sınavın 15/10/2006 tarihine 
ertelendiği; 

Yazılı sınavın ertelendiğine dair ilânın 10/02/2006 tarihli Sabah Gazetesinde ve 
Bakanlığımız internet sitesinde ilân edildiği; ayrıca 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
çerçevesinde müracaat eden tüm ilgililere sınavın ertelenmesi sebebinin bildirildiği; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. . N 

Cemil ÇİÇEİ 
Bakan / 
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3.- İzmir Milletvekili Hakla ÜLKÜ'nün, kamuya personel alımlarında uygulanan yaş sınırlamasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı (7/13114) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

HAKKI ÜLKÜ 
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ 

1. Kamuya personel alımlarında uygulanan yaş sınırlamasına ilişkin usuller nelerdir? 

2. Hangi kurumlara hangi yaş sınırlamasına göre personel alınmaktadır? 

3. Kamuya personel alımlarında uygulanan yaş sınırlamalarına ilişkin yargıya intikal 
eden ya da şikayete neden olan konular nelerdir? 

4. Kamuya personel alımında uyulan yaş sınırlarına ilişkin usullerde bir değişikliğe 
gidilmesi söz konusu mudur? 

5. Böyle bir değişiklik öngörülmekte ise bunun esasları neler olacaktır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ %L fc^-/ 
Konu : ' 

l (f.J/ifJ2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMlVf Başlının, 28.03.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/13114-19268/ 
49840 sayılı yazısı. 

b) Devlet Personel Başkanlığının 13.04.2004» tarih ve B.02.1.DPB.0.17/03-0O4O-
5982 saydı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/13114 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali BAHIN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı ve ekleri 
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T. C. 
BAŞBAKANLIK 

Devlet Personel Başkanlığı 

Sayı : B.02.1 .DPB.0,17/ 03-0040 57 S 2 - G / *| / 2006 
Konu : Soru önergesine cevap 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İlgi: 03/04/2006 tarihli ve B.02.0.002/2202 sayılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün, Makamlanmza tevcih ettiği ve 
cevaplandınlmasmı istediği 7/13114 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

j i W r A Y G Ü L 
DevletTersonel Başkanı 

EK* TC-
Son, önergesi cevab. jŞS&ZVSSSS* 

TARİH: /J.g.^aofe 
SAYI : X(^t 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HAKKI ÜLKÜ'NÜN, BAKANLIĞINIZA TEVCİH 
ETTİĞİ VE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ 7/13114 ESAS NO'LU YAZILI 

SORU ÖNERGESİNE CEVABIMIZDIR 

SORU 1- Kamuya personel alımlarında uygulanan yaş sınırlamasına ilişkin usuller 
nelerdir? 

SORU 2- Hangi kurumlara hangi yaş sınırlamasına göre personel alınmaktadır? 

SORU 3- Kamuya personel alımlarında uygulanan yaş sınırlamalarına ilişkin yargıya 
intikal eden ya da şikayete neden olan konular nelerdir? 

SORU 4- Kamuya personel alımında uygulanan yaş sınırlarına ilişkin usullerde bir 
değişikliğe gidilmesi söz konusu mudur? 

SORU 5- Böyle bir değişiklik öngörülmekte ise bunun esasları nelerdir? 

CEVAP 1,2,3,4 ve 5 -18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Genel Yönetmeliğin 20'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili 
makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek 
öğretim kurumlan ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanlığına; mahalli idareler içişleri Bakanlığına; bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve 
kuruluşları DPB'ye başvurur." hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, 
Devlet Personel Başkanlığının bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara 
uygunluk açısından inceleyerek sonucu manyetik ortamda öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Başkanlığına bildireceği belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşları mezkur Yönetmelik hükümlerine göre ilk defa 
açıktan atama yapacakları kadro veya pozisyonlarına ilişkin taleplerini, Devlet Personel 
Başkanlığının resmi internet adresinde (www.dpb.gov.tr) yer alan Nitelik-Kod Kılavuzuna 
uygun olarak manyetik ortamda Devlet Personel Başkanlığına ulaştırmakta ve bu kapsamda 
Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen talepler, bu Başkanlıkça Nitelik Kod Kılavuzu ve 
mer-i mevzuata uygunluk yönünden incelenerek, Devlet Personel Başkanlığı adına ilan edilmek 
üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve ÖSYM Başkanlığı da bu kadro ve pozisyonları 
Kamu Personel Tercih Kılavuzu ile ilan edilerek yerleştirme işlemi gerçekleştirmektedir. 

KPSS Tercih Kılavuzuyla ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan 
nitelikler, ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile Nitelik-Kod 
Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kurumlar tarafından belirlenmekte ve Devlet 
Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ÖSYM Başkanlığınca ilan edilmektedir. Devlet 
Personel Başkanlığının bu husustaki görevi; ilan edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına 
intikal ettirilen kadrolar ve bu kadrolar için aranan nitelikleri, mer'i mevzuat ve Nitelik Kod 
Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden incelemekten ibarettir. 

Diğer taraftan, ilk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak 
Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinde 1999 Yılında 
yapılan değişiklikle, Devlet memurluğuna alınmada merkezi yerleştirme sistemine geçilmişti. 
Devlet Personel Başkanlığınca gerçekleştirilen ilk yerleştirme işlemlerinde nitelikler, doğrudan 
ilgili kurumlarca belirlenmiş ve bu Başkanlıkça da mer-i mevzuata uygunluk açısından bir 
incelemeden geçirildikten sonra ilan edilmiş ve yerleştirmeler gerçekleştirilmişti. Ancak, sonraki 
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yerleştirme işlemlerinde uygulamada birliğin sağlanması ve şahsa münhasır ilanlara çıkılmasının 
önlenebilinmesi gibi gayelerle, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm ihtiyaçlarım karşılayabilecek 
şekilde Devlet Personel Başkanlığınca nitelik kodlan oluşturulmuş ve kamu kurum ve 
kuruluşlarından yerleştirme işlemlerinde bu kodlan kullanmaian istenmişti. Söz konusu Nitelik 
Kod Kılavuzunda yaşa ilişkin şartlar ise, 25-46 yaş arası adaylann başvurabilecekleri şeklinde 
tespit edilmişti. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunun 40'ncı maddesinde; "Genel olarak 
18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. 

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk 
Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet 
memurluklarına atanabilirler" hükmü; 48 inci maddesinin özel Şartlar başlıklı (B) bendinin 2 
nci alt bendinde ise; "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartlan 
taşımak" hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlanna girişte asgari yaş 
şartı tespit edilmiş, ancak üst yaş sınınna ilişkin bir kısıtlama getirilmemiştir. Bu itibarla, kamu 
kurum ve kuruluşlannm kendi hizmet özellikleri ve ihtiyaçlanna göre üst yaş sının belirlemeleri 
mümkün bulunmaktaydı. 

Ancak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlannm kanunlarda 
ya da kanunlann bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü Tüzük ve Yönetmeliklerin özel 
hükümleri haricinde merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için 
yaş sımn tespit edemeyeceklerine ilişkin hüküm 13/02/2006 tarihli ve 2006/10036 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan ile adı geçen Yönetmeliğe eklenmiş ve 18 yaşını tamamlayan tüm 
adaylann KPSS'ye girmelerini müteakip bu Sınav sonucuna göre gerçekleştirilen yerleştirme 
işlemlerine başvurmalanna imkan tanınmıştır. 

İlaveten, Devlet Personel Başkanlığına intikal eden yaşa ilişkin dava ve başvurular; KPSS 
Kılavuzu ile ilan edilen kamu kurum ve kuruluşlannm kadro ve pozisyonlanna ilişkin nitelikleri 
arasında yer alan yaş şartının, kurumlar arası ve aynı kurum içinde unvanlar arasında farklılık arz 
etmesi, bu yaş şartının hesaplanmasında hangi tarihin esas alınacağı, Sınav tarihi itibariyle henüz 
18 yaşını tamamlamamış olanlann KPSS'ye girip giremeyecekleri konularında olmaktadır. 
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4.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHIN'in, Şahkulu Sultan Külliyesinin kira bedeline ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı (7/13170) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 

ŞAHİN tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 14.03.2006 

Anayasamızın 'Din ve vicdan hürriyeti* başlıklı 24. maddesi herkesin vicdan, dini 
inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu düzenlemektedir.Yine aynı maddenin 2. fıkrasında 
ibadet, dîni ayin ve törenlerin serbest olduğu hükme bağlanmaktadır. 

İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi Alevi inancına bağlı 
yurttaşlarımızın ibadet ettikleri, inançlarının gereğini yerine getirdikleri bir inanç merkezidir. 

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan bu külliye 2005 yılı için 2000 YTL 
bedelle 'Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma, Eğitim ve Kültür 
Vakfı* na İO yıl süreyle kiralanmıştır. 

Bu bağlamda; 

3 -

Bir inanç merkezi olarak kullanılan bu külliyenin 2000 YTL olarak 
belirlenen kira bedelinin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yüksek 
tutulmasının gerekçeleri nelerdir? 
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve tüm inanç guruplarına 
tahsis edilmiş merkezlerin kira bedelleri de aynı düzeyde midir? 
istanbul'da mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan inanç 
gruplarının kullanımına tahsis edilen başka hangi gayrimenkuller 
bulunmaktadır ve kira bedelleri nedir? 
Bakanlığınızın bu kira bedelinin düşürülmesi konusunda bir çalışması 
olacak mıdır? 

T . C . 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/ £ . £ o I 
Konu /(^if. /2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :a) TBMM Başk.nın, 03.04.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.lO.00.02-
19741 sayılı yazısı. 

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 12.04.2006 tarih ve B.02.1.VGM.0.13.00.401. 
01.06.947-5853 sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Feramus ŞAHİN'in, Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/13170 
esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ali ŞAHİN 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Ek: İlgi (b) yazı ve eki 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.VGM.0.13.00.401.01.06.947 

Konu : Soru Önergesi 

5853 / 2704/2006 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

îlgi: a) 04/04/2006 tarihli ve B.02.0.002/2330 sayılı yazı, 
b) 03/04/2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19741 sayılı yazı. 

Tokat Milletvekili Sayın Feramus Şahin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
vermiş olduğu soru önergesinde belirtilen hususlara ait cevaplar ektedir. 

Gereğini arz ederim. 

EKLER: 
Soru önergesi Cevabı 

YustfnBEYAzrr 
ıel Müdür V. 

"ı.C. 
DtVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN yARDIMCttJI, 

TARİH: M . Z , 
SAYI ;- J3"K.ftQo4 2GCL\ 
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TOKAT MİLLİTVEKİLÎ SAYIN FERAMUS ŞAHİN 'İN T.B.M.M. 
BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU 14/03/2006 TARİH VE 10649 SAYILI SORU 

ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAP 

SORU :1 Bir inanç merkezi olarak kullanılan bu külliyenin 2000 YTL olarak belirlenen 
kira bedelinin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yüksek tutulmasının 
gerekçeleri nelerdir? 

SORU :2 Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve tüm inanç gruplarına tahsis 
edilmiş merkezlerin kira bedelleri de aynı düzeyde midir? 

SORU: 3 İstanbul'da mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan inanç gruplarının 
kullanımına tahsis edilen başka hangi gayrimenkuller bulunmaktadır ve kira 
bedelleri nedir? 

SORU :4 Bakanlığınızın bu kira bedelinin düşürülmesi konusunda bir çalışması olacak 
mıdır? 

CEVAP :1 Şahkulu Sultan Külliyesinin kiralanması söz konusu olmayıp, yürürlükte olan 
mevzuat çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararıyla tahsisi yapılmıştır. Adı geçen 
yere ait kullanım bedeli 17/11/1998 tarih ve 23526 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe gireli Vakıf Hayrat Taşınmazlann Kurum ve Kuruluşlara 
Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 10. maddesi gereğince, 
belirli kıstaslar çerçevesinde İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tespit 
edilmiştir. 

CEVAP: 2 Mülkiyeti vakfına veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait hayrat taşınmazlann 
tahsisinde inanç grubu şeklinde bir sınıflama yapılması söz konusu değildir. 

CEVAP:3 İstanbul'da bulunan çeşitli kurum ve kuruluşlara tahsisli vakıf hayrat 
taşınmazlann inanç gruplanna göre bir aynma tabi tutulması mümkün değildir. 

CEVAP:4 Söz konusu külliyenin tahsisi ile ilgili işlemler çeşitli kurum ve kuruluşlara tahsis 
edilen diğer taşınmazlarda olduğu gibi yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde 
yapılmış olup, kullanım bedelinin değiştirilmesi mümkün olamamaktadır. 
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5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğünün İstanbul şubesinin mütevelli heyetine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir 
AKSU'nun cevabı (7/13190) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Fakirlere yardım için kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı'nm İstanbul'daki 66 kişilik mütevelli heyetine, AK Parti'nin 44 İl 
Genel Meclisi üyesinin de 'hayırsever' sıfatıyla seçilmesine ilişkin 
haberler basında " AK Parti'Iiler Fak-Fuk-Fon'dan hayır dağıtacak " 
şeklinde yer almıştır. 

1- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan ihtiyacı olanlara 
yardım dağıtma görevini AK Partili Meclis Üyelerine verilmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

2- Bu durum, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 5263 sayılı kanuna uygun mudur? 

3- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri hakkındaki 5263 sayılı kanun, "İl Genel Meclisi, 
yardımsever vatandaşları mütevelli heyetine seçer" diyor. Oysa, 
İstanbul'da "İl Genel Meclisi üyeleri, kendi kendilerini mütevelli 
heyetine" seçmiştir. Bu durumu düzeltmek için neler yapılacaktır? 

4- Diğer illerde de buna benzer, uygulamalar yapılmış mıdır? 
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T C . 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı :B050İLİ0070001./303-2~10&>5 fi/04/2006 
Konu :Yazılı Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIĞINA 

İlgi :Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 03.04.2006 tarihli ve 
KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02.-19741/7/13190 sayılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOGAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve Sayın Bakanımız tarafından 
cevaplandırılması istenilen Yazılı Soru önergesi incelettirilmiş ve iddialara cevap teşkil edecek hususlar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardıma ihtiyacı olanlara, başvurulan üzerine 
yapılacak yardımın türü ve miktarına Vakıf Mütevelli Heyetinin çoğunluğu tarafından karar verildiği, 
bu nedenle; İl ve İlçe Mütevelli Heyetlerinde sadece Genel Meclis tarafından seçilmiş üyelerin 
belirleyici olmasının mümkün olmadığı, 

t • • • 

Ayrıca, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının her türlü faaliyetlerinin 
Bakanlığımız Mülkiye Müfettişleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri tararından denetlendiği, 

5263 Sayılı Kanunun İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli 
Heyetlerinde görev alacak hayırsever vatandaşlardan 2 temsilci'nin İl Genel Meclisince seçilmesi ile 
ilgili 19. Maddesinin uygulanması hakkındaki, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü'nün 06.12.2005 gün ve 13127 Sayılı Genelgeleri tüm İl Vakıflarına ve İl Özel İdarelerine 
gönderilmiş, bahse konu Genelgenin 4. Paragrafındaki açıklamanın sonucunda " konu İl Genel 
Meclisinin takdirindedir." kaydı düşülmüş olup, söz konusu görevlendirmelerin İstanbul İli Genel 
Meclisinin takdirinde olduğu 

anlaşılmıştır. 

İl ve İlçelerimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ilgili mevzuat doğrultusunda 
faaliyetlerini yürütmektedirler. 

Bilgilerinize arz ederim. 

sdülkadirAKSU 
Bakan 
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6.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, çocuklarının ortağı olduğu şirketlere ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13212) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 13.03.2006 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- 8 Temmuz 2004 tarihinde kurulan ve kurucu ortaklan arasında oğlunuzun da 
bulunduğu AVEK Otomotiv, İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nirı 
diğer ortaklan kimlerdir? Oğlunuzun adı geçen şirketteki ortaklık payı ne kadardır? 
Oğlunuz bu şirketteki hisselerini hangi tarihte kime devretmiştir? 

2- Çocuklarınızın ortaklan olduğu AB Gıda, SAB Gıda, SAB Makine LTD ŞTİ.. 
Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ adlı firmaların AVEK 
Otomotiv, İnşaat. Turizm, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile. bu şirketin diğer 
ortaklan ile, ortakların diğer şirketleri ile, oğlunuzun ortaklığı son erdikten sonra 
herhangi bir ticari ilişkileri olmuş mudur? Olmuşsa bu ticari ilişkilerin kapsamı ve 
boyutu nedir? 

3- Inrernet sitelerinde, Paşalı Grup şirketlerinden biri olarak gözüken AVEK Otomotiv. 
inşaat. Turizm, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi olan Paşah Grubu ile 
çocuklarınızın bir ticari ilişkisi mevcut mudur? Geçmişte olmuş mudur? Paşalı 
Grubu'nun inşaat şirketi olan Kare İnşaat, Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İstanbul'da inşa 
ettiği Giyimkent Özel Blok İnşaatlarından iş merkezi satın aldıkları yönündeki 
iddialar doğru mudur? Bu iddialar doğruysa, bu ticari ilişki karşılığında ıhn*n 
binalorm metrekaresi ile verilen paranın değeri nedir? 

4- İzmit'teki SEKA Kent Parkı ihalesini kazanan, Paşalı Grubu'na ait Kare İnşaat, Sa:u«\ i 
ve Ticaret AŞ'nin bu ihaleyi kazanmasında, bu gruba bağlı başka bir şirkette 
oğlunuzla ortaklık yapmasının etkisi olmuş mudur? SEKA Kent Parkı ihalesi ne 
zaman -içilmiştir? Oğlunuzun Paşah Grubu'na ait AVEK Otomotivdeki' ortaklığından 
ayrılmasının bu ihaleyle ilgisi var mıdır? 

5- SEKA Kent Parkı ihalesine 22 firmanın katıldığı bu firmaların tekliflerinin 17 Milyon 
YIL ile 36 Milyon YTL arasında değiştiği halde, ihaleyi oğlunuzla bir dönem ticari 
ilişki içinde olan bir firmanın 26 Milyon 930 Bin YTL bedelle kazanmış elmas» 
tesadüf müdür? 

6- Kare inşaatın teklif ettiği bedelin altında ihaleye teklif veren firmalar hangileridir? 
İhale neticesinde, o firmaların tekliflerinin daha düşük olmasına rağmen kabul 
edilmemesinin gerekçeleri nelerdir? 

7- Çocuklarınızın bir dönem ticari ilişkiye girdikleri ve yapılacak ihale öncesinde 
tartışmaların yaşanmaması için ortaklığından çekildikleri anlaşılan firmaların sizin 
bakan olduğunuz bir dönemde, teklif ettikleri bedelden daha düşük teklifler olmasına 
rağmen ihale kazanmaları bir tesadüf müdür? Yoksa sizin nüfuz kullandığınızın bir 
göslergesi midir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Özel Kalem Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.ÖKA.0.00/310/233 / İS/..4./2006 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 03 04.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19741 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Bakanlığımıza intikal eden İstanbul Milletvekili 
Berhan ŞİMŞEK'e ait 7/13212 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin olarak cevaplarımız aşağıdaki gibidir. 

Tüm sorularınızın dayanağını oluşturan SEKA Kent Park İhalesi ile ilgili 
olarak ortaya atılan iddialar hakkında hem bunu haber yapan mahalli gazeteye 
tekzip göndermek suretiyle hem de şahsıma ait internet sitesinde 
(kemalunakitan.com.tr) gerekli açıklamaları yapmış bulunmaktayım. Her iki 
açıklamada da iddiaların asılsız olduğunu bir bir açıkladım. Gerek basm yayın 
organlarında yer alan haberlerde gerek tarafınızdan sorulan sorularda söz konusu 
ihale ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar gerçek dışı olup, ihale üzerine kalan 
şirketle oğlumun ortaklık ilişkisi olmadığı gibi, ihalenin seyri ile ilgili de hiçbir 
alakası yoktur. Diğer şirketle olan ve önceden bitirilen ortaklık ilişkisinin de bu 
ihaleye hiçbir etkide bulunması ve herhangi bir nüfuz kullanılması da söz konusu 
değildir. 

Bu çerçevede, soru önergesinde yer alan tüm sorularda doğrudan ya da 
dolaylı olarak ortaya atılan iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulü olup, bu tür 
uydurma senaryolan soru sorar gibi yaparak soru önergesi müessesesinin iyi niyet 
dışına çıkılarak kullanılması da ayrıca üzücüdür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVIGEN'in, oğluna ait bir şirkete teşvik verilip veril
mediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13216) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan hakkında son zamanlarda medyada fazlaca yer alan 
iddialar ayyuka çıkmıştır. Hemen her gün Sayın Unakıtan ile ilgili İddialar birbirini 
kovalıyor. 

Bu nedenle aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. ~ 

Mehmet SEVIGEN 
İstanbul Milletvekili 

1. Oğlunuza ait A.B Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Hazine tarafından 2.5 
trilyon liralık teşvik verilmiş midir ? 

2. Teşviğin konusu yıllık 60.000 ton fosforik asit üretimi midir ? 

3. Fosforik asit gıda sektöründe kullanılmakta mıdır ? 

4. Oğlunuzun şirketinin faaliyet konusu "Hayvani müstahzarlar canlı, kesilmiş et, balık, 
tavuk, kabuklu hayvanlar süt ve süt müstahzarlara yumurta, bal alımı satımı" olduğuna 
göre teşviğe bağlanan bu fosforik asit, şirketin ticaret siciline bildirdiği iş konusu alanların 
hangisinde kullanılacaktır ? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Özel Kalem Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.ÖKA.0.00/310/23t<Â lS./.f/2006 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 03 Nisan 2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19741 sayılı yazınız. 

İlgi yazmız ile Bakanlığımıza intikal eden İstanbul Milletvekili Mehmet 
SEVİGEN'e ait 7/13216 sayılı yazılı soru önergesinde, bahsi geçen Yatırım 
Teşvik Belgesi 10.06.2002 tarih ve 2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2002/1 sayılı 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
hükümleri çerçevesinde verilmiştir. Nitekim, söz konusu şirkete verilen teşvik 
belgesine ilişkin bilgiler 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazetede "2005 
Yılı Mayıs Ayma Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında 
Tebliğ"de yer almıştır. Başka bir deyişle, kamunun bilgisine sunulmuş açık bir 
bilgidir. Soru önergesinde yer alan "2,5 trilyon liralık teşvik verilmiş midir? 
şeklindeki ifade, sanki bu tutarda bir yardım yapıldığı gibi bir iddiayı 
içermektedir. Halbuki, böyle bir yardım yapılması söz konusu olmayıp, bahsedilen 
2,5 trilyon yatırım tutan olup, söz konusu teşvik belgesi ile sağlanan teşvik 
unsurları ise KDV istisnası ve gümrük muafiyetinden ibarettir. Diğer taraftan, 
yatırım teşvik belgesinde yer aldığı şekliyle yatınmın sektörü ve konusu "İmalat 
Kimya - Sülfirik asit, citric asit, fosforik asit" dir. 

Araştınldığmda kolaylıkla öğrenilebileceği üzere fosforik asit, sıvı 
temizleyiciler,alkolsüz içkilerin(özellikle kola) ekşitilmesi; süzme ve işlenmiş 
peynir, yağlann üretimi; taklit jölelerin üretiminde pH kontrolü,kireçleme işlemi 
sonrası meyve sulannm antılması; yemeklik yağ rafine işleminde 
kullanılmaktadır. 
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Soru önergesinde, bahse konu şirketin faaliyet konusu olarak bir faaliyei 
alanı tırnak içinde yazılarak, bu faaliyet alanı ile teşvik belgesinin konusu 
arasındaki ilişki sorulmuştur. Soru önergesinden anlaşıldığı kadarıyla, tırnak 
içinde verilen faaliyet konusu bir kaynaktan doğru bir biçimde ancak eksik alıntı 
yapılmıştır. Üzücü olan, alıntı yapıldığı düşünülen ticaret sicili gazetesinde diğer 
faaliyet konulan da tek tek verildiği halde, ki bu faaliyet konulan 17 ayn başlık 
altında sıralanmıştır, bunlann hepsi yok sayılmıştır. Söz konusu ticaret sicili 
gazetesinde açık bir şekilde ifade edildiği üzere şirketin faaliyet konulan arasında 

"Madde G: Kimyasal sanayii ve buna bağlı sanayii müstahzarlan,organize 
olan ve olmayan kimyevi müstahzarlar,ispençiyeri müstahzarlan,gübreler degabat 
ve hayvancılıkta kullanılan maddeler, Dikalsiyum fosfat dihidrat, monakalsiyum 
fosfat dihidrat imalatı, boyacılık maddeleri, müstahzar boyalar, macun ve 
mürekkepler, uçan yağlar, tuvalet müstahzarlan, kozmetikler, sabunlar, 
yapıştıncılar, fotoğraf ve sinemacılıkta kullanılan maddelerin alım satımı" yer 
almaktadır. 

Bu çerçevede, şirketin faaliyet konusu alman teşvik belgesinde yer alan 
konuyu içermektedir. Bu hususlar ortada iken, gerçeklerle bağdaşmayan ve 
mesnedi olmayan sorular üzerine bir senaryo üretilmesi çabasını da yadırganması 
gereken bir maksadın sonucu olduğu düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Bakanı 
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8.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir firmanın vergi kayıtlarına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13218) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakam Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 17.03.2006 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

1- Oğlunuz Abdullah Unakıtaıva ait AB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ adlı şirketin mükellef 
kayıtlarına giren Maliye Bakanlığı çalışanları hakkında vergi mahremiyetini ihlal 
ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığı yönünde basma yansıyan haberler doğru 
mudur? Bu haberler doğruysa soruşturma açılan bürokratlar kimlerdir? Soruşturma 
açılmasında AB Gıda adlı şirketin oğlunuza ait olmasının ve o şirketin kayıtlarını 
kamuoyundan gizlemeye çalışmanızın bir etkisi olmuş mudur? 

2- Bakanlığınızda VEDOP kayıtlarına girenlerin listesi tutulmakta mıdır? Tutuluyorsa, 
Bakanlığınızda VEDOP kayıtlarına giren ve o kayıtlarda gördüklerini sizinle yada 
başka kişilerle paylaşan bakanlığınız çalışanları hakkında da bir soruşturma başlattınız 
mı? 

3- İşyerlerinde asılan Vergi Levhalarında kamuya açık olan Vergi matrahlarının ve 
tahakkuk eden verginin, vergi mahremiyeti adı altında açıklanmasını engelleyen 
düzenlemenin kaldırılması için bir girişimde' bulunacak mısınız? 

4- Vergi mahremiyeti adı altında çocuklarınıza ait şirketlerin mükellef bilgilerinin ve 
ödedikleri vergilerin gizli tutulması, kamuoyundan saklanması, kamuoyu taralından 
öğrenilmesinde sakınca bulunan bazı bilgilerin varlığının bir göstergesi midir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Özel Kalem Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.ÖKA.0.00/310/£33Ö /.&/.£./2006 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 03 Nisan 2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19741 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Bakanlığımıza intikal eden İstanbul Milletvekili Berhan 
ŞİMŞEK'e ait 7/13218 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin 
olarak cevaplarımız aşağıdaki gibidir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde "mükellefin ve 
mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, 
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri 
sırların veya gizli kalması lazım gelen diğer hususların vergi muameleleri ve 
incelemeleri ile uğraşan memurlar tarafından açıklanamayacağı" hükmü yer 
almaktadır. 

Bakanlığımız bünyesinde kurulmuş bulunan VEDOP bilgi işlem sisteminde 
veriler elektronik ortamda takip edilebilmektedir. Bu nedenle, soru önergesinde 
belirtilen hususlarla ilgili olarak vergi mahremiyetini ihlal edenlerle ilgili mevzuat 
gereği şimdiye kadar ne gibi işlem yapılmışsa bundan sonra da aynı işlemler 
yapılacaktır. Dolayısıyla kanuni işlem yapılıp yapılmaması vergi mahremiyeti 
ihlalinin kiminle ilgili olup olmadığına göre değişmemektedir. 

Diğer taraftan, hangi hususların vergi mahremiyetine girdiği hususu Vergi 
Usul Kanununun 5 inci maddesinde yer almakta olup, işyerlerine asılan vergi 
levhaları kamuya da açıktır. Dolayısıyla bu husus vergi mahremiyetinin ihlali 
kapsamında değerlendirilmemektedir. y . 

Bilgilerinize arz ederim. I /^v 

KettalUNAKITAN 
Jnaliye Bakanı 
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9.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir konferans organizasyonu ihalesine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/13236) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 10.03.2006 

l 
Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

Bakanlığınız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından "'15-17 Kasım 2006 
tarihlerinde Yapılacak Olan Dünya Sağlık Örgütü Obezite iie Mücadele Bakanlar Konferansı" 
Organizasyon Hizmeti alınması işine ilişkin açık ihale yöntemiyle yapılacak bir ihale açıldığı 
belirtilmektedir. 

1- Söz konusu ihalede, 'İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler' başlıklı bölümün kalite ve standarda ilişkin 
belgeler şartında ihaleye katılacak isteklilerden IAPCO (Uluslararası Profesyonel 
Kongre Organizatörleri Birliği) ve ICCA (Uluslararası Kongre ve Konferans Birliği) 
dan herhangi birine üye olduklarına dair belgenin aslının veya aslına uygunluğu 
noterce onaylanmış örneğinin istenmesinin gerekçesi neciir? 

2- Ad) geçen uluslar arası örgütlerin yapısı, işleyişi ve bu birliklere üye organizasyon 
firmaları için belirledikleri standartlar nedir? 

3- Türkiye'de bu birliklere üye olan kaç organizasyon 'tîvma-ii bulunmaktadır? Bu 
birliklere üye olan organizasyon firmalar! hangileridir? 

4- Bakanlığınız döneminde hangi organizasyon firmalarından bakanlığınız taralından 
dü/.enlenen organizasyonlar için hizmet alımı gerçekleştirdiniz? Bu hizmet alımları 
karşılığında hangi organizasyonlar için hangi firmaya hangi mimarlarda jv.ra 
ödenmiştir? 

5- Daha önce düzenlemiş okluğunuz hangi organizasyonlar için isteklilerde yukarıda 
bahsedilen uluslar arası örgütlere üye olma şartı aradınız? 

6- Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğiniz organizasyonlar için hizmet aldığınız firmalardan 
hangileri bu uluslara arası örgütlere üyedir? 

7- Geçtiğimiz yıllarda organizasyon hizmeti alımına ilişkin ihalelere katılacak istekli 
firmalarda bu şartı aramamışsanız, şimdi ihale şartnamesine bu şartı koymanı/ın 
gerekçesi nedir? 

8- Geçtiğimiz yıllarda, bakanlığınızdan yoğun olarak ihale alan ve bu uluslar arasî 
örgütlere üye olan bir firmanın bu ihalede rakiplerini saf dışı bırakması- 'cin. 'hale 
şartnamesine bu uluslar arası örgütlere üye olma sarimin konulduğu iddiaları doğru 
mudur? Bu iddialar doğruysa, bu durum sonucu belli olan bu ihaleyi kanuni 
zorunlulukları yerine getirmek için açtığımzm bir göstergesi midir? 
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TC. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

1 8 Nisan 2006 
Sayı : B. 10.0.M.0.00.00.01- 610 Z 8 9 3 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 03.04.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 -19741 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından, tarafıma yöneltilen "Bir 
Konferans Organizasyonu İhalesi"ne ilişkin 7/13236 sıra sayılı yazılı soıûVtaergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. / \ I 

Bilgilerinize arz ederim. / /""Si I 

Prof.Dr.Recep A töAĞ 
Bakan 

EKLER: 
EK-1 Soru önergesi Cevabı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından verilen "Bir Konferans 
Organizasyonu İhalesine" ilişkin 7/13236 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafindan "15-17 Kasım 2006 
tarihlerinde yapılacak olan "Dünya Sağlık Örgütü Obezite ile Mücadele Bakanlar Konferansı" 
Organizasyon Hizmeti alınması işine ilişkin açık ihale yöntemiyle yapılacak bir ihale açıldığı 
belirtilmektedir. 

SORULAR: 

SORU 1: Söz konusu ihalede, "ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile 
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler" başlıklı bölümün kalite ve standarda ilişkin 
belgeler şartında ihaleye katılacak isteklilerden IAPCO(Uluslararası Profesyonel Kongre 
Organizatörleri Birliği) ve ICCA(Uluslararası Kongre ve Konferans Biriiği)'dan herhangi birine 
üye olduklarına dair belgenin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin 
istenmesinin gerekçesi nedir? 

SORU 2: Adı geçen uluslararası örgütlerin yapısı, işleyişi ve bu birliklere üye 
organizasyon firmaları için belirledikleri standartlar nedir? 

SORU 3: Türkiye'de bu birliklere üye olan kaç organizasyon firması bulunmaktadır? Bu 
birliklere üye olan organizasyon firmaları hangileridir? 

SORU 4: Bakanlığınız döneminde hangi organizasyon firmalarından Bakanlığınız 
tarafindan düzenlenen organizasyonlar için hizmet alımı gerçekleştirdiniz? Bu hizmet alımları 
karşılığında hangi organizasyonlar için hangi firmaya hangi miktarlarda para ödenmiştir? 

SORU 5: Daha önce düzenlemiş olduğunuz hangi organizasyonlar için isteklilerde 
yukarıda bahsedilen uluslar arası örgütlere üye olma şartı aradınız? 

SORU 6: Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğiniz organizasyonlar için hizmet aldığınız 
firmalardan hangileri bu uluslararası örgütlere üyedir? 

SORU 7: Geçtiğimiz yıllarda organizasyon hizmeti alımına ilişkin ihalelere katılacak 
istekli firmalarda bu şartı aramamışsanız, şimdi ihale şartnamesine bu şartı koymanızın gerekçesi 
nedir? 

SORU 8: Geçtiğimiz yıllarda, Bakanlığınızdan yoğun olarak ihale alan ve bu uluslararası 
örgütlere üye olan bir firmanın bu ihalede rakiplerim saf dışı bırakması için ihale şartnamesine bu 
uluslararası örgütlere üye olma şartının konulduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğruysa, 
bu durum sonucu belli olan bu ihaleyi kanuni zorunluluklan yerine getirmek için açtığınızın bir 
göstergesi midir? 

CEVAPLAR: 

CEVAP 1- Bakanlığımız ev sahipliğinde 15-17 Kasım 2006 tarihleri arasında İstanbul'da 
yapılacak olan Obezite ile Mücadele Dünya Sağlık örgütü Avrupa Bakanlar Konferansı'na, 
Avrupa Bölgesine üye 52 ülkenin başta Sağlık Bakanları olmak üzere, 60'a yakın Bakanın, 
ayrıca, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere sağlıkla ilgili çeşitli uluslararası 
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kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 600 kişilik üst düzey topluluğun' 
katılımı beklenilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Marc DANZON ile Sayın Bakanımız 
Prof. Dr. Recep AKDAG arasında sözkonusu toplantının İstanbul'da yapılmasına ilişkin olarak 
12 Eylül 2005 tarihinde bir "Mutabakat Zaptı" imzalanmıştır. 

Sözkonusu Mutabakat Zaptı'nda, toplantının organizasyonu, konaklama hizmetleri, 
resepsiyonlar (DSÖ Avrupa Bölge Direktörü'nün ücreti kendisince ödenerek vereceği 
resepsiyonlar da dahil), ulaşım, teknik ekipman, yemek, karşılama, uğurlama, otel rezervasyonu, 
personel sağlanması gibi hizmetlerin yapılması Bakanlığımızca taahhüt edilmiştir. 

DSÖ'ye Avrupa Bölgesinden üye 52 ülkeden 60'a yakın Bakan ve 600 üst düzey 
delegenin katılımı ile ülkemizde gerçekleştirilecek olan bu toplantının, ülkemizin tanıtımı ve 
layıkıyla temsil edilmesi açısından önemli olduğu düşünülmüştür. 

Bu nedenle, sözkonusu toplantı organizasyonunun başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi bakımından, bu tür organizasyonları daha önce gerçekleştirmiş, IAPCO 
(Uluslararası Profesyonel Kongre Organizatörleri Derneği), ICCA (Uluslararası Kongre ve 
Konferans Birliği) gibi uluslararası kuruluşlara üye firmalar tarafından yapılmasında fayda 
görülmüştür. 

CEVAP 2- IAPCO (Uluslararası Profesyonel Kongre Organizatörleri Derneği) ve ICCA 
(Uluslararası Kongre ve Konferans Birliği) uluslararası toplantı ve etkinlikleri düzenleyen 
firmaları bir araya getiren kuruluşlar olup bu kuruluşlara ait bilgiler aşağıdadır. 

1- ICCA-International Congress & Convention Association 
Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği 

a) Örgüt Yapısı: ICCA, 1963 yılında bir grup seyahat acentesi tarafından kurulmuştur. İlk ve en 
önemli amaçları, seyahat sektörünün hızla genişleyen uluslararası toplantılar piyasasına katılımını 
sağlamak ve bu piyasadaki çalışmalarına dair güncel bilgi alışverişini sağlamaktır. 

Günümüzde ICCA uluslararası toplantılar dünyasının en ön planda yer alan 
kuruluşlarından biridir. Uluslararası toplantı işlemleri, ulaşımları ve konaklamaları hususlarında 
önde gelen uzmanların temsil edildiği üyeliklerden oluşan bir birliktir. Dünya genelinde yaklaşık 
80 ülkede 700'den fazla üyesi ile toplantı sektöründe en küresel kuruluştur. ICCA'nın Hollanda, 
Malezya, A.B.D. ve Uruguay'da ofisleri bulunmaktadır. 

ICCA Kategorileri 

Kongre Seyahat&Destinasyon Yönetim Şirketleri A 
Havayolları B 
Profesyonel Kongre, Konvansiyon ve/veya Fuar Organizatörleri C 
Turist ve Konvansiyon Büroları D 
Toplantı Enformasyonu ve Teknik Uzmanlar E 
Toplantı Otelleri F 
Konvansiyon ve Fuar Merkezleri G 
Onur Üyeleri H 
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ICCA Ağı yukarıda bahsedilen kategorilerde aynı faaliyetleri gösteren üyeler arasında işbirliğini 
geliştirmekle kalmayıp, kategorileri ne olursa olsun aynı coğrafik bölgelerde birlikte çalışma 
yapmalanna da olanak sağlamaktadır. ICCA'nm yapılanmasmdaki bu öğe, pazarlama, pazar 
araştırması ve eğitim gibi iş konularındaki bölgesel benzerliklere dayanmaktadır. 

b) Amacı: Birlik Hollanda kanunlarına tabii olarak sürdürülecek olup, merkezi Amsterdam'da 
kayıtlı bulunmaktadır. Birliğin amacı, kanuna uygun şekilde ve kanuni esaslara dayalı olarak, 
konferanslar, kongreler ve toplantılann yanı sıra fuarlar gibi tüm uluslararası toplantılann dünya 
çapında geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Amaçlarını gerçekleştirirken Birlik; 

1) Bir araya gelerek değerlendirmeler yapacak, yapılanacak ve ilgili bilgileri dağıtacaktır. 
2) Uluslararası toplantılann ve/veya fuarların anlamının kavranmasını geliştirecektir. 
3) Üyelerinin temsili ile uluslararası hizmet sektörü içinde mesleki eğitimler başlatacak ve 

düzenleyecektir. 
4) Üyeleri tarafından mesleki hizmetlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaktır. 

c) Standart: 
1. Üyeliğe uygun olanlar, iş tanımı, yukarıda tanımlanan amaçlara uygun şekilde toplantı, 

konvansiyon ve/veya fuar düzenlenmesi ve promosyonu olan tüzel kişilerdir (gerçek 
kişiler değildir). 

2. Aşağıda tanımlanan farklı kategorilerde üyelik olacaktır: 

Kategori A: Kongre Seyahat&Destinasyon Yönetim Şirketleri 
Kategori B: Havayolları 
Kategori C: Profesyonel Kongre, Konvansiyon ve/veya Fuar 
Kategori D: Turist ve Konvansiyon Büroları 
Kategori E: Toplantı Enformasyonu ve Teknik Uzmanlar 
Kategori F: Toplantı Otelleri 
Kategori G: Konvansiyon ve Fuar Merkezleri 
Kategori H: Onur Üyeleri 

3. Yeni üyelerin kabulü Direktörler Kurulu'nun takdirindedir. 
4. Tüzük, üyelerin giriş ücreti ve/veya periyodik üyelik ücreti ödemesini şart koşabilecektir. 
5. Üyelik aşağıdaki durumlarda sonlandırılacaktır: 

- Varlığı sona eren bir üye 
- Üyenin istifası 
- Birlik tarafından ihtar verilmesi 
- Genel Asamble tarafından ihraç 

6. Tüzük üyelerin kabulü ve üyeliğin sonlandırılmasına ilişkin daha fazla hüküm ve kriter 
emredebilecektir. 

2-IAPCO-International Association of Professional Congress Organisers 
Uluslararası Profesyonel Kongre Organizatörleri Birliği 

a) Örgüt Yapısı. IAPCO, 1968 yılında kurulmuş olan, uluslararası ve ulusal kongrelerin, 
toplantılann ve özel faaliyetlerin yöneticilerini ve profesyonel organizatörleri temsil eden kar 
amacı gütmeyen bir kuruluştur. 
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IAPCO, üyeleri ve toplantı sektöründe diğer hizmet verenler arasında sürekli eğitimin 
sağlanması ve diğer profesyoneller ile iletişim aracılığıyla hizmet standartlarının yükseltilmesi 
amacını taşımaktadır. IAPCO yıllık esasa dayalı şekilde faaliyetleri izlenen dünya genelinde 
üyelere sahiptir. 

IAPCO, İsviçre'de kayıtlı olan ve profesyonel kongre organizatörleri ve uluslararası 
toplantı yöneticileri için bir meslek birliğidir. 

b) Amacı: 
• Kongre organizatörlüğü mesleğinin ilerlemesine yardımcı olmak. 
• Kongrelerin, konferansların ve diğer ulusal ve uluslararası toplantılar ile özel faaliyetlerin 

düzenlenmesi ve idaresi hususlarında yüksek mesleki standardı iyileştirmek ve korumak. 
• Uluslararası kongrelerin teorik ve pratik yönleri hususlarında çalışmalar gerçekleştirmek 

ve bu çalışmaları teşvik etmek. 
• Profesyonel uluslararası toplantı organizatörlerinin karşı karşıya kaldığı problemlere 

ilişkin araştırma çalışmaları gerçekleştirmek. 
• Uluslararası toplantılar ile ilgisi bulunan diğer organizatörlerle etkili ilişkiler kurmak ve 

bu ilişkileri sürdürmek. 
• Eğitim Akademisi aracılığıyla eğitim kursları programlan geliştirmek. 
• Profesyonel Kongre Organizatörleri için forum düzenlemek. 
• Toplantı düzenleyicilerini, saygın Profesyonel Kongre Organizatörlerinin yardımı 

hususunda teşvik etmek. 
• Bilgi ve deneyim alışverişi hususunda üyelerine olanaklar sağlamak. 

IAPCO bünyesinde üç adet idari birim bulunmaktadır: 

1) Konsey 
2) Eğitim Akademisi 
3) Etik Komite 

c) Standartlar: 
IAPCO Üyeliği uluslararası toplantılann hazırlanması ve idare edilmesi alanlannda faaliyet 
gösteren bireylere ve şirketlere açıktır. 5 adet üyelik kategorisi bulunmaktadır. 

Olağan üyeler ücret ödemekte olan ve Genel Asamblelerde oy kullanan üyelerdir. 
Bununla birlikte, Davetli IAPCO Üyeliği, Onursal IAPCO Üyeliği, Proje Yönetici Üyeliği ve 
Şube Ofisi Üyeliği diğer kategorileri oluşturmaktadır. 

o Profesyonel kongre düzenleyen şirketlere, 
o Şirketlerin, birliklerin, kuruluşlann, üniversitelerin, konferans merkezlerinin ve 

diğer kurumların konferans birimlerinde görev yapan bireylere, 
o Uluslararası toplantılann düzenlenmesi ve idare edilmesi hususunda gerekli tüm 

hizmetlerin organizasyonu ile ilgilenen serbest bireylere, 
açıktır. 

Uluslararası toplantı organizasyonu üzerine en az iki yıl süre ile daimi olarak çalışmış 
olmak veya en az dört yıl süre ile zamanın en az %50'sini kapsayacak şekilde sürekli olarak 
uluslararası toplantılar ile ilgili çalışma yapmak gerekmektedir. 
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IAPCO üyeliği için başvururken, başvuru sahiplerine özel anketler verilmekte olup, 
başkanlığını yapmakta olduğu şirketin ya da bölümün, düzenlenmesinden tamamıyla sorumlu 
olduğu 10 adet uluslararası toplantının detaylarının bildirilmesi istenmektedir. 

Bu on toplantıya, beş ülkeden fazla olmak üzere %40'ı yabancı katılımcı tarafından 
katılım gerçekleşmiş ve toplantı en az üç tam çalışma günü boyunca sürmüş olmalıdır. Ve bu 
toplantılann en az beş tanesinde 400 delege ya da daha fazla kişinin katılımının gerçekleşmiş 
olması zorunludur. 

CEVAP 3- Türkiye'de IAPCO'ya üye 7, ICCA'a üye 13 olmak üzere en az 20 firma 
bulunmaktadır. 

IAPCO'ya fiye organizasyon firmaları 
1- Fİgür Congress & Organization Services LTd. 
2- FlapTour 
3- Mustafa Kartopu Dert-Tur Tours & Travel 
4- Serenas Torism 
5- Topkon Congress Services 
6- PCO Turizm ve Ticaret A.Ş. 
7- ZED Tourism Travel Agency 

ICCA'ya fiye organizasyon firmaları 
1- Dekon Congress & Torism 
2- Figür Congress Services 
3- IKON Torism & Trade Inc. 
4- Incenta İncentive House 
5- İnterium Torism Limited Company 
6- Kongresist Convention & Destination Management Inc. 
7- Oytur - Oyak Marketing, Service and Torism Inc. 
8- Seturturyatlnc. 
9- TeamCon Congress Services 
10-Topkon Congress Service 
11 - Travel Extra & MICE Turkey 
12- VIP Tourism - VTP MICE 
13 - Visitur Travel & Torism Inc. 

CEVAP 4- Bakanlığım döneminde gerçekleştirilen organizasyonlara ilişkin bilgiler 
aşağıdadır. 
Organizasyon Adı ; Firma adı TutanfYTL) 
Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Kitle Lavida Tour Kaçmaz Org. 58.375,00 
İletişim Araçlarından Yararlanma 
Teknikleri Konulu Eğitim Toplantısı 
Döner Sermayeli İşletmelere Haiz Ultra Turizm 121.513,00 
Kurumların Komisyon Üyelerine 
Eğitim Toplantısı 
Sürücü Davranışları Geliştirme Ultra Turizm 58.450,00 
Eğitimi Çalışması 
Hasta Haklan Konusunda Eğitim Adım Petrol Turizm 46.434,00 
Çalışmaları 
Yönetici Eğitim Çalışması Ultra Turizm 69.997,00 
Hemşireler Günü Organizasyonu Ritmo Organizasyon 14.547,19 
Personel Hakkında Organizasyon Otel Ab-ı Hayat 17.360,00 
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Sağlıkta Dönüşüm Programı Org. 
CEBİT Bilişim 2004 Fuanna katılım 
Temel, Kişisel, Liderlik, Ekip 
Çalışması Organizasyon 
Ulusal Çocuk Çevre Sağlığı Eylem 
Planı Eğitimi Toplantısı 
Ulusal Medikal Kurtarma Eğitim 
Becerileri ve Yaşam Becerileri 
Eğitimi 
Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 
öngördüğü Personel Dağıtım 
Sonuçlan Toplantısı 
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 
Başhekimleri Son Durum 
Değerlendirme Toplantısı 
Temel Sıtma Eğitimi 
Neonatal Resüsitasyon Kurs 
Sorumluları Değerlendirme Toplan. 
Tularemi Eğitimi Toplantısı 
Şark Çıbanı uygulama Eğitim 
Toplantısı 
Ulusal Tütün Programı Hazırlık 
Toplantısı 
Acil Sağlık Hizmetleri Eğitimi 
Toplantısı 
Ülkemize Eğitim Görmeye Gelen 
Etiyopyalı Doktorların iaşe ve 
İbatelerinin karşılanması 
Kamu Yatınm Hizmetleri Destek 
Ve Alternatif Arama Toplantısı 
Bazı Kurum ve Kuruluşlann 
Devri ile ilgili Toplantı 
Dünya Hemşireler Günü 
Organizasyonu 
Halk Sağlığı Alanında, Haşerelere 
Karşı İlaçlar Eğitim Toplantısı 
Birinci Türk-Alman Acil 
Ambulans Kongresi 
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşli 
Hastalıktan Toplantısı 
Haşerelere Karşı İlaçlama Usul 
ve Esasları Toplantısı 
Üniversite Rektörleri İstişare 
Toplantısı 
Kaplıcalar Yönetmeliği 
Değişikliği Toplantısı 
Ulusal Çocuk Sağlığı Eylem 
Planı Genel Kurulu 
Sivil Savunma Uzmanlanna 
Yönelik Oryantasyon Toplantısı 

18 . 4 . 2006 

Polat Rönesans Otel 
Setur Organizasyon 
Bin-Kap Turizm 

Ritmo Organizasyon 

Ultra Turizm 

Ultra Turizm 

Asya Termal Tesisleri 

Çınar Turizm 
Adım Travel 

Adım Travel 
Moss Travel 

Moss Travel 

Ritmo Org. 

Uygar Turizm 

Ultra Turizm 

Ultra Turizm 

Ultra Turizm 

Moss Travel 

Adım Travel 

Moss Travel 

Moss Travel 

MDS Organizasyon 

Asya Termal Tesisi 

Moss Travel 

Moss Travel 

O: 

16.535,34 
6.300,00 
7.528,40 

19.434,60 

20.160,00 

12.567,00 

12.110,99 

1.538,80 
14.702,56 

10.915,00 
10.497,28 

13.729,96 

10.890,93 

4.052,00 

9.990,40 

14.934,08 

11.435,20 

15.538,65 

26.369,28 

13.273,28 

20.282,53 

4.826,20 

11.389,83 

9.177,28 

23.970,24 
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Organizasyon Adı ; Firma adı 
Çernobil Kazasının Karadeniz 
Bölgesi Üzerindeki Etkileri 
Toplantısı 
Afetlerde Sağlık Hizmetlerinde 
Yenileme Yapılması Toplantısı 
Ulusal Kanser Danışma Kurulu 
Toplantısı 
2006 Mali Yılı Yatınm Programı 
Değerlendirme Toplantısı 
Eğiticiler İçin Rehber Eğitim 
Modülü Toplantısı 
2006 Yılı mali Yatınm Programı 
Toplantısı 
CEBÎT Euroasia Bilişim 2005 
Fuanna Katılım 
Kaplıca İşletmeleri Termal 
Turizm Sektörü Sorunları 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi 
Uygulamaları Toplantısı 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi 
Uygulamaları Toplantısı 
Brusellozis Eğitimi Toplantısı 
Ulusal Kanser Danışma Kurulu 
Toplantısı 
Halkın Sağlık Bilincinin 
Geliştirilmesi, Eğiticiler İçin 
Rehber Eğitim Modülü Top. 
Kadınlarda Serviks Kanseri 
Taraması Toplantısı 
Tıpta Uzmanlık Eğitim 
Uygulamalan Toplantısı 
Kanser Kayıt Elemanlan 
Eğitim Toplantısı 
Üreme Sağlığı ve Kadın 
Serviks Kanseri Toplantısı 
ÇKYS-MKYS Modülü 
Eğitim Toplantısı 
Haşerelere İlaç Sertifika 
Dağıtım Toplantısı 
ÇKYS-İKYS Modülü 
Eğitim Toplantısı 
Sağlıkta Dönüşüm Projesi 
Başlangıç Çalıştayı 
Aile Hekimliği 2. Aşama Eğitim 
Müfredatı Belirleme ve Eğitim 
Metodu Geliştirme Çalıştayı 
Aile Hekimliği Uluslararası 
Konferansı 

Ultra Turizm 

ANKET A.Ş. 

Ultra Turizm 

Ultra Turizm 

ANKET A.Ş. 

Ultra Turizm 

Ultra Turizm 

Moss Travel 

MDS Organizasyon 

Adım Travel 

Moss Travel 
Moss Travel 

ANKET A.Ş. 

Adım Travel 

MDS Organizasyon 

Yankı Seyahat 

Adım Travel 

Enerji Otel 

Moss Travel 

Enerji Otel 

Ritmo Turizm 

BGT Turizm 

Atlas Turizm 

TutanfYTL) 
972,70 

5.808,90 

4.541,42 

7.056,00 

16.980,20 

8.489,60 

14.716,80 

13.686,40 

15.590,60 

10.158,40 

18.663,68 
5.172,16 

18.163,74 

9.133,60 

15.525,44 

20.156,76 

8.965,60 

24.286,08 

18.697,28 

25.741,44 

125.785,45 

12.472,90 

94.692,64 
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Organizasyon Adı Firma adı 
Birinci Basamağa Yönelik Zehir 
Tanı Tedavi Rehberi(Akılcı İlaç 
Kullanımı Kapsamında) 
Sağlık Yönetimi Eğitimi 
Başlangıç toplantısı 
Aile Hekimliği 1. Aşama 
Kursiyer Eğitimliği 
Aile Hekimliği 1. Aşama 
Kursiyer Eğitimleri 
Aile Hekimliği 1. Aşama 
Kursiyer Eğitimleri 
Kamu Hastanelerinin Özerkleş-
tirilmesine Esas Oluşturacak 
Model ve Kriterlerin Belirlen
mesi Toplantısı 
Kişisel Gelişim Eğitimi 
Üst Düzey Yöneticilere Flagship 
Programı Tanıtımı Eğitimi 
Aile Sağlığı Elemanı Uyum Eğt. 
Kamunun Yeniden Yapılanmasında 
Sağlık Sisteminin İzlenmesi, 
Değerlendirilmesi ve Performans 
Yönetimi Konulu Çalıştay 
Birinci Basamağa Yönelik 
Zehirlenmeler tanı ve Tedavi 
Rehberleri Geliştirme 
Sağlıkta Dönüşüm Programı 
Yönetici Eğitimi 
Sağlıkta Dönüşüm Programı 
Yönetici Eğitimi 
Sağlıkta Dönüşüm Programı 
Yönetici Eğitimi 
Sağlıkta Dönüşüm Programı 
Yönetici Eğitimi 
Kamu Hastaneleri Yönetici 
Eğitim Programı-Birinci Tur 
Kamu Hastaneleri Yönetici 
Eğitim Programı-Birinci Tur 
Ulusal Sağlık Hesaplan Çalıştayı 
Aile Hekimliği 1. Aşama 
Kursiyer Eğitimleri 
Kuş Gribi Sempozyumu 
Birinci Flagship Eğitimi 
Programı Kursu 
GSS ve Sağlık Bakanlığının 
Yeniden Yapılandırılması Top. 
Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğt. 

Ayder Turizm 

BGT Turizm 

Kuzey Turizm 

Kuzey Turizm 

Kuzey Turizm 

Ayder Turizm 

Konvoy Turizm 
Mango Turizm 

Ayder Turizm 
Ayder Turizm 

Ayder Turizm 

Atlas Turizm 

Atlas Turizm 

Atlas Turizm 

Atlas Turizm 

Ayder Turizm 

Ayder Turizm 

Anket Turizm 
Ayder Turizm 

Ayder Turizm 
N&M Turizm 

N&M Turizm 

Moss Atlas Turizm 

TutarıfYTLV 
40.976,06 

74.303,14 

30.875,59 

32.364,46 

31.937,07 

20.856,50 

65.882,50 
40.348,92 

13.563,51 
19.899,86 

42.614,43 

77.867,22 

29.029,91 

63.884,57 

69.560,78 

60.241,82 

42.961,03 

22.488,64 
43.802,30 

183.315,76 
76.456,00 

37.700,00 

69.875,82 
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Organizasyon Adı : Firma adı TutarıfYTL) 
Flagship Kursu Eğitimi Eğitimi Organizer Efekt Reklâm Tic. 79.195,00 
Kursu 
Pilot İller Koordinasyon Toplantısı Ritmo Turizm 48.437,00 
Ve Aile Hekimliği 1. Aşama 
Uyum Eğitimi 

TOPLAM 2.522.721,70 

CEVAP 5- Her organizasyon kendine özgü niteliklere haiz olması sebebiyle, istenilen 
kriterler yapılacak işin özelliğine göre belirlenmektedir. Daha önce bu çapta büyüklükte ve 
önemde organizasyon ihalesi yapılmadığından dolayı bahsedilen kuruluşlara üye olma şartı 
aranmamıştır. 

CEVAP 6- Daha önce yapılan ihaleleri kazanan firmalardan Zed Turizm firması IAPCO 
örgütüne üyedir. 

CEVAP 7- Her organizasyon kendine özgü niteliklere haiz olması sebebiyle istenilen 
kriterler yapılacak işin özelliğine göre belirlenmektedir. Bakanlığımız ilk defa bir DSÖ Bakanlar 
toplantısının organizasyonunu üstlenmiştir. Dolayısıyla ülkemizin layıkıyla temsili ve tanıtımı 
açısından önem taşıyan bu çapta bir organizasyon ilk defa gerçekleştirilecektir. Bu nedenle 
organizasyon hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi için bu tür bir düzenlemeye gidilmiştir. 

CEVAP 8- Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup iptal edilen ihalede konulan kriter 
ülkemizde bulunan en az 20 adet firmanın katılımını sağlamaktadır. 

Ancak, ihale dokümanına yönelik olarak, idaremizce görülen lüzum üzerine, toplantının 
yapılacağı bölge kapsamının genişletilmesinde ve sözkonusu ihaleye katılım sayısının 
artırılmasında kamu yararının bulunduğu göz önüne alınarak 4734 sayılı Kanunun 16. maddesine 
istinaden ihale iptal edilmiş olup, bu husustaki karar 20.03.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde 
yayınlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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10.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, internet sitesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/13432) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Enver ÖKTEMV 
İzmir Milletvekili 

Sizinle ilgili olarak basında yer alan iddialar konusunda kendinizi savunduğunuz 
görülen www.kemalunakitan.com.tr adresli internet sitesinin vlaliye Bakanlığına art 
nsl.maliye.gov.tr ve ns2.maliye.gov.tr internet sunucuları üzerinden yayın yaptığı ve sitede 
irtibat telefonları olarak Maliye Bakanlığı Özel Kalemin telefon numaraları yer aldığı iddia 
edilmektedir. 

1. İddialar doğru mudur? Şahsınıza ait olan bu sitenin Maliye Bakanlığına ait 
sunucular üzerinden yayın yapılması nasıl izah edeceksiniz? 

2. Bu internet sitesinde, irtibat telefonları olarak Bakanlığınızın özel Kalem telefon 
numaralarının yer alması sizce etik midir? Bu durum, Kamu imkanlarını şahsi 
işlerinizde kullanma alışkanlığınızdan mı kaynaklanmaktadır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Özel Kalem Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.ÖKA.0.00/310/233 <L f.£./.£/2006 
K O N U : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 12.04.2006 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-20159 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Bakanlığımıza intikal eden İzmir - Milletvekili 
Enver ÖKTEM'e ait 7/13432 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin olarak cevaplarımız aşağıdaki gibidir. 

www.kemalunakitan.com.tr isimli web sitesi şahsıma ait bir web sitesi olup, 
kesinlikle Maliye Bakanlığı bilgisayarları üzerinden yayın yapmamakta, siteyi 
geliştiren özel bir internet servis sağlayıcının sunucuları üzerinden 
yayınlanmaktadır. 

Kasım 2002 seçimleri sonrasında, TBMM Başkanlığı tarafından Türk 
Telekom Genel Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda ODTÜ 
Rektörlüğü ile anlaşmaya varılmış ve bütün milletvekillerinin isim ve soyadları 
yazılarak "com.tr" uzantılı olarak rezerv edilmiştir. Şahsıma ait web sitesinin ismi 
olarak da, TBMM Başkanlığı tarafından yapılan rezerv isim kullanılmış olup, yeni 
bir isim alınması söz konusu olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

il UN AKIT AN 
[aliye Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERI İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

D D O O • 

>L 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasan ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 86 ncı Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla Genel 
Kurulda özel bir görüşme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2006 Pazar 
günü saat: 14.00'de toplanmasının, bu toplantıda yapılacak görüşmelerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanına, Siyasi Parti Grupları Başkanlarına ve Grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi 
bulunan Siyasi Partilerin Milletvekili olan Genel Başkanlarına 10'ar dakika süre ile söz veril
mesinin, bu toplantıda başka konulann görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması 
Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 5.4.2006 tarihli 84 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun; 18.4.2006 Salı ve 19.4.2006 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soru

lar ile diğer denetim konulannın görüşülmeyerek Kanun Tasan ve Tekliflerinin görüşülmesi, 
18.4.2006 Sah günü 15.00-23.00, 19.4.2006 Çarşamba günü 15.00-21.00, 20.4.2006 Perşembe 
günü 14.00-21.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 12.4.2006 tarihli 87 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 
* Plan ve Bütçe Komisyonu 

18.4.2006 Sah-Saat: 15.00 
20.4.2006 Perşembe - Saat: 11.30 

* Adalet Komisyonu 
19.4.2006 Çarşamba - Saat: 11.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
20.4.2006 Perşembe - Saat: 13.30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
89 UNCU BİRLEŞİM 18 NİSAN 2006 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

*& ^ 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

2f& 

06 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/278, 1/1034) 
(S. Sayısı: 17 ve 17'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 9.1.2003 ve 9.2.2006) 

2. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/277) 
(S. Sayısı: 1079) (Dağıtma tarihi: 10.2.2006) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

5. X - Muğla Milletvekili Orhan Seyfı Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/727) (S. Sayısı: 1138) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

6. - Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/977) (S. Sayısı: 1052) (Dağıtma tarihi: 27.12.2005) 

7. X - Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1177) (S. Sayısı: 
1123) (Dağıtma tarihi: 22.3.2006) 

8. - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 
Tarihli ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili 
Hakkı Akalın ve 39 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur 
Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir 
Milletvekilleri Bülent Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem 
Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile 
Değişik 73 üncü Maddesi ve 16 ncı Maddesi ile Değişik Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 
Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 
Milletvekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve 
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Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 Tarihli 
ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin 
Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; 
Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin 
Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı 
Emekli Sandığı Yasasının 32 nci Maddesine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen 
(G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1008, 1/8, 1/14, 1/408, 1/568, 1/571, 1/574, 
2/79, 2/151, 2/152, 2/156, 2/196, 2/208, 2/301, 2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 
2/654) (S. Sayısı: 1139) (Dağıtma tarihi: 7.4.2006) 

9. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 
Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 

10. X - Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1145) (S. Sayısı: 1112) (Dağıtma tarihi: 10.3.2006) 

11. - İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/733) (S. Sayısı: 1135) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

12. - Çankırı Milletvekili Tevfık Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/731) (S. Sayısı: 1137) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.2006) 

13. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1098) (S. Sayısı: 1122) (Dağıtma tarihi: 
21.3.2006) 

14. - Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Elektrik 
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1133, 1/1074) (S. Sayısı: 1099) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1064) (S. Sayısı: 1034) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

16. X - Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1072) (S. Sayısı: 1043) 
(Dağıtma tarihi: 23.12.2005) 
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17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 

İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

19. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

20. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfı'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) 

21. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S. Sayısı: 949) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

22. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

25. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 
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28. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 

Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

45. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

48. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

51. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 
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52. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

53. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

54. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

56. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

57. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

58. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. 
Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

59. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

60. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

61. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

62. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

63. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

64. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S: Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

65. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 
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66. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 

Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

67. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

68. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

69. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

70. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

71. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

72. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

73. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

74. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

75. - Ardahan Milletvekili Ensa/ Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) (S. 
Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

76. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'in; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

77. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

78. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

79. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 
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80. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

82. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

83. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

84. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

85. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

86. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

87. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

88. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

89. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

90. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

91. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

93. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

94. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

98. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

99. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

100. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

107. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

111.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

113.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

114.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

115.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

116.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

117.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

118. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

119. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

120. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

121. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

122. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 511'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

125. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
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Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

126. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

127. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

128. - Karaman Milletvekili Fikret Unlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Unlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

129. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

130. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

131. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

132. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

133. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531"e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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134. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

135. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

136. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

137. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

138. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

139. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

140. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

141. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 
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142. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

143. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

144. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

145. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

146. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

147. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

148. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

149. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

150. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

151.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

152. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

153.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

154. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

155. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

156. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

157. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

158. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

159. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

160. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

161.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

162. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

163. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

164. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine "Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

165. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

166. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

167. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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168. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

169. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

170. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

171. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

172. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

177. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

179. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

180. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

181. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

182. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

183. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

184. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

185. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

186.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

187. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

188. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

189. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

190. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

191. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

192. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

193. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 
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194. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

195. - Siirt Milletvekili Öner GülyeşiFin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

196. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

197. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

198. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

199. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı: 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

200. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

201. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı: 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

202. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

203. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

204. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

205. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

206. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

207. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

208. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

209. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

210. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

211. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

212. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

213. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

214. X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

215. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

216. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

217. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

218.X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

219. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

220. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma tarihi: 4.3.2005) 

221.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 
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222. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

223.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

224. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

225. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

226. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 
6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 
751 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

244. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

249. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

250. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

251. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

252. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

253. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

254. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

255.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

256. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

257. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

258. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

259. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

260.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 
Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 
913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 
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261.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) 
(S. Sayısı: 917) (Dağıtma tarihi: 31.5.2005) 

262. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) 

263.- Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

264. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

265. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

266. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

267. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

268. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 
29.6.2005) 

269. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

270. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

271. X - İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1022) (S. Sayısı: 1007) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

272. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

273. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 
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274. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

275. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

277. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

278. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

279. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

280. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

281.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

282.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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283. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/731) (S. Sayısı: 987ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

284.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

285. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

286. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

287.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

288.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelen
mesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

289. - İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

290. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

291.- Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

292. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

293. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1129) (S. Sayısı: 1019) (Dağıtma tarihi: 21.11.2005) 

294. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

295. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

296. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

297. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

298. X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

299. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

300. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

301.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

302. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

303. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 
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304. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 
305. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

306. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 21.12.2005) 

307. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

308. X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

309. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

310. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

311. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

312.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

313. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

314. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

315.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

316. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

317. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 
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318. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 

Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

319. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

320. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 

321.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

322. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

323. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

324. - İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

325. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

326. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1114) (S. Sayısı: 
1091) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

327. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

328. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 

- 3 6 - 89 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

329. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

330. - İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

331.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

332. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

333. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

334. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

335. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

336. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

337.X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

338. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

339. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: .1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

340. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
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Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

341. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

342. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

343. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

344. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

345. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

346. - Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 1125) (Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

347. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1093) (S. Sayısı: 
1126) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

348. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1103) (S. Sayısı: 1127) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

349. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

350. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

351. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

352. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 
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353. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 
354. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 

Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006)) 

355. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1139) 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
Tasarısı; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönder
me Tezkeresi; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18/01/1990 Tarihli ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı 
Akalın ve 39 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 
Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Millet
vekilleri Bülent Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili 
Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı 
Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi ile Değişik 
73 üncü Maddesi ve 16 ncı Maddesi ile Değişik Ek 17 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İz
mir Milletvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent 
Baratalı*mn; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili 
Mustafa Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve 
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Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlık
lı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 
27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; 
Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'm; 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; istanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 
23 Milletvekilinin; 08/06/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Öz
yürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 
Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen 
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'm; 
08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sam
sun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; 
Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 
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Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili Ramazan 
Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli San
dığı Yasasının 32 nci Maddesine 01/06/1967 Tarihli ve 875 
Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1008, 
1/8,1/14,1/408,1/568,1/571,1/574,2/79,2/151, 2/152, 2/156, 
2/196, 2/208, 2/301, 2/313, 2/322, 2/335, 2/423, 2/459, 2/558, 
2/593, 2/654) 

Not: Başkanlıkça; 1/1008 esas numaralı Tasarı; Adalet, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan 
ve Bütçe; 1/8 esas numaralı Kanun; Anayasa, Plan ve Bütçe; 1/14 esas numaralı Kanun; 
Anayasa, Plan ve Bütçe; 1/408 esas numaralı Tasarı; İçişleri, Milli Savunma, Plan ve Bütçe; 
1/568 esas numaralı Tasarı; Milli Savunma, Plan ve Bütçe; 1/571 esas numaralı Tasarı; Mil
li Savunma, Plan ve Bütçe; 1/574 esas numaralı Tasarı; Plan ve Bütçe; 2/79 esas numaralı 
Teklif; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe; 2/151 esas numaralı Teklif; Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe; 2/152 esas numaralı Teklif; Plan ve Bütçe; 
2/156 esas numaralı Teklif; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe; 2/196 esas 
numaralı Teklif; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe; 2/208 esas numaralı Tek
lif; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe; 2/301 esas numaralı Teklif; Plan ve 
Bütçe; 2/313 esas numaralı Teklif; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe; 2/322 
esas numaralı Teklif; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe; 2/335 esas numaralı 
Teklif; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe; 2/423 esas numaralı Teklif; Sağ
lık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe; 2/459 esas numaralı Teklif; Plan ve Bütçe; 
2/558 esas numaralı Teklif; Plan ve Bütçe; 2/593 esas numaralı Teklif; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Plan ve Bütçe; 2/654 esas numaralı Teklif; Tarım, Orman ve Köyişleri 
ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 4/4/2005 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1079/1515 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 

Kurulunca 4/4/2005 tarihinde kararlaştırılan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 
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GENEL GEREKÇE 
Sosyal güvenlik insanların bulundukları toplumlarda insan onuruna yakışır bir şekilde, başka 

insanlara muhtaç olmadan yaşamalarının ve kişisel özgürlüklerinin teminatıdır. 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25 inci maddesinde; "her insanın 

yiyecek, giyecek, konut, tıbbî bakım ve gerekli toplumsal hizmetler de dahil olmak üzere, ken
disinin ve ailesinin sağlığını ve refahını sağlayacak uzun bir yaşam düzeyine hakkı olduğu; işsizlik, 
hastalık, sakatlık ya da geçim olanaklarından iradesi dışında yoksun kaldığı diğer hallerde güvenlik 
hakkına sahip olduğu" ifadesi ile sosyal güvenlik hakkı da temel insan hakları arasında sayılarak, 
kişinin yaşam bütünlüğünün önemli bir öğesi, uluslararası bir metin ile garanti altına alınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 60 inci maddesinde, "herkesin sosyal güvenlik hakkına 
sahip olduğu, Devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı ve gerekli teşkilâtı 
kuracağı" belirtilmiştir. 

Buna göre, tüm vatandaşların sosyal güvenlik hakkından yararlanması gerekmekle birlikte, bu 
hakkın sağlanması ve kişilerin bugünlerinin ve yarınlarının güvenliği için gereken önlemleri alma 
ve örgütü kurma görevleri de Devlete verilmiştir. 

Sosyal güvenlik uygulamaları gelişmiş ülkelerde refah devleti anlayışının yerleşmesiyle 
1970'li yıllarda zirvesine ulaşmıştır. Ülkemizde ise refah devleti düzeyinde olmasa da, vatandaş
larımız sosyal güvenlik risklerinin bir çoğuna karşı korunmaktadır. 

Kaydedilen bu gelişmelere karşın, özellikle son yirmi yıldır gelişmiş ülkelerde özellikle 
nüfusun yaşlanması nedeniyle, ülkemizde ise sistemin kurgusundan kaynaklanan hatalar nedeniyle, 
sosyal güvenlik sisteminde kapsamlı bir reform ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'deki mevcut sosyal güvenlik sisteminin yapısı ve sorunları 1990'h yılların başlarından 
bu yana kamu oyunda geniş bir şekilde tartışılmaktadır. 

Mevcut sosyal güvenlik kurumlarımızın finansman, örgütlenme ve altyapıyla ilgi çözülmesi 
gereken önemli sorunları vardır. Türk sosyal güvenlik, sisteminin finansman sorununun bir bölümü 
gelirleri azaltıcı, diğer bir kısmı ise giderleri altıncı gelişme ve uygulamalardan kaynaklanmaktadır. 

Gelir azaltıcı faktörlerin başlıcaları erken emeklilik uygulaması, prime esas kazancın düşük 
gösterilmesi, kayıt dışı istihdamın yüksekliği, prim tahsilat oranının düşüklüğü, af ve ödeme kolay
lığı gibi uygulamalarla prim ödeme eğiliminin azalması, prime esas kazanç sınırlarının düşüklüğü 
ve fon gelirlerinin yetersizliğidir. 

Gider artırıcı faktörler ise, erken yaşta emeklilik uygulamaları, primi alınmadan yapılan sigor
ta ödemeleri, borçlanma kanunları, uzayan ortalama ömür nedeniyle artan aylık ödemeleri ve sağ
lık yardımlarının yanı sıra prim gelirleri ile ödenen aylıklar arasındaki ilişkinin zayıflığıdır. 

Finansman dengesini bozan en önemli sorunlardan biri erken emekliliktir. SSK'da emeklilerin 
% 62'sinin yaşının asgarî emeklilik yaşı olan 58-60 yaşın altında olması, sorunun boyutunu açıkça 
ortaya koymaktadır. Genç emekli sayısının yüksek olması, daha kısa çalışma süresi, daha uzun 
emeklilik süresi anlamına gelmektedir. Örnek vermek gerekirse, SSK'da 19,4 yıl çalışarak emekli 
olabilen bir kadın 35 yıl, bir erkek ise 28 yıl boyunca emekli aylığı alabilmektedir. 

Ülkemizde emeklilik sisteminin diğer önemli parametrelerinden birisi olan aylık bağlama oranı 
da uzun süre çalışmayı teşvik etmeyecek şekilde kurgulanmış olup, emeklilik için öngörülen 
süreden fazla çalışılan her ek yıl için aylık bağlama oranı düşük belirlenmiştir. Örneğin Emekli San
dığında ilk 25 yıl için aylık bağlama oranı % 3 iken, 25 yıldan sonra çalışılan her yıl için aylık bağ
lama oranı % l'e düşmektedir. 
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Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurumun bulunması, bu kurumlar kap
samında bulunan kişilerin hak ve yükümlülüklerinin farklılaştığı bir sosyal güvenlik sistemi yarat
maktadır. Ayrımcılık yaratan bu dağınık yapı eşgüdüm sağlanmasını da zorlaştırmaktadır. Diğer 
taraftan, mevzuatın karmaşık olması, aşırı bürokratik işlemler, bilgi işlem altyapısının yetersiz ol
ması ve personele ilişkin sorunlar sosyal güvenlik kurumlarının etkin çalışmasına engel olmaktadır. 

Mevcut sistemin kurgusundan kaynaklanan bu sorunların yanı sıra, Türkiye'nin nüfus yapısın
da orta ve uzun dönemde meydana gelmesi beklenen değişim de sosyal güvenlik sistemimizde 
reform yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin malî açıdan uzun 
dönemde sürdürülebilir olup olmadığını belirleyen en önemli değişkenlerden biri, nüfusun yaş 
gruplarına göre dağılımıdır. 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfus içindeki payının artması, sosyal 
güvenlik sisteminin bir yandan gelirlerinin azalması bir yandan da giderlerinin artması sonucunu 
doğurur. Bu nedenle, bir ülkenin nüfus piramidinin yapısının değişim hızı, aynı zamanda sosyal 
güvenlik sisteminin geleceğini ve alınması gereken tedbirlerin zaman çizelgesini göstermektedir. 

Türkiye şu anda genç bir nüfus yapısına sahiptir. Ne var ki geleceğe ilişkin projeksiyonlar, 
nüfusun hızla yaşlanacağını ortaya koymaktadır. Yapılan hesaplamalara göre, Türkiye 35 yıl gibi ol
dukça kısa bir sürede yaşlı nüfus sorunu ile karşılaşacaktır. Mevcut sosyal güvenlik sisteminin 
yapısından kaynaklanan sorunlar bir yana, Türkiye için öngörülen yaşlanma hızı bile sosyal güven
lik sisteminde acil ve kapsamlı bir reformun zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. 

Öbür taraftan, nüfusun yapısındaki değişime ilişkin diğer göstergelerle ilgili öngörüler ise, 
önümüzdeki 35 yılın aynı zamanda önemli bir fırsat dönemi olduğunu da göstermektedir. 65 yaş ve 
üzeri nüfus ile 0-14 yaş arası nüfusun çalışabilir nüfusa oranını gösteren toplam bağımlı nüfus oranı 
2025 yılına kadar gerileyecektir. Bir başka ifadeyle, önümüzdeki 20 yıl bağımlı nüfusun azalacağı 
buna karşılık çalışabilir nüfusun artacağı bir dönem olacaktır. Bu dönem, aynı zamanda gerek 
büyüme hızının gerek toplam tasarrufların yükselmesi, dolayısıyla sosyal güvenlik kurumlarının 
fon birikimi sağlaması beklenen bir dönemdir. Önümüzdeki 20 yılda toplam bağımlı nüfusun artış 
hızındaki azalmanın yaratacağı bu fırsat, sosyal güvenlik sisteminin yanı sıra istihdam ve kayıtdışı 
çalışmanın önlenmesi konularında da reformlar gerçekleştirilmediği takdirde bir tehdide 
dönüşecektir. 

Sosyal güvenlik sistemimizin içine düştüğü ve acil önlemler alınmadığı takdirde kısa ve orta 
dönemde bütçe üzerinde büyük sorunlara yol açabilecek finansman sorunu, 1999 yılında yapılan 
düzenlemelerle çözülmeye çalışılmıştır. Bu düzenlemeler ağırlıklı olarak emeklilik parametreleri ile 
ilgili olmuştur. 

1999 yılında yapılan düzenlemelere rağmen Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'un 
açıklarının artış hızı, 2000 yılındaki geçici azalma dışında, son dört yılda tekrar artış eğilimine gir
miştir. Emekli Sandığı'nın açıkları ise SSK ve Bağ-Kur'a benzer düzenlemelerin 1999 yılında yapıl
mamış olması nedeniyle, 1994 yılından bu yana daha da hızlı artmıştır. Diğer iki sosyal güvenlik 
kurumuna göre nüfusun daha küçük bir bölümüne hizmet vermesine karşılık, Emekli Sandığının 
2004 yılındaki finansman açığı daha yüksek olmuştur. 

1999 düzenlemeleri ile ilgili gelişmeler, mevcut sosyal güvenlik sisteminin sadece belli 
parametrelerinde yapılan değişikliklerin, sistemin sorunlarını orta ve uzun dönemde çözmekte 
yetersiz kaldığını göstermiştir. Bir başka ifadeyle, sosyal güvenlik sistemimizin amaç, araçlar ve 
yöntem tutarlılığını sağlayacak tarzda, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve yeniden yapılan
dırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. 
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Son üç yıldır başarıyla uygulanan ekonomik istikrar programının da gösterdiği gibi, 
büyümeden feragat etmeksizin enflasyonun kontrol altına alınması, borç stokunun ekonomi üzerin
de yarattığı baskının hafifletilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Nihai hedefi fiyat istikrarını ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olan istikrar programlarının 
temel unsurlarından biri malî disiplinin sağlanmasıdır. Kamu açıklarının kontrol altına alınması 
sonucu oluşan faiz dışı bütçe fazlası, bir yandan borç stokunun azalmasına, bir yandan da ekonomik 
politikalara duyulan güveni artırarak gerek risk priminin gerekse enflasyon bekleyişlerinin 
gerilemesine katkıda bulunmaktadır. Bütün bu gelişmeler tüketici ve yatırımcı güvenini artırarak 
büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Büyüme ise, işsizlik ve yoksullukla mücadelede en etkili 
araçtır. Dolayısı ile kamu açığının önemli bir bölümünü oluşturan sosyal güvenlik sistemi açık
larının kontrol altına alınması, ekonomik istikrarın sağlanması için de bir zorunluluktur. 

Gerek Türkiye'deki mevcut sisteminin sorunları gerekse nüfus yapısındaki beklenen değişim 
gözönüne alınarak, sosyal güvenlik sisteminde kapsamlı bir reform programı hazırlanmıştır. Bu 
reformun temel amacı orta ve uzun dönemde adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin 
koruma sağlayan, malî açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine ulaşabilmektir. 

Bu amaçla tek bir emeklilik sistemi, tek bir sağlık sistemi tek bir sosyal yardım sistemi ve bu 
yapıyı yürütmek üzere tek bir kurumsal yapıyı içeren dört temel unsurdan oluşan kapsamlı bir sos
yal güvenlik reformu planlanmıştır. Bu Kanunla emeklilik ve sağlık sistemlerinde norm birliği ger
çekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Sosyal güvenlik reformunun ana bileşenlerinden biri olan yeni emeklilik sigortası rejimi ile 
halen devlet memurları, hizmet akdine göre ücretle çalışanlar, tarım işlerinde ücretle çalışanlar, ken
di hesabına çalışanlar ve tarımda kendi hesabına çalışanları kapsayan beş farklı emeklilik rejiminin, 
aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesi 
planlanmaktadır. 

Emeklilik yaşı, aylık bağlama oranı, aylıkların hesaplanması gibi parametrik konularda yeni 
düzenlemeler getirilmektedir. Bu parametrik düzenlemelerin amaçlan; yaşlılık, malûllük, ölüm ay
lıkları, iş göremezlik ödenekleri, isteğe bağlı sigortalılık, fiilî ve itibarî hizmet zamlan, kadrosuzluk 
nedeniyle emeklilik, tam ve kısmi emeklilik gibi sigorta haklarının verilmesinde nimet-külfet den
gesinin sağlanması; işgücünün korunması; kayıtdışı istihdamın emeklilik rejiminden kaynaklanan 
nedenlerinin azaltılması olarak özetlenebilir. 

Emeklilik rejiminin malî olarak sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi ve nüfusumuzun 
yaşlanma sürecine karşı önlem alınması parametrik değişikliklerle hedeflenen bir diğer önemli 
amaçtır. 

Mevzuatın sadeleştirilmesi ve anlaşılabilir hale dönüştürülmesi, böylelikle sigortalı mem
nuniyetinin ve katılımının arttırılması diğer bir önemli amaçtır. 

Yeni emeklilik rejiminde, mevcut aktif sigortalılann emekliliklerini hak edecekleri yaş, prim 
ödeme ve sigortalılık süreleri aynen korunmaktadır. 

Mevcut aktif sigortalıların emeklilik aylıkları, eski sistemde ve yeni sistemde geçirdikleri 
süreye bağlı olarak, her iki sistemde hak edilen aylığın ağırlıklı ortalamasının alınması şeklinde 
hesaplanacaktır. Böylece mevcut aktif sigortalılar için yeni sisteme geçiş zaman içinde kademeli 
olarak gerçekleşecek, norm birliği zaman içinde sağlanacaktır. 

İşe yeni başlayanlar için ise, tümüyle norm birliğinin sağlandığı tek bir emeklilik sigortası 
rejimi söz konusu olacaktır. 
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Yeni sosyal güvenlik sistemi; istisnaları bu Kanunda sayılmış ödemeler dışında kalan tüm 
kazançların, prime esas kazanç alt ve üst sınırları dahilinde prim hesabına dahil edilmesini, sigor
talıların aylık veya gelire esas kazançlarının prim ödedikleri bütün yılların gelirleri esas alınarak 
hesaplanmasını, aylık bağlama oranının prim ödeme süresine göre artırılmasını, karşılığı alınmamış 
yardımların kapsama alınmamasını, prim ödenmesinin teşvik edilmesini, kaçak sigortalılık ve prim
lerin zamanında ödenmemesini caydırmayı, Kurumun Sigortalılar ve işverenlerle olan ilişkilerinde 
karşılıklı hak ve vecibelerin esas alınmasını, aktüerya dengesini gözetmeyi esas alan bir anlayışla 
yapılandırılmaya çalışılmıştır. 

Sosyal güvenlik sistemi yeniden yapılandırılırken, sağlık hizmetlerinin finansmanının Tür
kiye'de yaşayan herkes için eşit ve tek bir yapıya dönüştürülmesi öngörülmüştür. Türkiye Cum
huriyeti Anayasası sosyal güvenlik görevini genel anlamı ile devletin genel görev ve sorumluluk 
alanı olarak tanımlamak ile yetinmemiş, vatandaşların sağlık harcamalan yönünden sosyal güven
lik altına alınmasını ayrıca konu edinerek, 56 ncı maddede "Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde 
yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir" hükmü ile ayrıca özel bir atıfta 
bulunmuştur. 

Genel sağlık sigortası, kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak 
hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir 
şekilde faydalanmasını sağlayan sağlık sigortasıdır. 

Gelişmiş ülkelerde, geçirilen uzun deneyimler sonucu, hemen tüm vatandaşları kapsamına al
mış olan kamu sağlık sistemleri mevcutken, ülkemizde halen bazı kesimler sağlık hizmetlerine 
erişim ve sağlık giderlerinin karşılanması yönünden sosyal güvenceden yoksundur. Öte yandan, ül
kemizde sağlık güvencesi konusunda, sağlanan hizmet ve yardımlar yönünden eşit ve rasyonel bir 
sistemden söz etmek mümkün değildir. Mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli 
miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği 
bulunmamaktadır. Bu husus ise, değişik vatandaş grupları arasında eşitsizlik yarattığı gibi, hak ve 
adalet kurallarına da uygun düşmemektedir. 

Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi 
bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların çözümü için yak
laşık 35 yıldır genel sağlık sigortası modeli tartışılmış, bu konuda farklı düzeylerde çalışmalar 
yürütülmüş ve çeşitli yasa tasarı taslakları hazırlanmıştır. 

Ulusal Sağlık Hesaplan Çalışması sonucuna göre ülkemizde sağlık alanında yapılan har
camaların 2000 yılı itibarıyla milli gelir içindeki payı % 6,6'dır. Bu oran, orta gelir düzeyindeki 
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında makul seviyelerdedir. Ne var ki, aynı ülkelerle toplumun sağlık 
göstergeleri açısından karşılaştırma yapıldığında, sağlık göstergelerimizin bu ülkelerin çok gerisin
de kaldığı görülmektedir. Örneğin, doğumda yaşam beklentisi OECD ortalamasının yaklaşık sekiz 
yıl altındadır ve bebek ile anne ölüm oranlan benzer gelir düzeyindeki ülkeler arasında en yüksek
lerden biridir. 

Ülkemizde tüm nüfus kamu sağlık güvencesi yönünden kapsam ve koruma altına alınamamış
tır. Aynca, sağlık hizmeti harcamaları kişilerin sağlık durumlarında düzelmeyi hedefleyen bütün
leşik bir politika çerçevesinde yapılmamaktadır. Örgütlenmedeki dağınık yapı, ciddi ölçüde israf
lara ve kötüye kullanımlara neden olmaktadır. Birinci basamak yerine çok daha pahalı olan ikinci 
ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin kullanılması, harcama düzeyini artırmaktadır. 

Bugüne kadar bütün vatandaşları içine almak üzere bir genel sağlık sigortası sistemi geliştiril-
mediğinden çeşitli düzenlemeler ile bu eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Herkesi kapsayacak 
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genel sağlık sigortası sistemi düzenleyici bir rol oynayacaktır. Bu yapı altında tüm nüfusu kap
sayacak şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesi hedeflenmektedir. Prime dayalı sosyal sigorta 
kuruluşları kendi kapsamında olan sigortalıların sağlık sigortası için belirlenmiş primlerini tahsil 
edip, genel sağlık sigortası kurumuna transfer etmeleri veya doğrudan yetkili kurum bünyesinde 
oluşturulacak fona yatırmaları, prime dayalı olmayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun 
ise sosyal sigorta kuruluşları kapsamı dışında olanların tespiti ve bunların genel sağlık sigortası kap
samındaki ilişkilerini düzenlemeleri öngörülmektedir. Genel sağlık sigortası kapsamındaki primler, 
belirlenmiş sağlık hizmetlerini kapsayacaktır. 

Sisteme üye olanlar, sunulacak sağlık hizmetleri için belli oranda prim ödemek durumundadır
lar. Ayrıca sisteme üye olmak isteğe bağlı olmayıp, zorunluluk söz konusudur. Genel sağlık sigor
tasının temel özelliklerinden bir diğeri, yüksek gelir gruplarının düşük gelir gruplarını, sağlıklı olan
ların hasta olanları, bekar olanların aile sahiplerini finanse ettiği ve riskin paylaşıldığı bir dayanış
ma ile yürütülmesi olup bu husus gelirin yeniden dağılımının etkili araçlarından biri olarak değer
lendirilmektedir. 

Sağlık hizmetlerine erişim, sosyal güvenlik sistemlerinin en önemli unsurlarından birini oluş
turmaktadır. Kişilerin sağlık güvencelerinin olması sağlık hizmetinin kullanımına doğrudan olumlu 
yönde etki etmektedir. Kişilerin sağlık hizmetine kolay ulaşmaları hastalıkların ilerlemesine engel 
olmakta, toplumun genel sağlık göstergelerinde iyileşmeler yaratmaktadır. 

Bu nedenle, ilk planda, vatandaşlarımızın hastalanmasına engel olacak her türlü koruyucu sağ
lık hizmetinin yaygınlaştırılması öncelikli politika haline getirilmiştir. 

Hastalık halinde ise, vatandaşlarımızın en etkin ve hizmete kolay ulaşabilecekleri bir yöntemle 
tedavi edilmesine, normal ve üretken yaşamlarına dönmelerine yönelik uygulamalar hayata geçiril
meye çalışılmaktadır. Bu temel politika hedeflerini gerçekleştirmek üzere, çağdaş bir yönetim anlayışı 
ile vatandaşlarımızın tamamını kapsayan bir genel sağlık sigortası oluşturulması amaçlanmıştır. 

Genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 
"Sağlıkta Dönüşüm" programı ile paralellik göstermektedir. SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve 
Maliye Bakanlığı tarafından farklı finansman yöntemleri ile yürütülen programlann tek elde toplan
ması ve etkin kontrol mekanizmaları ile güçlendirilmiş bir sağlık hizmeti satın alma işlevinin sağ
lanması, Sağlıkta Dönüşüm Programının amaçlannı gerçekleştirmede önemli bir rol oynayacaktır. 

Anayasa'da nihai olarak hedeflenen sosyal adalet ilkelerinin bir gereği olan ve birçok ülkede 
uygulama alam bulunan genel sağlık sigortası Türkiye için uluslararası alanda gerçekleştirmek is
tediği bütünleşmelerle buluşan ve Türk insanını gerçek anlamda bu alanda özlediği en temel yurt
taşlık haklarından biri olan sağlıklı yaşam güvencesine kavuşturacak ve çağın gereklerine uygun bir 
şekilde sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine ulaşabilmesine olanak tanıyacaktır. 

Böylece uluslararası sistemlere uygun, hizmet ve malî normları, standartları bütünleşik, fon ve 
hizmet yönetimi tek elden yürütülen, tüm nüfusu kapsama alan güçlü, etkili, daha kolay denet
lenebilir bir sağlık sigortası ve buna bağlı olarak yürüyen hizmet modeli yaratılmış olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. 
Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alman kişi, işveren, sağlık hizmet 

sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. 
Madde 3- Kanunda geçen bazı kavramlar tanımlanmıştır. 
Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında sigortalı, genel sağlık sigortalısı ve isteğe bağlı sigor

talı olmak üzere üç ayrı tanımlama getirilmiştir. Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar 
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sigortalı olarak, Kanunun üçüncü kısmında yer verilen genel sağlık sigortasına tabi olanlar ise genel 
sağlık sigortalısı olarak tanımlanmıştır. Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına zorunlu olarak katıl
mayanların bu sigorta kollarına isteğe bağlı devam edebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan 
sigortalılık da isteğe bağlı sigortalı olarak tanımlanmıştır. 

Maddede sigortalı sayılanlara ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Hizmet akdiyle bir işverene 
tabi olarak çalışanların, kendi nam ve hesabına çalışanların ve kamu idarelerinde kadrolu çalışanlar 
ile hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına çalışanlar dışında ücretle çalışanların sigortalı sayılacağı 
belirtilmiş, çalışma ilişkileri bakımından sigortalı sayılanlar kapsamında belirtilmesi gerekenler de 
ayrıca düzenlenmiştir. 

Madde 5- Bu Kanunun uygulanmasında sigorta kollarından bir kısmının uygulanacağı kişiler 
belirtilmiştir. 

Madde 6- Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının uygulamasında kimlerin sigortalı sayılmadığı 
belirtilerek, 4 üncü maddenin uygulanmasında tereddüte neden olabilecek kişi ve çalışma ilişkileri 
açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, kendi nam ve hesabına çalışanlardan tarımsal faaliyet gibi düzenli bir 
gelir ilişkisine dayanmayanlar ile gelir vergisinden muaf olan küçük esnaf ve ev hizmetlerinde 
çalışanlar yıllık ya da aylık gelirlerinin net tutarının asgarî ücretin altında olması halinde, zorunlu 
sigorta kapsamından çıkartılmıştır. Bunların yetersiz gelirlerinden ayrıca sigorta primi kesintisi 
yapılarak, sigorta priminden dolayı maddi sıkıntılarının artmaması düşünülmüş, yatıramadıkları 
primlerinden dolayı bir de gecikme zammı ödemek gibi bir külfetle karşılaşmamaları amaçlanmış
tır. Bu kişilerin talepleri halinde isteğe bağlı sigortaya tabi olarak sosyal güvenlik haklarından yarar
lanmaları mümkün kılınmıştır. 

Madde 7- Sigorta hak ve yükümlülüklerinin ne zaman başlayacağı çalışma ilişkisine göre ayrı 
ayrı düzenlenmiştir. 

Madde 8- Sigortalıların ve hak sahiplerinin sigorta yardımlarından yararlanabilmeleri, prim 
yükümlülüklerinin doğuşu ve takibi, sigortalıların ve sigortalı çalıştırılan işyerlerinin bildirimi ve 
tescili ile mümkündür. Sigortalı ve işyeri tescillerinin kayıt dışı çalışmayı engelleyecek, bildirimi 
kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi önem taşımaktadır. 

Madde ile Kuruma verilmesi gereken belgelerin verilme süreleri ile buna ait usûl ve esaslar 
düzenlenmiştir. 

Kayıt dışı sigortalılığın önlenmesi amacıyla, esas olarak sigortalı çalıştırmaya başlanmadan ön
ce işyerinin ve sigortalının tescili öngörülmüş, inşaat işyerleri, ihaleli işler, Kuruma ilk defa işyeri 
bildirgesi verilen işyerleri ile Devlet memurları ile diğer kamu görevlileri için sigortalı bildirim 
süresinde yapılan işlerin özellikleri gereği bazı istisnalar tanınmıştır. 

Ayrıca, kendi nam ve hesabına çalışanlar için bunların sigortalı sayılmalarını gerektirecek 
faaliyetleriyle ilgili tescil işlemlerini yapan vergi daireleri, odalar veya sicil memurluklarına ken
dileriyle ilgili tescili yaptıkları sırada sigortalılığa ilişkin tescili de yapmaları yükümlülüğü getiril
miş, böylece ticarî faaliyete ilişkin beyan ile sigorta tescili arasındaki kopukluğun ortadan kaldırıl
ması sağlanmaya çalışmıştır. 

Maddede sigortalıların T.C. Kimlik Numaraları esas alınmak suretiyle tescillerinin yapılacağı 
belirtilmiştir. Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalara şayet yaptıkları işlem, işlemi 
yaptıkları kişinin sigortalı olmasını gerektiriyorsa, bu kişilerin sigortalılık durumlarını Kurum veri 
tabanından araştırmaları, sigortasız olduğu anlaşılan kişileri Kuruma bildirme yükümlülüğü getiril
miş, bu suretle kayıt dışı sigorta ile mücadelede yeni bir araç tanımlanmıştır. 
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Madde 9- Kısa ve uzun vadeli sigortalar bakımından sigortalılığın hangi hallerde sona ereceği 
çalışma ilişkilerine göre ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Madde 10- Geçici görevle yurt dışına gönderilen sigortalıların görevlerini yaptıkları sürece hak 
ve yükümlülüklerinin devam edeceği belirtilmiştir. 

Madde 11- Bu Kanunun uygulanması bakımından işyerinin tanım ve kapsamı belirtilerek, iş
yerinin bildirimi, devri, intikali ve nakli halinde, durumun ne zaman ve nasıl bildirileceği düzen
lenmiştir. 

Madde 12- Sigortalıları çalıştıran kimselerin işveren sayıldığı, işveren deyiminin işveren 
vekilini de kapsayacağı, geçici iş ilişkisi kurulan işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülükler
den dolayı işverenle birlikte sorumlu olduğu, çiftçi mallarını koruma bekçileri ile ceza infaz kurum
ları ile tutukevlerinde oluşturulan tesis ve atölyelerde çalıştırılanların işveren vekillerinin kim 
olacağı belirtilmiştir. 

Madde 13- Esas itİbanyla kendisi de bir işveren olan aracıların tanımı yapılmıştır. Hizmet ak
dine istinaden çalıştırılan sigortalıların üçüncü bir kişinin aracılığıyla işe girmiş olsalar bile 
Kanunun işverene yüklediği ödevlerden dolayı asıl işverenin, aracı ile birlikte sorumlu olacağı 
belirtilmiştir. Bu şekilde işverenlerin işleri aracılara devrederek sosyal güvenlik haklarının ve iş
verenlere yüklediği yükümlülüklerin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmek istenmiştir. 

Madde 14- Yapılan iş ile meydana gelen bir kazanın arasındaki illiyet bağı kavramından yola 
çıkılarak hangi hallerin iş kazası sayılacağı belirtilmiştir. Meydana gelen iş kazaları dolayısıyla 
gerekli yardım ve işlemlerin yapılabilmesi için, Kurumun bu kazalardan zamanında haberdar ol
masını sağlamak üzere işverenler ile kendi nam ve hesabına çalışanların yükümlülüklerini tanım
lamak ve Kurumca yürütülecek işlemleri belirtmek üzere düzenleme yapılmıştır. 

Madde 15- Bu maddede meslek hastalığının tanımı yapılarak, meslek hastalığının işten ayrıl
dıktan sonra ortaya çıkması durumunda, bu Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için, 
yönetmelikle belirlenecek belli bir sürenin geçmemiş olması şartı getirilerek, hastalık ile yapılan iş 
arasında nedensellik bağı korunmaya.çalışılmıştır. Ayrıca meslek hastalığı dolayısıyla gerekli yar
dım ve işlemlerin yapılabilmesi için durumdan Kurumun haberdar olması gerektiğinden meslek 
hastalığının bildirimi konusunda işverene yükümlülük getirilmektedir. 

Madde 16- Bu maddede kısa vadeli sigorta kolları arasında sayılan hastalık ve analık hallerinin 
tanımı yapılmıştır. 

Madde 17- Bu madde ile iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık halinde hangi yardım
ların yapılacağı sayılarak söz konusu sigorta kollarından sağlanan haklar açıklanmıştır. 

Madde 18- Sigortalılara verilecek ödeneklere ve bağlanacak gelirlere esas tutulacak günlük 
kazancın tespitinin nasıl yapılacağı maddede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Madde 19- Geçici iş göremezlik ödeneğinin hangi sigortalılara, hangi hallerde verileceği, baş
langıcı, ne süreyle verileceği ve miktarı bu maddede düzenlenmiştir. 

Madde 20- Sürekli iş göremezlik gelirinin hangi hallerde hak edildiği, nasıl tespit edileceği 
maddede gösterilmiştir. 

Madde 21- Maddede, sürekli iş göremezlik halinde verilecek gelirin sigortalının mesleğinde 
kazanma gücü kaybının oranına göre hesap ve tespit edileceği, bakıma muhtaçlık durumunda 
yapılacak artış oranı düzenlenmiştir. 

Madde 22- Sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıç tarihinin nasıl tespit edileceği açıklan
mıştır. 
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Madde 23- Birden çok iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalılara sürek
li iş göremezlik gelirinin hesabında hangi kazancının esas alınacağı belirtilmiştir. 

Madde 24- Bu maddede, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalıların hak sahip
lerine hangi esaslara göre gelir bağlanacağı belirtilmiştir. 

Madde 25- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalıların gelir almakta iken evlenen 
eş ve çocuklarına ölüm sigortasında belirtilen şekilde evlenme yardımı ile cenaze yardımı yapılması 
öngörülmüştür. 

Madde 26- Bu madde ile işverenin iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kas
tı veya suç sayılabilir bir hareketi olması ya da sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliğine ay
kırı davranışı halinde yapılan veya ilerde yapılacak ödemelerle, bağlanan gelirin başladığı tarihteki 
ilk peşin sermaye değeri toplamının esas alınarak, sigortalı veya hak sahibinin işverenden is
teyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere Kurumca işverene rücû edilmesi, işverenin ve sigor
talının sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin de dikkate alınması öngörülmüştür. 

Sağlık raporu alınması gereken ağır ve tehlikeli işlerde, rapor alınmadan sigortalı çalıştırıl
masını engellemek için, bu durumdakilerin işe girmeden önce mevcut olduğu tespit edilen hastalık
ları nedeniyle ödenecek geçici iş göremezlik ödeneklerinin işverene ödettirileceği belirtilmiştir. 

Madde 27- Bu madde ile işkazası, meslek hastalığı veya hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru 
yüzünden olmuş ise, Kuramca yapılan ödemeler ve bağlanan gelirden dolayı, sorumlulara ödemeler 
ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı kadar rücû edilmesi düzen
lenmiştir. 

Madde 28- Bu madde ile kasti bir hareketi yüzünden veya bağışlanmaz kusuru veya suç 
sayılabilir bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan ya 
da iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık dolayısıyla hekim tarafından bildirilen tedbir ve 
tavsiyelere uyulmaması yüzünden, tedavi süresinin uzamasına, iş göremezlik oranının artmasına 
sebep olan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ile sürekli iş göremezlik gelirinin hangi oranda 
eksiltilerek ödeneceği veya ödenmeyeceği belirtilmiştir. 

Madde 29- Süresinde bildirilmeyen sigortalıların sigorta yardımları ile sağlık hizmetlerinin 
Kurumca sağlanacağı, ancak bu durumda işverenin yükümlülüklerinin ne olacağı açıklanmıştır. 

Madde 30- Kısa vadeli sigorta kollarının uygulanmasında bekleme sürelerinin hesabında veya 
iş göremezlik ödeneği veya geliri için esas alınacak kazancın tespiti için dikkate alınacak bir yıllık 
sürenin hesabında çalışmaya ara verilmesine rağmen dikkate alınmayacak haller belirtilmiştir. 

Madde 31- Sigortalıların hangi hallerde malûl sayılacakları maddede gösterilmiştir. Çalışma 
gücünün en az üçte ikisini yitirmiş olanların veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda mes
lekte kazanma gücünü en az % 66 oranında yitirdiği tespit edilen sigortalıların malûl kabul 
edileceği, ilk defa işe girdiği tarihte çalışma gücünün üçte ikisini yitirdiği tespit edilen kimselerin 
malûllük sigortasından yararlanamayacakları belirtilmiştir. 

Madde 32- Malûllük sigortasından sağlanan yardımın malûllük aylığı bağlanması olduğu mad
dede belirtilmiştir. 

Madde 33- Sigortalıların, malûllük aylığından yararlanabilmesi için aranan koşullar belirtil
miştir. 

Madde 34- Sigortalılara bağlanacak malûllük aylıklarının yaşlılık sigortasından bağlanacak ay
lıkların hesaplanmasına esas alınan usûlle hesaplanacağı ancak, malûllük kişinin isteği dışında ol
duğu için prim gün sayısının en az 9000 gün prim ödenmiş gibi kabul edilerek maaş bağlama 
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oranının yükseltilmesi amaçlanmış, sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç olması 
durumunda aylık bağlama oranının ayrıca 20 puan artırılacağı belirtilmiştir. 

Madde 35- Malûllük aylığına esas raporun aylık talep tarihinden önce veya sonra olmasına 
göre malûllük aylığının ne zaman başlayacağı belirtilmiş, Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi 
kapsamında olanların ise görevlerinden ayrıldıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından 
itibaren başlayacağı düzenlenmiştir. 

Madde 36- Malûllük aylığı kişilerin çalışamayacağı dikkate alınarak bağlandığından, malûllük 
aylığı almakta iken bu Kanuna tabi olarak çalışan sigortalının aylıklarının kesileceği, bu durumda 
olup çalışması sona erenlerin, tekrar aylık almak için müracaat etmeleri durumunda, malûllük ay
lıklarının yeniden hesaplanacağı, hesaplanan yeni aylık eski aylıktan yüksekse bu aylığın 
ödeneceği, eski aylık yüksek ise eski aylığın bağlanacağı belirtilmiştir. 

Madde 37- Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar belirtilmiştir. 
Madde 38- Kanunun yürürlük tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olacakların yaşlılık aylığın

dan yararlanabilmeleri için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları gerektiği, bunların için 
ayrıca en az 9000 gün prim ödenmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Yaşlılık aylığından yararlanmak 
için gerekli yaş koşulunun 2036 yılından başlayarak ne şekilde yükseltileceği, 9000 gün prim 
ödeme koşulunu yerine getiremeyen sigortalıların yaşlılık aylığına müracaat edecekleri tarihte 
geçerli yaş koşuluna üç yıl eklemek suretiyle 5400 gün prim ödeyerek de yaşlılık aylığı alabilecek
leri hususu düzenlenmiştir. 

Ayrıca, ilk defa sigortalı oldukları tarihte çalışma gücünün üçte ikisini yitirmiş olması nedeniy
le malûl aylığı bağlanamayanlar ile maddede belirtilen sakatlık derecelerinde olan sigortalıların 
sakatlık derecelerine göre farklı sigortalılık süresi ve prim gün sayısını doldurmak suretiyle yaşlılık 
aylığına hak kazanabilecekleri belirtilmiştir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalıştığı 
işten ayrılması, (b) bendi kapsamındaki sigortalıların işyerini kapatıp kapatmayacağını beyan ederek 
bu durumu belgelemesi ve genel sağlık sigortası dahil kendi sigortalılığından dolayı prim borcunun 
olmaması, (c) bendi kapsamındaki sigortalıların ise ilgili veya yetkili makamdan emekliliğe sevk 
onayı aldıktan sonra yazılı olarak müracaat etmeleri gerektiği ayrıca koşul olarak düzenlenmiştir. 

Madde 39- Yaşlılık aylığının sigortalının tüm çalışma yaşamında elde ettiği kazançlarının 
kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren hangi yöntemle güncelleneceği ve bulunan bu 
kazançların her yıl için hangi aylık bağlama oranı ile çarpılarak yaşlılık aylığının hesaplanacağı 
belirtilmiştir. 

Madde 40- Yaşlılık aylığının başlangıcı çalışma ilişkisine göre belirlenmiştir. Geçici iş 
göremezlik ödeneği almakta olan sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara geçici iş 
göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden ödeme dönemi başından baş
lanarak aylık bağlanacaktır. 

Madde 41- Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişilere kendi ter
cihlerine göre yaşlılık aylıklarının kesilmesi ve prime esas kazançları üzerinden tekrar prim 
ödemeleri veya aylıklarının devamını istemeleri halinde sosyal güvenlik destek primini ödemeleri 
suretiyle aylıkları kesilmeksizin çalışabilmelerine imkan verilmiştir. Bu durumda sosyal güvenlik 
destek primi oranı, emeklilerin çalıştırılmasını teşvik etmeyecek şekilde çalışanlarla aynı oranda 
belirlenmiştir. Çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilen sigortalıların, çalıştıkları işten ay
rıldıklarında yeniden bağlanacak yaşlılık aylığının hesabına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 
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Madde 42- Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş koşulunu tamamladığı halde prim ödeme 
gün sayısını dolduramayan sigortalılara , kendi adına ödenmiş bulunan malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan primlerinin her takvim yılma ait tutarının, tüketici fiyat endeksindeki değişim oranı ile 
güncellenmiş tutarının toptan ödenmesi ve sonradan sigortalılığını sürdürmeye karar veren kim
selerin ise bu şekilde tasfiye edilen hizmetlerini kendilerine yapılan toptan ödemeyi, ödeme tarihin
den yazılı istek tarihine kadar, tüketici fiyat endeksindeki değişim oranı ile güncellenmiş tutarı 
üzerinden Kuruma geri ödemleri durumunda, yeniden kazanmaları öngörülmüştür. 

Madde 43- Ölüm sigortasından sağlanacak yardımlar belirtilmektedir. 
Madde 44- Ölüm sigortasından dolayı hak sahiplerine aylık bağlanması için taşıması gereken 

koşullar belirlenmiştir. 
Madde 45- Hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının, nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir. Ay

rıca ölüm halinde prim gün sayısının en az 9000 gün prim ödenmiş gibi kabul edilerek hak sahip
lerine bağlanacak aylığın yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 46- Ölüm aylığının dul eşe, kız çocuklara, erkek çocuklara ve ana babaya hangi durum
larda ne oranda ödeneceği düzenlenmektedir. 

Erkek veya kadın dul eş bu Kanuna tabi bir işte çalışmıyorsa veya bu çalışmalarından dolayı 
aylık veya gelir almıyorsa daha yüksek oranda ölüm aylığına hak kazanacaktır. Kız çocuklar yaş 
koşuluyla sınırlı olmaksızın; evli olmamaları, bu Kanuna tabi olarak çalışmamaları veya kendi 
çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları durumunda hak sahibi olarak aylık alabilecek
lerdir. Erkek çocuklar ise maddede belirtilen yaş sınırları içerisinde, malûl erkek çocuklar ise yaş 
sınırına tabi olmaksızın bu Kanuna tabi bir işte çalışmıyorsa veya bu çalışmalarından dolayı aylık 
veya gelir almıyorsa aylık alabilecektir. 

Ana ve/veya babanın hak sahibi olarak aylık alabilmeleri ancak eş ve çocuklardan artan bir his
se bulunması ve muhtaç olmaları halinde mümkün olmaktadır. 

Madde 47- Ölüm aylığının başlangıcı düzenlenmiştir. 
Madde 48- Hak sahiplerinin aylıklarının hangi hallerde kesileceğini ve hangi hallerde yeniden 

bağlanması gerektiğini düzenlemektedir. 
Önceki eşin ölümünden sonra tekrar evlenen ve bu eşi de ölen dul eşe istediği veya ilk eşinden 

aylık bağlanması önlenmekte, aylığa hak kazandığı son eşinden aylık bağlanması öngörülmektedir. 
Aylığı kesilen çocukların sonradan malûl olmaları halinde maddede belirtilen koşulları da taşımaları 
halinde aylık bağlanabilecektir. 

Madde 49-1800 günden az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olan sigortalının 
ölümünde hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin miktarı ve esasları belirlenmekte, bunlardan 
daha sonra aylığa hak kazanması halinde ne şekilde ihya edebileceklerine yer vermektedir, 

Madde 50- Bu Kanuna göre gelir veya aylık alan eş ve çocuklara evlenmeleri nedeniyle 
kesilecek aylıklarının bir yıllık tutarının evlenme yardımı olarak verilmesi öngörülmektedir. 

Madde 51- Daha önce Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından fark
lı tutarlarda ödenmekte olan cenaze yardımının, norm birliği sağlayacak şekilde ölüm tarihindeki 
asgarî ücretin üç katı tutarında ödenmesi öngörülmektedir. Bu maddede ayrıca hangi esaslara göre 
kimlere cenaze yardımı ödeneceği de düzenlenmektedir. 

Madde 52- Yaşlılık, malûllük ve ölüm sigortalarında aranan sigortalılık süresinin başlangıç 
tarihi ile bitiş tarihi belirlenmiştir. 

Madde 53- Üçüncü bir kişinin suç sayılabilir bir hareketi sonucu malûllük veya ölüm sigor
tasından yardım yapılmasını gerektiren bir halin doğması halinde üçüncü kişinin sorumluluğu bu 
madde ile düzenlenmiştir. 
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Madde 54- 506 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre, bazı ağır ve yıpratıcı iş
ler için, itibarî hizmet veya fiilî hizmet süresi zammı adıyla farklı esas ve sürelerde verilmekte olan 
fiilî hizmet sürelerine ayrıca eklenen süreler yeniden düzenlenirken, sosyal güvenlik kurumlarına 
göre farklılıkları kaldırarak norm birliği sağlanması amaçlanmıştır. 

Böylece fiilî hizmet süresi zammı adıyla, 90 gün ile 180 gün arasında olmak üzere maddede 
belirtilen işyerlerinin belirtilen görevlerinde geçirilen hizmet sürelerinin her yılı için ek hizmet 
süresi imkanı verilmektedir. 

Madde 55- Fiilî hizmet zammı sürelerinin beş yılı geçmemek üzere, bu Kanunda yaşlılık ay
lığı alma koşulu olarak belirlenen asgarî yaştan indirileceği, ayrıca yaşlılık aylığı alınırken ya da 
yaşlılık aylığına hak kazanamama durumunda yapılacak toptan ödemeler hesaplanırken prim ödeme 
gün sayısına ekleneceği belirtilmiştir. 

Madde 56- Sigortalıların maddede sayılan, ücretsiz analık izni süreleri, er olarak silah altında 
ve yedek subay okulunda geçen süreleri, kısmi çalışma nedeniyle çalışamadıkları süreler gibi bazı 
özel durumlar için çalışılamayan sürelerini, tamamını veya bir kısmını kendileri veya hak sahipleri 
tarafından bu Kanuna göre belirlenmiş olan prime esas kazançlarının alt sının üzerinden hesap
lanacak tutan 6 ay içerisinde ödemeleri şartıyla borçlanma imkanı getirilmektedir. Borçlanma primi 
ödenmeyen süreler hizmetten sayılmamaktadır. 

Sigortalıların grev ve lokavtta geçen sürelerini bu durumun sona ermesinden itibaren talep 
tarihindeki prime esas kazanç alt sının ile üst sınırı arasında kendilerinin belirleyeceği günlük 
kazanç üzerinden borçlanabilmeleri mümkün olacaktır. 

Borçlanılan sürelerin, sigortalılann mevcut prim gün sayısına eklenmesi, sigortalılığın başlan
gıç tarihinden önceki süreler için sigortalılığın başlangıç tarihinin borçlandınlan gün sayısı kadar 
geriye götürülmesi öngörülmektedir. 

Madde 57- Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlannın sosyal güvenlik haklarından yarar
lanabilmeleri açısından yurt dışında çalışarak geçirdikleri süreleri borçlanarak bu Kanunun malûl
lük, yaşlılık ve ölüm sigortalan hükümlerinden yararlanabilmelerine imkan tanınmıştır. 

Borçlanma karşılığı alınacak prim miktannın aktüeryal dengeyi bozmayacak şekilde belirlen
mesi öngörülmektedir. Borçlanılacak her gün karşılığında başvuru tarihindeki prime esas asgarî ve 
azami günlük kazanç arasında sigortalı tarafından seçilecek günlük kazancın yüzde 32,5'i kadar 
prim alınması öngörülmektedir. Aylık hesabında borçlanma tutanna esas günlük kazancın otuz katı 
ortalama aylık kazanç olarak kabul edilmesi hükme bağlanarak, güncel olarak alınan primin tekrar 
güncellenmesinin önüne geçilmiş olmaktadır. Yurt dışı borçlanması yapmak suretiyle yaşlılık aylığı 
bağlananlann sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle aylıkları kesilmeksizin yeniden 
çalışabilmelerine imkan tanınmaktadır. 

Madde 58- Sigortalılann yurt dışında geçmiş çalışmalanna ilişkin sigorta primlerinin, ulus
lararası anlaşmalarla Türkiye'ye transfer edilmesi durumunda, bu primlerin sigortalıya veya hak 
sahiplerine hangi durumlarda nasıl iade edileceği düzenlenmektedir. 

Madde 59- Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık görevlerinden aynlanlara ne şekilde aylık bağ
lanacağını düzenlemektedir. 

Madde 60- Kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin istisnalar bu maddede 
düzenlenmiştir. 

Madde 61- Kamu kurumlannda çalışanlardan kanunlanna göre açığa alınanlar, tutuklananlar 
veya görevine son verildikten sonra tekrar görevlerine iade edilenlerin göreve iade edildikten son
ra primlerinin nasıl tahsil edilmesi gerektiği yeni esaslara bağlanmaktadır. 
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Madde 62- Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda silahlı kuvvetler hesabına okuyanlar 
ile ast subay sınıf okulu öğrencilerinin, talim ve manevra için rütbe ile silah altına alınan kamu 
görevlilerinin prime esas kazançlarının nasıl tespit edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kamu görevlileri 
için bu Kanunda belirtilen prime esas kazanç tavan sınırlamasının aranmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 63- Harp malûllerine bu Kanunun malûllük için öngördüğü aylığın üzerinde ödenecek 
harp malûllüğü aylığındaki fazla kısmın peşin sermaye değerinin Milli Savunma Bakanlığından tah
silini düzenlemektedir. 

Madde 64- Kamu görevlilerinin emekliye sevk onaylarının nasıl olacağı düzenlenmiştir. 
Madde 65- Savaş, seferberlik hali, seferberliği gerektiren iç tedip hallerinde, bu madde kap

samında olanlara üç aydan az, beş yıldan çok olmamak üzere bu haller süresinin bir katı kadar 
itibarî hizmet süresi zammı verilmesini düzenlemektedir. 

Madde 66- Maddede belirtilen kamu kurumlarının uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam 
veya paraşütçü olarak görev yapan sigortalılar ile diğer uçucu sigortalılara fiilen bu görevleri yap
tıkları her yıl için çalışma sürelerine altı ay itibarî hizmet süresi ekleneceği belirtilmiştir. Sözü 
edilen sigortalıların 68 inci madde kapsamında fiilî hizmet zammı alıyorsa, bu sürenin üstüne ay
rıca itibarî hizmet süresinin de eklenmesi öngörülmüştür. 

Madde 67- 65 inci ve 66 ncı maddelere göre sigortalının fiilî hizmet süresine eklenen itibarî 
hizmet sürelerine ilişkin olarak, o yıl içinde eklenmiş her otuz günlük itibarî hizmet süresi için, her 
yılın son ayının primi baz alınarak ayrıca prim alınması, bu primi sigortalıları çalıştıran işverenlerin 
ödemesi öngörülmektedir. 

Madde 68- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) alt bendi kapsamında bulunan 
kamu görevlilerinden, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlan
ması gerekenlere veya aynı durumda olup 31 inci maddeye göre malûl sayılanlara, sürekli iş 
göremezlik geliri veya malûllük aylıkların % 30 artırılmak suretiyle verilmesi, gelir veya aylığının 
artırılan bölümüne ait maliyetlerin Kurumca hesaplanan peşin sermaye değeri üzerinden bunları 
çalıştıran kamu idareleri tarafından Kuruma ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 69- Madde ile isteğe bağlı sigorta tanımlanmıştır. 
Madde 70- İsteğe bağlı sigortalı olma şartlan sayılmıştır. 
Madde 71- İsteğe bağlı sigortanın ne zaman başlayacağı, zorunlu sigortalılık esas olduğundan, 

zorunlu sigorta ile çakışan isteğe bağlı sigortalılığın iptal edileceği, böyle bir durumda, ödedikleri 
primlerin faiz uygulanmaksızın ilgililere iade edilmesi, çakışan süreden fazla isteğe bağlı sürelerin 
ise sigortalının prim ödeme gün sayısına ilavesi öngörülmüştür. 

Madde 72- İsteğe bağlı sigorta primi olarak bu Kanununda belirlenen prime esas kazanç alt ve 
üst sınırı arasında sigortalılarca belirlenecek kazanç üzerinden prim alınması ve primlerin ait olduğu 
ayın sonuna kadar ödenmesi benimsenmiştir. 

Madde 73- İsteğe bağlı sigortanın hangi hallerde sona ereceği belirtilmiştir. 
Madde 74- İsteğe bağlı sigortalılık sürelerinin malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollan uy

gulanmasında dikkate alınacağı belirtilmektedir. 
Madde 75- Bu Kanuna göre tanımlanan sigortalı olma nedenlerinin bir kişide birlikte gerçek

leşmesi halinde uygulanacak kurallar belirlenmiştir. 
Madde 76- Bir sigortalı veya hak sahibinin birden fazla gelir ve/veya aylık almasını gerek

tirecek durumlar ortaya çıktığında ne yönde işlem yapılacağı bu maddede düzenlenmiş, birden faz
la aylık veya gelir alınabilmesi sınırlandırılmıştır. 
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Madde 77- Gelir veya aylık bağlananların, durumlarında değişiklik meydana gelmesi halinde, 
yeni gelir ve aylıklann hangi tarihten itibaren başlayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde 78- Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklann nasıl yükseltileceği düzenlenmektedir. 
Madde 79- Bağlanan gelir ve aylıklann her ay peşin olarak ödenmesi, gelir ve aylıkların ödeme 

tarihleri, ödeme şekli ve ödeme merkezlerinin belirlenmesinde Kurum yetkili kılınmıştır. 
Madde 80- Hangi hallerde gelir ve aylık bağlanmayacağı bu maddeyle belirlenmiştir. 
Madde 81- İş kazalanyla meslek hastalıkları, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalanna ilişkin 

olarak esas alınacak yaş bu maddede düzenlenmiştir. 
Madde 82- Bu Kanunun bazı maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmek, Kurumun 

maluliyet, iş kazaları ve meslek hastalıklan hallerinde Kurum kararlanna yapılan itirazları sonuç
landırmak amacıyla Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulmuş, bu kurulun teşkil tarzı ve bazı 
görevleri madde metninde düzenlenmiştir. 

Madde 83- Kayıt dışı çalışmanın önlenmesi açısından sigorta işlemlerinin denetimi büyük 
önem arz etmektedir. Sigortalılık işlemlerinin denetiminin yaygın ve mahallinde yapılmasının yanı 
sıra daha fazla denetim niteliği, bilgi ve tecrübesi gerektirecek konularda da dış denetim ihtiyacı 
bulunduğu gözönüne alınarak, yerelden merkeze doğru yapacakları denetimlerin mahiyeti ve 
niteliği farklılaştınlarak merkez denetim elemanlanmn daha fazla yetkiyi haiz olacağı bir kademeli 
denetim sistemi öngörülmektedir. 

Sigorta olaylarının soruşturulması ve asgarî işçilik miktannın belirlenmesine yönelik in
celemelerde, bilgisine başvurulanlann bilgi vermekten kaçınmaları durumunda, denetimler çoğun
lukla sonuçlandırılmamakta, bu durum hem sigortalı ve hak sahiplerinin mağdur olmalarına, hem 
de denetimin etkinliğinin zedelenmesine ve kurumun prim kaybına ve yersiz masraflara neden ol
maktadır. Yapılan düzenleme ile bu olumsuzlukların giderilmesi amaçlanmıştır. 

İhaleli işler ile özel bina inşaatı işlerinde ilişiksizlik belgelerinin verilmesinde gecikmelerin ön
lenmesi amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir ile yeminli malî müşavirlere bazı yetkiler veril
miş, bunlann yetkilerini kullanırken uyacaklan usûl ve esaslar da bu maddede düzenlenmiştir. 

Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin denetim elemanlanna kayıt dışı sigor
talılıkla mücadele amacıyla, kendi mevzuattan gereğince yapacaklan denetimlerde çalıştırılanların 
sigortalı olup olmadıklarını tespit yetkisi ve yükümlülüğü getirilmiştir. 

Madde 84- Madde ile kanun kapsamında kimlerin genel sağlık sigortalısı sayılacağı ve kim
lerin istisna tutulduğu belirlenmiştir. 

Madde 85- Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların tescil işlemlerinin nasıl 
yapılacağı ve bu kişilerin sigortalılık başlangıç tarihleri olarak hangi tarihin esas alınacağı belir
tilmiştir. 

Madde 86- Madde ile bu Kanunda yer verilen sağlık hizmetleri ile buna bağlı yardımlardan 
yararlanmanın genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için bir hak ve bu hiz
metleri sağlamanın ise Kurum için bir yükümlülük olduğu ve sağlanan sağlık hizmetleri ile ödenen 
prim miktarı arasında hizmetlerin kapsamı yönünde bir ilişki kurulamayacağı vurgulanarak kap
samda olan kişilerin haklan hukuksal güvence altına alınmaktadır. 

Madde 87- Maddede, sigortalılara sağlanacak sağlık hizmetlerinin, öncelikle kişilerin sağlık-
lannı koruma, sağlıklan bozulanlara bunu yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme 
yeteneklerini artırmayı amaçladığı gözönünde tutularak, var olan sosyal güvenlik kurumlarının uy
gulamaları ve sundukları hizmetler de dikkate alınmak suretiyle, Kanun kapsamında olan kişilere 
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sağlanacak sağlık hizmetleri ve buna bağlı yardımlar ve haklar toplumun ihtiyaçlarını azami ölçüde 
karşılayacak düzeyde belirlenmiştir. 

Bunlar esas olarak, ayaktan ve yatarak sunulan sağlık hizmetlerinin sağlanması, ortez, protez 
araç ve gereçlerinin teminiyle yol parası ve zaruri gider ödemelerinden oluşmaktadır. 

Ayrıca, nihai amaçlardan biri olan ulusal sağlık göstergelerini üst düzeylere taşımada katkısı 
tartışılmaz olan ve Kurumca uygun görülen kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile ana ve 
çocuk sağlığının büyük önemi karşısında bağışıklama, gebelik ve gebeliğe bağlı sağlık hizmet
lerinin temini ve aile planlamasına yardımcı olması yönünden de kontraseptif malzeme temini ve 
uygulanması, tıbbî danışmanlık hizmetleri gibi sağlık hizmetleri de kapsam içine alınmıştır. 

Genel sağlık sigortası sisteminde kapsamda olan kişiler için gereken ölçüde sağlık hizmet
lerinin bedelinin karşılanması esas olmakla birlikte, bu hizmetlerin kişilerin her türlü bireysel istek
lerini ve taleplerini sınırsız olarak karşılaması beklenemez. Bu konuda dünyadaki çağdaş uy
gulamalar da gözden geçirildiğinde benzeri ulusal ölçekli zorunlu sağlık sigortası sistemlerinde top
lumsal faydayı ve hedefleri önceleyen ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlayan sağlık hizmetlerinin 
sağlanmasının bireysel sağlık hizmetlerinin sınırsız karşılanmasının önünde tutulduğu ve bu sistem
lerin sağladıkları sağlık hizmetlerini bu genel ilkeyi temel alarak belirledikleri saptanmaktadır. 

Sistemin sürdürülebirliği açısından genel sağlık sigortası kapsamında sağlanacak sağlık ve sağ
lıkla ilişkili hizmetler ile bu hizmetlerin sağlanması için sigortalılardan alınması gereken prim mik
tarı arasında paralellik kurulması zorunludur. Bu kapsamda sağlanan sağlık hizmetlerinin sınırsız 
arttırılması ve genişletilmesi doğal olarak aktüeryal prim miktarının da yükseltilmesi sonucunu 
doğuracaktır. Bu nedenle, uluslararası sosyal sigorta uygulamalarında da olduğu gibi, bedeli kar
şılanacak sağlık hizmetlerinin toplumsal faydayı ve sürdürülebirliliği önceleyen bir yaklaşım ile 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Düzenleme ile genel sağlık sigortası kapsamı dışında tutulan oldukça sınırlı sayılabilecek sağ
lık hizmetlerinin kişilerin istekleri doğrultusunda kendilerinin yapacakları doğrudan ödemelerle 
veya özel sağlık sigortası hizmeti sunan kurumlardan satın alacakları sağlık sigortacılığı hizmet
lerinden yararlanma yoluyla karşılayabilmelerinin yolu da açık bulunmaktadır. 

Madde 88- Madde ile genel sağlık sigortası kapsamında sağlanmayacak ve bedeli karşılan
mayacak istisnai sağlık hizmetleri tanımlanmıştır. Bu hizmetler belirlenirken genel sağlık sigor
tacılığı ilkeleri, bu hizmetlerin fayda-maliyet ve maliyet-etkililik ölçütleri, uluslararası örnekler ve 
malî sürdürülebilirlilik yaklaşımı gözönünde bulundurulmuştur. 

Madde 89- Maddenin düzenlenmesi ile sosyal güvenlik ilkeleri ve Anayasa Mahkemesi'nin 
konu hakkındaki karan dikkate alınarak, sağlık yardımlarının belli bir süre ile kısıtlanmaması 
yoluna gidilmiş ve kişinin sağlık durumunun gerektirdiği sürece ve iyileşmesine kadar sürdürülmesi 
ilkesi benimsenmiş ve uygulamaya aktarılması amaçlanmıştır. 

Madde 90- 18 yaşının altında ve 65 yaşının üstünde olan kimselerin tedavileri sırasında ihtiyaç 
duydukları sağlık bakım hizmetleri dışında refakatçi kalmasına gerek görülmesi durumunda, bu kişilere 
refakat giderlerinin Kurumca karşılanmasına imkan tanımak üzere bu maddede düzenlenmiştir. 

Madde 91- Madde ile ülkemizde teşhis veya tedavisi sağlanamayan kişilerin, bir işverene 
bağımlı olarak çalışanlardan uzun süreli ya da geçici olarak yurt dışında görevlendirilen kimselerin 
yurt dışında teşhis ve tedavilerinin sağlanmasına imkan tanımak üzere düzenleme yapılmıştır. 

Madde 92- Madde ile genel sağlık sigortası kapsamında sağlanacak sağlık hizmetlerinden 
yararlanma şartları düzenlenmiştir. 
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Madde 93- Genel sağlık sigortası kapsamında sağlanacak sağlık hizmetlerinin amaç dışı ve 
gereksiz kullanımını önlemek, bu konuda sıklıkla gündeme gelen suistimallerin önüne geçmek, sağ
lık hizmetlerini kullananların da oto kontrol mekanizmalarına etkili bir şekilde katılımını sağlamak, 
kişilerin genel sağlık sigortasından sağladıkları faydayı her hizmet aşamasında fark etmelerini sağ
lamak ve bu şekilde sistemi sahiplenme düzeyini artırmak üzere, sağlanan sağlık hizmetlerinde ve 
tıbbî ürünlerin kullanımı esnasında Kanunla belirlenen oranları ve miktarları aşmamak üzere sağlık 
hizmeti kullanıcılarının katılımı öngörülmektedir. 

Madde 94- Bu madde ile risk gruplarını, kişi ve toplum sağlığını riske atmamak ve sağlık hiz
meti kullanıcılarını mağdur etmemek amacıyla genel sağlık sigortacılığı ve sağlık hizmet sunumu 
ilkelerine uygun olarak bu maddede belirtilen kişilere ve hastalık hallerinde sağlık hizmeti kul
lanımı esnasında katılım payı ödememesi hususunda istisnalar tanımlanmıştır. 

Madde 95- Madde ile genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilere sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları esnasında hizmet basamaklarına uyma yükümlülüğü getirilmektedir. Bu düzenleme 
ile ülkemizde sağlık hizmet sunumunu ve yönetimini yeniden yapılandırmak üzere yürütülen sağ
lıkta dönüşüm programı ile Sağlık Bakanlığının uygulamaları arasında paralellik sağlanması amaç
lanmaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin acil haller, iş kazası ve 
meslek hastalığı dışında öncelikle aile hekimlerine veya birinci basamak'sağlık hizmet sunuculanna 
ve tıbben gerekli görülmesi halinde sıra ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan sağlık 
kurum ve kuruluşlarına başvurması öngörülmektedir. Bu düzenleme ile sağlık hizmet sunucularının 
tıbbî ihtiyaç ve durumlara göre ayrıştırılmamış ve gereksiz başvurularla gerçek görevlerini yerine 
getirememelerine ve yersiz yığılmalara engel olunması, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli 
sunulması planlanmaktadır. 

Madde 96- Gerekli teknik alt yapının kurulmasını takiben sağlık hizmetlerinden yararlanmak 
üzere sağlık hizmet sunuculanna başvuran kimselerin genel sağlık sigortası kapsamında olup ol
madıklarını kontrol etme ve genel sağlık sigortası kapsamında olduğunu teyit edemedikleri kişilerin 
yerleşim bilgilerinin Kuruma bildirilmesi yükümlülüğü getirilerek kapsam dahilinde olması 
gereken herkesin kayıt altına alınması amaçlanmıştır. 

Madde 97- Madde ile bu Kanunda acil olarak tanımlanacak hallerin Sağlık Bakanlığının uygun 
görüşü alınarak Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 98- Bu madde ile genel sağlık sigortası sistemince sağlanan sağlık hizmetlerinin yurt 
içinde veya yurt dışında karşılanacak tutarlarının ilgili paydaşlann, teknik ve bilimsel tarafların 
katılımı ve işbirliği ile belirlenmesi öngörülmekle ve bu amaçla kurulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlan-
dırma Komisyonu tanımlanmaktadır. 

Madde 99- Madde ile genel sağlık sigortası kapsamında sağlanacak sağlık hizmetlerinin hiz
met satın alma sözleşmeleri yoluyla sağlanması, sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca kar
şılanacak bedellerinin ödenmesi, bu konularda sağlık hizmeti sunuculannm sorumlulukları, ödeme 
şekilleri ve provizyon sistemine ilişkin hususlar tanımlanmaktadır. Madde ile Kuruma, sağlık 
finansman güvencesi altına alınan kimselere sağlık hizmeti sunmak üzere her türlü gerçek ve tüzel 
kişi, kurum ve kuruluşla sağlık hizmeti satın almaya yönelik sözleşme yapma yetkisi tanınmaktadır. 

Bu maddenin düzenlemesi ile öncelikle Kurum ile sözleşme yapma talebinde bulunan özel ve 
tüzel kişilerin başvurularının sözleşmenin değerlendirilmesinden imzalanmasına kadar tüm işlem
lerin Kurum tarafından açık, izlenebilir, denetlenebilir ve hakkaniyete uygun olacak biçimde 
yürütülmesi sorumluluğu getirilerek bu konuda yaşanan veya ortaya çıkabilecek yakınmaların ve 
suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 
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Ayrıca sağlık hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak öncelikle Kuram tarafından kar
şılanacak bedeli kabul eden ve kişilerden otelcilik hizmetleri dışında tıbbî hizmetler için hiçbir fark 
almamayı taahhüt eden sağlık hizmet sunucularına öncelik verilmesi ve bu kuruluşlara faturalandır-
dıkları hizmetlerin karşılığının doğrudan ödenmesi öngörülmektedir. 

Bunun dışında Kuram tarafından karşılanması öngörülen sağlık hizmeti fiyatlarını kabul et
meyen, ancak sağlık hizmeti sunumuna ilişkin tıbbî standartları Kurumca aranan şartlara uygun olan 
sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti almak isteyen sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları 
kimselerin bu sağlık kumluşlanndan aldıkları sağlık hizmeti karşılığında Kuramca karşılanan 
bedellerinin % 70'ine kadarı sevk zincirine uyulması kaydıyla sağlık hizmetini alan kişiye 
ödenebilecektir. Kapsamdaki kişilerin sevk zincirine uymaksızın sözleşmesiz sağlık hizmeti 
sunucularına başvurmaları halinde ise 95 inci maddenin üçüncü fıkrasında sözleşmeli sağlık hizmeti 
sunuclarına yapılacak ödemenin % 70'inin Kuramca karşılanması öngörülmektedir. Bu şekilde 
Kurum ile sözleşme yapılması ve sevk zincirine uyulması teşvik edilmek istenmiştir. 

Bu düzenleme ile hem sağlık hizmetinden yararlanan kimselerin katılım payı dışında kendisin
ce herhangi bir ödeme yapmaksızın sağlık hizmetlerini kullanabilmeleri, bunun dışında çeşitli 
nedenlerle Kuram fiyat tarifesi dışında fıyatlandırmak isteyen sağlık hizmet sunucularının serbest 
piyasa koşullarında bu hizmeti sunabilmesine olanak tanınması, aynı zamanda sağlık hizmeti kul
lanıcılarının kişisel tercihleri doğrultusunda sağlık hizmet sunucusu seçimi haklarının en geniş 
düzeyde tutulması amaçlanmaktadır. Ancak acil hallerde bu hakkın kötüye kullanılmasını engel
lemek üzere tüm sağlık hizmeti sunucularına Kuramca uygun görülen sağlık hizmeti fiyatlandırma 
bedeli üzerinden hizmet sunma zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 100- Bu madde ile sağlık sigortası primlerinin ve diğer gelirlerin bu Kanunda tanımlan
mış amaçlar dışında kullanılmasının önüne geçilmesi ve prim gelirlerinin verimli ve amacına uygun 
kullanılmasının kanunî güvence altına alınarak vatandaşların sisteme olan güveninin ve katılımının 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 101- Madde ile sürekli olmayan ve bu nedenle genel sağlık sigortası primleri ve har
camaları belirlenirken gözönünde bulunduralamayan savaşlar ya da doğal afetler nedenleriyle ortaya 
çıkması muhtemel olağandışı sağlık giderlerinin karşılanmasını sağlamaya yönelik olarak benzeri is
tisnai ve beklenmedik sağlık harcamalarının kamu kaynaklarınca karşılanması öngörülmüştür. 

Madde 102- Madde kapsamında ülkemizde sıkça karşılaşılan ve iş kazası geçiren sigortalıya 
ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin ivedilikle karşılanmasını teminen işverenlere sorumluluk 
verilmiş, ancak bu nedenle ortaya çıkacak her türlü sağlık giderinin de genel sağlık sigortasınca kar
şılanması güvence altına alınmıştır. Bu yolla iş kazası hallerinde kazaya uğrayan işçilerin sağlık hiz
metlerine en kolay yolla ulaşması konusunda tereddütlerin ortadan kaldırılması hedeflenmiş ve bu 
nedenle doğacak sağlık giderlerinin karşılanması öngörülmüştür. 

Madde 103- Kuram ile sözleşmesi bulunan tüm sağlık hizmet sunucularının hekim ve sağlık 
tesislerinin isim, unvan ve adreslerinin sigortalılara duyurularak, ilgililerin hekim ve sağlık tesisi 
seçme hakkının daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi öngörülmüştür. 

Madde 104- Düzenleme ile tüm sağlık hizmet sunucularına, bu Kanunda belirtilen amaçlara uy
gun olarak sundukları sağlık hizmetlerini ve bununla ilgili bilgi ve belgeleri talep halinde uygun or
tamlarda Kuruma bildirim yükümlülüğü getirilerek, Kurumun izleme, değerlendirme ve denetim 
fonksiyonlarını hizmetin gerektirdiği şekilde yerine getirebilmesine olanak tanınması amaçlanmıştır. 

Madde 105- Madde ile Kurumun faaliyet alanları ile ilgili herhangi bir inceleme ve kontrol ih
tiyacı doğması halinde Kurumun yetkileri tanımlanarak sigortacılık uygulamalarının daha etkin 
yürütülmesi amaçlanmıştır. 
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Madde 106- Madde ile kasıt ya da suç sayılan bir fiil ile genel sağlık sigortası sağlık hizmet
lerinden yararlandırılan kimselerin sağlığının bozulmasına neden olan üçüncü kişilere bu fiilleri 
nedeni ile ortaya çıkan ve Kurumca karşılanan sağlık giderlerinin rücû edilmesine yönelik düzen
leme yapılmıştır. 

Madde 107- Madde ile sağlık durumunun hekim raporu ile bir işte çalışabilir durumda olduğu 
belgelenmeyen bir işçiyi çalıştıran işverene, işçinin sağlığının bozulmasından kaynaklanan tedavi 
giderlerini üstlenme yükümlülüğü getirilmektedir. Bu yolla hem toplum ve birey sağlığının korun
masının ön planda tutulması hem de bireysel sağlık risklerinin azaltılarak, genel sağlık sigortasına 
yanlış uygulamalardan gelebilecek malî yüklerin azaltılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu madde ile 
iş kazasının veya meslek hastalığının işverenin kanunen almakla yükümlü olduğu önlemleri al
maması nedeni ile ortaya çıkması halinde bu duruma ilişkin sağlık harcamalarının kusuru oranında 
işverenden tanzim edilmesine olanak tanınmaktadır. 

Madde 108- Madde ile, sağlık durumunun hekim raporu ile geçici ya da kalıcı süre çalışmaya 
elverişli olmadığı belgelenen bir işçiyi çalıştıran işverene, işçinin sağlığının bozulmasından kaynak
lanan tedavi giderlerini üstlenme yükümlülüğü getirilmektedir. Bu yolla genel sağlık sigortalısının 
sağlığının korunmasının ön planda tutulması hem de bireysel sağlık risklerinin azaltılarak, genel 
sağlık sigortasına yanlış uygulamalardan gelebilecek malî yüklerin azaltılması amaçlanmaktadır. 

Madde 109- Bu Kanun kapsamında belirtilen sigorta yardımlarını ve bu yardımlann gerektirdiği 
idarî masrafları karşılamak üzere Kurumca prim alınması gereği bu maddede düzenlenmektedir. 

Madde 110- Kural olarak, sigortalıların elde ettikleri kazançların tümünden prim alınması ön
görülmüştür. Prime esas kazancın hesabına dahil edilmeyecek kazançlar ise maddede sayılanlarla 
sınırlanmış, sigortalıların belirli olmayan süre ve miktar üzerinden ücret ve kazanç elde etmeleri ya 
da aynı ay içinde birden fazla işverenin emrinde çalışmaları durumunda veya çağrı üzerine çalışma 
halinde prime esas kazancın nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır. 

Kendi nam ve hesabına çalışanların prime esas kazançlarının prime esas kazanç alt ve üst sınırı 
arasında kendilerince yıllık olarak belirleneceği, yıl içerisinde beyan edilen kazançta bir değişiklik 
olması durumunda sigortalının yeniden beyan edeceği kazanç üzerinden prim alınacağı belirtilmiştir. 

Madde 111- Kurumca malûllük, yaşlılık, ölüm sigortalan ve kısa vadeli sigorta kollanndan 
yapılacak yardımlar ile bu yardımlann gerektirdiği idarî masraflan karşılamak üzere alınması gereken 
primlerin çeşitlerini, oranlanm ve bunlann kimler tarafından hangi oranda ödeneceğini, Devletin 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası koluna katkı payı ödeyeceği ve yaşlılık aylığı almakta iken tekrar 
çalışmaya başlayan sigortalılar için alınacak sosyal güvenlik destek primi oranı belirtilmektedir. 

Madde 112- Alınacak primler ile verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazan
cın alt sınırı ortak bir kritere bağlanarak aylık asgarî ücretin otuzda biri olarak belirlenmiş, üst 
sınınn ise alt sınırın 6,5 katı olması öngörülmüştür. 

Günlük kazançlan alt sınınn altında olan sigortalılar ile üst sınınn üzerinde olan sigortalıların 
kazançlannm alt ve üst sınırlar üzerinden hesaplanacaktır. 

Madde 113- Kısa vadeli sigorta kollan prim oranlannın, işin yapıldığı işyerinin iş kazası ve 
meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike derecesi gözönünde tutularak tespit edilmesi gerek
mektedir. 

Madde 114- İş kazaları ve meslek hastalıklan priminin, iş kollarının iş kazası ve meslek has
talığı bakımından arz ettiği tehlike derecesine göre tespiti, işyerlerinin tehlike sınıf ve derecelerin
de Kurumca değişiklik yapılması durumu ve Kurumca belirlenecek tehlike sınıf ve derecesine itiraz 
halinde uygulanacak esaslar düzenlenmiştir. 
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Madde 115- Yapılan işte iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası primi oranına etki 
edebilecek bir değişiklik meydana gelmesi durumunda iş kolunun buna göre tehlike sınıf ve 
derecesinin de değiştirilmesini mümkün kılmak üzere bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 116- Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunla veya özel kanunla 
verilen yetkiye dayanarak kurulmuş bankaların ihaleli işleri ve özel bina inşaatları ve Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek diğer işler için Kurumca çıkartılacak bir yönetmelikle usûl ve esasları belir
lenmek üzere yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin araştırılacağı bu araştırma sonunda yeterli iş
çilik bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, işverene Kurumca hesaplanan prim tutarını ve gecikme zam
mını ödemesinin bildirileceği, işverenin bu bildirim üzerine prim tutarım ve gecikme zammını 
ödemesi veya taahhütname vererek ödeyeceğini beyan etmesi durumunda borcun kesinleşeceği 
belirtilmektedir. 

Kurumun dış denetimiyle görevli denetim elemanlarının, bu maddede belirtilen kriterlere göre 
işyerinde asgarî işçilik miktarını tespit edebileceği, asgarî işçilik oranlarının tespiti ve asgarî işçilik 
oranlarına yapılacak itirazları karara bağlamak üzere Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulacağı 
belirtilmektedir. 

Madde 117- İşverenlerin düzenleyecekleri prim belgelerinde yer alacak hususlar ve bu bel
gelerin içeriği tanımlanmış, İş Kanunu hükümlerine göre sigortalının bir başka işverene iş görme 
edimini yerine getirmek üzere devredilmesi durumunda prim belgelerinin süresi içinde Kuruma 
verilmesinden asıl işverenle birlikte devralan işverenin de sorumlu olması, sigortalılık tespitinin 
fiilen veya kayden yapılabileceği yönünde düzenlemeler yapılmış, otuz günden az çalıştırılan sigor
talıların bu şekilde çalıştırılmalarını izah eden bilgi ve belgelerin Kuruma verilmesi öngörülmüş, 
Kurumca sigortalı olarak çalıştığı tespit edilen sigortalılar için verilmesi gereken belgelerin resen 
düzenlenebilmesi öngörülmüş, işverenin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgenin Kurum
ca onaylanmış bir nüshasını, çalışan sigortalıların görmelerini sağlayacak şekilde bir birini takip 
eden iki belge verme süresince işyerine asmak zorunluluğu getirilmiştir. Bu maddede belirtilen 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda idarî para cezası uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 118- Primleri ödemekle yükümlü olanların açıkça tespit edilebilmesi için bu madde 
düzenlenmiştir. 

Madde 119- İşverenlerin bir hizmet akdiyle çalıştırdıkları sigortalıların primlerini ücretlerin
den keserek işveren payı ile birlikte en geç primin ait olduğu ayı takip eden aym sonuna kadar, 
kendi nam ve hesabına çalışanların her takvim ayına ait primlerinin bu takvim ayının sonuna 
kadar, kamu idarelerinde çalışan veya bu kapsama giren sigortalıların primlerinin ise her takvim 
ayına ait primlerinin ödemenin yapıldığı tarihi takip eden yedi gün içinde Kuruma ödenmesi 
gerektiği belirtilmiştir. 

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir vergisi ve kurumlar vergisinde gider olarak 
yazılmaması öngörülmüş, prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu imkanı 
getirilmiş, mahsup edilmeyen veya eksik mahsup edilen prim borçları için gecikme zammı uy
gulanacağı, prim ve diğer alacakların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 51 inci ve 102 nci maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinin uygulanacağı, 
6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde alacaklı sigor
ta müdürlüğünün bulunduğu yer iş mahkemesinin yetkili olması, sigorta primlerini belirtilen süre 
içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile görev
li personel ve yöneticilerinin sorumlulukları düzenlenmiştir. 
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Madde 120- Sigortalıların çalıştırıldığı işyerinin devir veya intikal suretiyle el değiştirmesi 
durumunda sigortalıların haklarının korunmasını sağlamak üzere eski işverenin Kuruma olan prim, 
gecikme zammı ve faiz borçlarından yeni işverenin de müteselsilen sorumlu tutulması uygun görül
müştür. 

Madde 121- Kurumun prim veya diğer alacaklarının yasal süresi içinde ödenmemesi durumun
da gecikme zammı uygulanacağı, gecikme zammının her ay için Hazine Müsteşarlığınca açık
lanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma 
senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanmak suretiyle hesaplanacağı belirtilmektedir. 

" Madde 122- Yanlış ve yersiz prim ilgililerin kasıt veya kusurundan doğmuşsa faiz ödenmek
sizin, Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa tahsil tarihinden itibaren on yıllık zamanaşımı 
süresi içinde hisseleri oranında işverenlere ve sigortalılara geri verilmesi, geri verilecek primler için 
Kurumca ayrıca kanunî faiz ödenmesi öngörülmektedir. 

Madde 123- Maddede belirtilen kamu idareleri, kuruluş ve bankaların ihale ile yaptırdıkları iş
lerden dolayı Kuruma ödenecek primlerin zamanında ve kolayca tahsilinin sağlanması, sigortalıların 
haklarının korunması için, ihaleli işi alan işverenlerin ad ve adreslerinin Kuruma bildirilmesi ve ihale 
makamı nezdindeki hak ediş ve teminatlarının Kuruma borçlan olmadığı anlaşıldıktan sonra öden
mesi veya geri verilmesi, inşaat işyerlerinde geçici iskân veya yapı kullanma izni verilmesinden ön
ce inşaat işinden dolayı borcun bulunmadığına dair Kurumca düzenlenecek bir belgenin istenmesi 
zorunlu kılınmış, maddede belirtilen yükümlülüklere uyulmadan hak ediş ödemesi, kesin teminatın 
iade edilmesi veya geçici iskân belgesi ya da yapı kullanma izin belgesi verilmesi durumunda il
gililere genel hükümlere göre müeyyide uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Madde 124- Genel hayatı etkileyen afet durumlarında afetten etkilenen işverenlere yardımcı ol
mak üzere, işverenlerin prim borçlannın ertelenebilmesi, prim belgelerinin verilme süresinin 
Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın Kurumca belirlenebilmesi hususlan düzenlenmiştir. 

Madde 125- Sigortalılığın ve genel sağlık sigortalılığının kişilerin seçimlerine bağlı olmaksızın 
zorunlu olduğu, buna aykırı hükümlerin geçerli olmadığı belirtilmektedir. 

Madde 126- Bu Kanun kapsamında ilgililerin Kurum nezdinde doğan hiçbir alacağının devir 
ve temlik edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Madde 127- Kurumun prim ve diğer alacakları için zamanaşımı süresinin alacağın vadesinden 
itibaren on yıl olması öngörülmüştür. 

Madde 128- Sakatlıklan nedeniyle malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik gelir bağlanan sigor
talılar ile çalışamayacak durumda malûl hak sahibi çocuklann, Kurumca kontrol muayenesine tabi 
tutulması, gelir ve aylıklann bu muayene sonuçlanna göre yeniden belirlenebilmesi öngörülmüştür. 

Madde 129- Sigortalılara sakatlık, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin 
raporlar ile sürekli iş göremezlik ve malûllük hallerinin, hak sahibi çocukların malûllük durum
larının tespitinde, yetkili sağlık tesisleri sağlık kurullarınca verilecek raporların usûl ve esaslarını, 
bu raporları verecek sağlık kurumlarının sahip olacağı kriterleri Kurumun belirleyeceği, sürekli iş 
göremezlik kaybı, çalışma gücünün ne oranda yitirilmiş sayılacağına veya sakatlık oranlarına dair 
Kurumca verilen karara karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu nezdinde itiraz edilebileceği, 
itirazın bu Kurulca karara bağlanacağı belirtilmiştir. 

Madde 130- Kurumca yapılan fazla ve yersiz ödemelerin geri alınmasında ilgililerin kasıtlı 
veya kusurlu davranışı sonucu yapılan fazla veya yersiz ödemelerin hükümleri ile Kurumun hatalı 
işleminden kaynaklanan nedenlerle yapılan fazla veya yersiz ödemelerin müeyyideleri ilkine daha 
ağır koşullar bağlanmak suretiyle farklılaştınlmıştır. 
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Madde 131- Bu Kanun gereğince bağlanan gelir ve aylıklar ile diğer haklar için zamanaşımı ve 
hak düşürücü süreler belirlenmiştir. 

Madde 132- Bu Kanuna göre gelir, aylık veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve 
gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı 
veya hak sahiplerine, işlemlerin gecikmesi halinde avans verilerek, bunların mağduriyetlerinin en
gellenmesi öngörülmüştür. 

Madde 133- İşverenin kendisine ait yükümlülüğü sigortalılara yansıtmaması için bu düzenleme 
yapılmıştır. 

Madde 134- Sosyal sigorta kurallarının kendi içindeki bütünlüğünün bozulmaması ve boşluk 
olan durumlarda özel sigorta hükümlerinin uyarlama suretiyle uygulanmasının önüne geçmek 
amacıyla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 135- Sosyal güvenlik alanında yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında 
yapılacak her türlü işlem ve hesaplaşmalarda bu Kanunu uygulayacak Kurumun yetkili olduğu, il
gili anlaşmalarda yapılan atıfların Kuruma yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. 

Madde 136- Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği, sistemin gelir ve giderlerinin aktüer-
yal hesaplamalara dayandırılması ile mümkündür. Ancak, ülkemizde zaman zaman bazı meslek 
gruplarının haklarının genişletilmesi çalışmaları sırasında, sosyal sigorta kurumlarının aktüeryal 
dengeleri gözetilmeksizin, kendi kanunlarında düzenlemeler yapılabilmektedir. Bu uygulamanın 
önüne geçmek amacıyla madde düzenlenmiştir. 

Madde 137- Kurumun ilgili mercilerden bilgi ve belge isteme hakkı düzenlenmiştir. 
Madde 138- Kurumun sosyal güvenliği sağlama ödevini yerine getirirken yapmak durumunda 

olduğu işlemlerden vergi, resim ve harç alınmaması öngörülmüştür. 
Madde 139- Bu Kanun gereğince yapılacak bildirimlerde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm

lerinin uygulanması öngörülmüştür. 
Madde 140- Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemeleri 

yetkili kılınmıştır. 
Madde 141- Bu Kanun kapsamında hangi haller için idarî para cezasının uygulanacağı ve bu 

cezaların miktarı bu maddede düzenlenmiştir. 
Madde 142- Bu Kanunun yürürlükten kaldırdığı kanun hükümlerinde yer verilen atıflar ile 

"halen yürürlükteki kanunlarda yer alan atıflar nedeniyle uygulamada boşluk yaratmamak amacıyla 
düzenlenmiştir. 

Madde 143- Değiştirilen kanun hükümleri düzenlenmiştir. 
Madde 144- Yürürlükten kaldırılan kanunlar, maddeler ya da ibareler belirtilmiştir. 
Madde 145- Kanunda yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen konularda çıkartılacak yönet

melikler belirtilmiştir. 
Geçici Madde 1- Müktesep hakların korunması bakımından bazı maddeleri yürürlükten kal

dırılan sosyal güvenlik kanunları gereğince bağlanan aylık, gelir, tazminat, zam ve ödeneklerin bu 
Kanunun yürürlüğünden sonra da ödenmeye devam edileceği belirtilmiştir. 

Bazı kamu görevlilerinden emekli olanlara ödenmekte olan makam ve yüksek hakimlik tazminatı 
gibi ödemelerle, 506 sayılı Kanun ve 1479 sayılı Kanun kapsamında ödenmekte olan sosyal yardım 
zammı ile telafi edici ödemeler ile 926 sayılı Kanuna göre ödenmekte olan kadrosuzluk tazminatı, ek 
ödemeler ve yardımların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tutarları üzerinden aylıklara dahil edil
mesi, daha sonra bu aylık ve gelirlerin bu Kanun hükümlerine göre artırılması öngörülmektedir. 

Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 
sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanların bağlanacak aylıklarının nasıl hesaplanacağı bu maddede 
düzenlenmiştir. 
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Geçici Madde 3- Sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerinde norm birliğinin sağlanması, sos
yal güvenlik kurumlannm tek çatı altında toplanması ilkesi ile mevcut aktüerya yapılarının giderek 
yükümlülüklerini karşılayamaz hale gelerek, ilgili oldukları banka veya sigorta şirketlerinin finans
man yapılarını da olumsuz etkileyeceği gözönüne alınarak, tüzel kişilikleri sona erdirilmeksizin, bu 
Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Kanunun mülga geçici 20 nci maddesine 
göre kurulmuş bulunan sandık iştirakçilerinin ve bunların hak sahiplerinin hak ve yükümlülükleri 
ile birlikte devralınması, bu madde uyarınca belirlenen sandık yükümlülüklerinin sandık iştirak
çilerini istihdam eden kurumlardan tahsili öngörülmektedir. 

Geçici Madde 4- Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak iş
lemler belirlenmiştir. 

Geçici Madde 5- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce sakatlık kontenjanından Emekli San
dığına tabi bir göreve başlayıp bu görevlerine devam edip, malûllük nedeniyle aylık bağlanamayan
lara aylık bağlanması hakkı getirilmektedir. 

Geçici Madde 6- Kamu görevlilerine ödenmekte olan ikramiyeler mahiyeti itibarıyla çalışma 
ilişkisinin bir unsuru olup, çalışanın dürüstlük ve sebatla kamu görevini sürdürmüş olmasının bir 
karşılığıdır. Kamu işvereninin çalışma ilişkisinden dolayı bir sorumluluğu olan ikramiyelerin sos
yal güvenlik kurumu aracılığıyla ödenmesi, ikramiyenin niteliğinde bir kanşıklık yarattığı gibi, bu 
ödemeye aracılık eden sosyal güvenlik kurumunun iş yükünde de gereksiz bir artışa neden olmak
tadır. Kamu görevlilerinin ikramiyelerinin ödenmesinde bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla bir yıllık 
geçiş süresi öngörülerek bu sürede ikramiyelerin ilgili kamu kurumları adına, karşılığı peşin alın
mak üzere ödenmesi, bir yıllık sürenin dolmasından itibaren ise kamu görevlilerinin son defa çalış
tığı kurum tarafından, son çalıştığı kurumun özelleştirilmesi durumunda Hazinece ikramiyenin 
ödenmesine devam edilmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 7- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanunun mülga 87 nci 
maddesine göre kesenekleri iade edilen, kurumlannca resen emekliye sevk edilen veya ölen ve 
kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilmiş olanlara, bu hizmet
leri ihya edebilmeleri imkanı tanınmıştır. 

Geçici Madde 8- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanun kapsamında 
bulunup, aylığa hak kazanamayanların, bu Kanunda yapılan düzenlemeler nedeniyle gerekli koşul
lan taşır hale gelmeleri durumunda, bunlara bağlanacak aylıklara esas alınacak kazancın nasıl 
bulunacağını düzenlemektedir. 

Geçici Madde 9- 1/4/1981 tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine 
göre tescili yapılmış olanların, 18 yaşın altında geçen prim ödeme gün sayılarının bu Kanuna göre 
geçerli kabul edilmesi sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 10- Bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci 
maddesinde düzenlenen ve mahiyeti bakımından bu Kanunun fiilî hizmet süresi zammı niteliğinde 
olan itibarî hizmet sürelerinin bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet zammı süresi olarak değerlendiril
mesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 11- 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara tabi olarak geçen hizmet, 
fiilî hizmet süresi zammı, itibarî hizmet süreleri, borçlandınlan süreler ve sigortalılık sürelerinin bu 
Kanuna tabi olarak geçmiş sayılacağı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 12- Kanunun yürürlük tarihinden önce ve sonra kamu kurumlarında sözleşmeli 
olarak çalışanlann, bu Kanun kapsamında çalışma şekillerine göre uygun düşen sigortalı tanımı 
içinde değerlendirilecekleri belirtilmektedir. 
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Geçici Madde 13- Bazı kurumlarda sözleşmeli olarak çalışmaktayken, değişik kanunlarla 5434 
sayılı Kanun ile ilişkilendirilmiş olanların sözü edilen hizmetlerinin bu Kanun kapsamında geçmiş 
sayılması hususu düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 14- Kamu kurumlarının sosyal yardım zammı borçlarının Hazine tarafından 
ödeneceği ve karşılığının Hazine tarafından ilgili kurumlardan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 15- Bu Kanuna göre yapılacak tescil işlemine kadar sigortalılık işlemlerinde bir 
sorun yaşanmaması için sigortalılar veya işverenlere bu Kanundan önce yürürlükte bulunan kanun
lara göre verilen sigorta sicil ve işyeri sicil numaralarının, bu Kanuna göre tescil edildikleri tarihe 
kadar kullanılması öngörülmektedir. 

Geçici Madde 16- Yurt dışında borçlanma hakkı sonucu emekli aylığı bağlanan sigortalıların, 
sonradan ıskat dışında aylıklarının başka bir devlet vatandaşlığına geçmeleri halinde de ödenmeye 
devam edileceği belirtilmiştir. 

Geçici Madde 17- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 1479 sayılı Kanun kapsamında tescil
lerini yaptırmamış olanların sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra başlayacağı düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 18- Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılmış olan yurt dışı borçlanmalarında 
ödenmiş primlerin ve prim ödeme gün sayılarının bu Kanun kapsamında prim ödeme gün sayısı ve 
ödenmiş prim olarak kabul edileceği belirtilmektedir. 

Geçici Madde 19- Bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre topluluk sigortasına tabi olanların ödedikleri primlerinin ve prim ödeme gün sayılarının bu 
Kanun kapsamında ödenmiş prim ve prim gün sayısı olarak kabul edileceği, bunların bu Kanun kap
samında hangi sigorta hak ve yardımlarından ne suretle yararlanabilecekleri düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 20- Kamu görevlilerinin ücretleri ile istirahatli bulundukları sürelerde alacakları 
geçici iş göremezlik ödenekleri arasındaki farkın ilgili mevzuatlarında değişiklik yapılana dek 
kurumlannca karşılanması suretiyle, istirahatli bulundukları sürelerde gelir kaybına uğramamaları 
amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 21- 506 sayılı Kanunun mülga 96 ncı maddesine göre Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devredilen sandıklarca mülga 991 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre Sosyal 
Sigortalar Kurumunca bağlanan aylıklara ilişkin alt sınır % 35'ten % 70'e yükseltilmektedir. 

Geçici Madde 22- Kanunun yürürlük tarihinden itibaren, istisnaları bu Kanunda gösterilenler 
dışındaki tüm kazançların prime tabi tutulması nedeniyle kamu görevlilerinin ücretlerinden daha faz
la prim kesileceğinden, kamu görevlilerinin ücretlerinde bu nedenle yaşanacak düşüşü engellemek 
üzere, bir yıl süreyle artan prim kesintisi bölümünün kamu kurumlannca karşılanması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 23- 5434 sayılı Kanunun mülga ek 1 inci maddesiyle kurulmuş olan Sağlık Yar
dım Sandığının tasfiyesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 

Geçici Madde 24- 8/9/1999 tarihi ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında Emekli Sandığı iş
tirakçisi olup fiilî hizmet zammından yararlananların bu sürelerinin yarısının bu Kanunda belirtilen 
yaşlılık aylığı almak için gerekli asgarî yaş koşulundan indirilmesi öngörülmüştür. 

Geçici Madde 25- Uzun vadeli sigorta kollarına Devletin yapacağı katkının anılan sigorta kolu 
açık verdiği sürece yapılması ve bu açık paralelinde azaltılarak sürdürülmesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 26- Kanunun yürürlük tarihinden önce aylıksız izinli oldukları sürede sosyal 
güvenlik haklannı sürdüremeyenlere belirtilen prime esas kazanç üzerinden prim ödemeleri suretiy
le geçmiş bu sürelerinin sosyal güvenliklerinden sayılmasına imkan verilmektedir. 

Geçici Madde 27- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) ve (b) bentleri kapsamında 
bulunan sigortalılardan 8/9/1999 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihine kadar sigortalı olanlann yürür
lükten kaldınlan mevzuat hükümleri paralelinde yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri öngörülmektedir. 
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Geçici Madde 28- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce makam, yüksek hakimlik, temsil 
ve görev tazminatı ödenmesini gerektiren görevlere atanmış olanlar ile ek göstergeli görevlere atanmış 
olan kamu görevlilerinin, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu görevlerde geçen sürelerinin 
bazı tazminatlarının emekli aylıklarına yansımasında dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 29- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle, 6/8/2003 tarihi arasında 506 sayılı 
Kanun kapsamında ilk defa sigortalı olup, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce malûl sayıl
mayı gerektirecek derecede rahatsızlığı olanların 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 3600 gün 
prim ödemeleri halinde yaşlılık aylığından yararlanabilmeleri öngörülmektedir. 

Geçici Madde 30- Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce mevcut sosyal güvenlik kurumlarına 
tabi olan sigortalıların T.C. Kimlik Numarası esas alınarak bu Kanun kapsamında sigortalı olarak 
tescillerinin yapılacağı, bu işlem tamamlanıncaya kadar eski sigorta sicil numaralarını kul
lanabilecekleri belirtilmektedir. 

Geçici Madde 31- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli veya yaşlılık aylığı al
makta olup tekrar çalışmaya başlamalarına rağmen o dönemdeki mevzuat gereği aylıkları kesil
meyen veya destek primi ödemeyen sigortalıların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
destek primi ödemek suretiyle aylıkları kesilmeden çalışabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 32- Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin hak sahipliğinin ve hak ettiği 
sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda kontrolü için gerekli olan bilgisayar donanım ve yazılım alt 
yapısının kurulmasına kadar geçecek süre içinde mevcut sistemin sürdürülmesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 33- Genel sağlık sigortası kurumsal alt yapısının kurulmasına kadar geçecek 
sürede, sağlık hizmetlerini veya yardımlarını karşılamakla yükümlü kurumların faaliyetlerine ak
samaya meydan vermeden devam etmesi amaçlanmıştır. Ancak sağlanacak sağlık hizmetlerine iliş
kin kanun hükümleri daha önce yürürlüğe gireceği için, eski kanunlar gereği kazanılmış hakların bir 
yıl süreyle ya da tedavi sonuçlanıncaya kadar devam etmesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 34- 3816 sayılı Kanun kapsamında yeşil kart sahibi olan kişilerin ve bunların 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası bakımından öncelikle tescil edilmesi hük
me bağlanmıştır. 

Geçici Madde 35- Sağlık güvencesi kapsamında olmayan, 3816 sayılı Kanun kapsamında sağ
lık yardımlarından yararlanmak için de başvurusu olmayan kişilere bildirimlerini yapmaları için iki 
yıllık süre tanınmıştır. Bu süre içerisinde kapsamda olan nüfusla ilgili alt yapı çalışmalarının 
tamamlanması ve sistemin vatandaşların şikayetine konu olmadan yürütülmesi amaçlanmıştır. Aile 
hekimliğine geçilen yerlerde ise alt yapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanacağı dikkate alınarak, 
iki yıllık süre beklenmeden genel sağlık sigortası kapsamına alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 36- Aile hekimleri tarafından başlatılan sevk zincirine uygun olarak yapılan sağ
lık hizmetleri için alınan katılım paylarının üç yıl süreyle % 50 oranında azaltılarak uygulanması, 
bu katkı payının Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en fazla üç yıl süreyle ertelemesi hususunda 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi, 95 inci maddenin birinci fıkrası gereği yapılacak belirlemelerin, 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanması ve bu süre içerisinde 95 
inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanmasının il ve ilçe bazında ertelenmesi hususun
da Sağlık Bakanlığına yetki verilmesi düzenlenmektedir. 

Geçici Madde 37- Halen sağlık güvencesine sahip olan ve maddede sayılan kişilerin herhangi 
bir işleme gerek kalmaksızın genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlanmıştır. Bu kişilerin 
bilgilerinin Kuruma bildirilmesi için üç aylık süre tanınmıştır. 

Madde 146- Yürürlük maddesidir. 
Madde 147- Yürütme maddesidir. 
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İlgi: 20 Haziran 1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1367/5751 S. yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 

17.6.1994 tarihinde kabul edilen 4006 sayılı "5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun" incelenmiş, 
aşağıda açıklanan nedenlerle Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek 
üzere iade edilmiştir. 

1. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı maddesine göre; iştirakçilerden fiili hiz
met müddeti on yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin, dul ve yetimlerine aylık bağlanmaktadır. 

Ayrıca, anılan Kanunun Ek 13 üncü maddesinde de; fiili hizmet süresi beş yılı doldurduktan 
sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam et
tiremeyecek derecede malûl ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına, dul ve yetim aylığı bağ
lanmaktadır. 

2. Kabul edilen Kanunla; iştirakçilerden fiili hizmet sürelerine bakılmaksızın ölenlerin dul ve 
yetimlerine, (on yıl hizmet yapmış gibi) aylık bağlanacak ve sağlık yardımı yapılacaktır. 

3. Bugün ülkemizde üç büyük sosyal güvenlik kurumu görev yapmaktadır. Bunlar; T.C. Emek
li Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR'dur. 

Konu ile ilgili olarak bunlardan Emekli Sandığına ait mevcut hüküm, yukarıda açıklanmıştır. 
Sosyal Sigortalar Kurumunda beş yıl, BAĞ-KUR'da üç yıl çalışmadan iştirakçilerin dul ve 

yetimlerine aylık bağlanması mümkün değildir. 
Tespit edildiği üzere, getirilen hükümle, yalnızca T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri lehine bir 

düzenlemeye gidilmiştir. 
Bilindiği gibi, Anayasanın 10 uncu maddesinde (kanun önünde eşitlik) ilkesi yer almaktadır. 
Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 

olarak hareket etmek zorundadırlar. 
Ortada haklı bir neden ve kamu yararı söz konusu olmadığı halde, kabul edilen Kanunla eşit

lik ilkesi ihlâl edilmiş ve bir grup iştirakçiye imtiyaz sağlayan düzenlemeye gidilmiştir. 
Kaldı ki, kabul edilen bu hükümle getirilen ikinci bir eşitsizlik de, bir günlük bir memur ile on 

yılını tamamlamış bir memurun ölümleri halinde dul ve yetimlerine eşit oranda hak sağlanmasıdır. 
4. T.C. Emekli Sandığı kamuda daimi kadrodan aylık almak suretiyle çalışanların, sosyal 

güvenliğini, prim esasına göre sağlayan bir kurumdur. 
Kanun hükümlerine göre, primlerin yatırılmaması halinde, buna ait süreler dikkate alınmamak

ta ve Sandıkça sağlanan hakların hesaplanmasında bu süreler değerlendirilmemektedir. 
Sosyal güvenlik kurumlarını ayakta tutan, daha doğru deyimle görevlerini yerine getirmelerini 

gerçekleştiren tek kaynak, primlerdir. 
Primli sistemde, çalışanlar ve Devlet (işveren) ayrı ayrı prim ödemektedir. 
Buna karşılık, incelenen 4006 sayılı Kanunla iştirakçilerden fiili hizmet sürelerine bakılmak

sızın ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanacak ve bunlara sağlık yardımı yapılacağından, bu sis
tem bütünü ile bozulmuş olacaktır. 
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Bugün T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri aylıklarının % 15'i oranında prim yatırmakta, Devlet 
de, ayrıca kamu görevlileri için aylıklarının % 20'si oranında Sandığa kesenek yatırmaktadır. 

İlkokul mezunu bir görevlinin bugün için Emekli Sandığına yatırdığı bir aylık ücret, 82.500 
TL.dir. 

657 sayılı Kanuna tâbi en yüksek Devlet memurunun Emekli Sandığına bir ayda ödediği prim 
ise, 1.402.500 TL.dir. 

Ayrıca Devlet Birinci halde 110.000 TL., ikinci halde de, 1.870.000 TL. ilave kesenek yatır
maktadır. 

Bir aylık ilkokul mezunu bir memur vefat ettiğinde, Emekli Sandığına yatırılan toplam prim 
tutarı (82.500+110.000 = 192.500 TL.) olduğu halde, Sandık örneğin 25 yaşında olan dul eşine en 
az kırkbeş yıl, yetim kalan çok küçük yaştaki çocuğuna da, o kadar süre dul ve yetim aylığı 
ödeyecek ve sağlık yardımında bulunacaktır. 

5.1.1.1950 tarihinden 1.1.1994 tarihine kadar T.C. Emekli Sandığı 36.520 kişiye toptan ödeme 
yapmıştır. 

Bunlardan bugün için 20.000 kişinin bu haktan yararlanacağı tahmin edilmektedir. 
T.C. Emekli Sandığınca şu anda bağlanan asgari aylık tutan 3.592.000 TL.dir. 
Buna göre, yirmi bin kişiye bir yılda, 862.080.000.000 TL. ödenecektir. 
Aynca, bunların aile fertleri ile birlikte 50.000 kişiye yılda yaklaşık 120 Milyar TL. sağlık yar

dımı da yapılacaktır. 
Buna ilaveten, Kanunun yürürlük tarihinden sonra aynı durumda olanların dul ve yetimlerine 

de, aylık bağlanacaktır. 
Bu durumda yirmi bin rakamına her yıl sekiz yüz kişi ilave olacak ve toplam bir yıllık mali kül

fet bir trilyonu geçecektir. 
Tüm bu durum Sandığı olumsuz yönde etkileyecek ve asıl hak sahiplerine görev vermekte zor

lanacaktır. 
Arz ederim. 

Süleyman DEMİREL 
Cumhurbaşkanı 
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA 
BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN 

Kanun No.: 4006 Kabul Tarihi: 17.6.1994 
MADDE 1. - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı maddesinin (b) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
b) İştirakçilerden fiili hizmet süresine bakılmaksızın ölenlerin, 
Ancak, bu maddenin (b) bendine göre bağlanacak dul ve yetim aylıklarının hesaplanmasında, 

fiili hizmet süreleri 10 yıldan az olanların hizmet süreleri 10 yıla iblağ edilir. 
MADDE 2. - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 199.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Sandık iştirakçisi iken 

ölenlerin aylığa müstehak olması koşuluyla, dul ve yetimlerine, 66 ncı madde hükümleri uyannca 
müracaatlarını takibeden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Ancak, bunlara geçmiş süreler için her
hangi bir ödeme yapılmaz. 

MADDE 3. - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun, bu Kanunun 1 inci maddesi ile 
değişik 66 ncı maddesinin (b) bendine aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 3.2.1990 

KAN.KAR.: 39-18/A-l-90-47 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: (a) 9.12.1988 tarih ve 1548-7743 sayılı yazınız. 
(b) 23.12.1988 tarih ve 39-18/A-4-88-673 sayılı yazımız. 
(c) 22.1.1990 tarih ve 2081-9703 sayılı yazınız. 
1. İlgi (a) yazınıza ekli olarak gönderilen 7.12.1988 tarih ve 3510 sayılı Kanun incelenmiş, il

gi (b) yazımız da belirtilen görüş doğrultusunda Anayasanın 89'uncu maddesi gereğince bir defa 
daha görüşülmek üzere Yüce Meclise iade edilmişti. 

2. Bu defa ilgi (c) yazınıza ekli olarak gönderilen 18.1.1990 tarih ve 3602 sayılı "5434 Sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun" 
incelendiğinde; 

Kabul edilen Kanunla: 
a) Ek 66'ncı madde ile Yasama Organı Üyeliği yapanlarla dışarıdan bakanlığa atananlardan 

T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri ve borçlandırılmalarında öğrenim durumları ne olursa ol
sun 8'inci derecenin 5'inci kademesinin esas alınacağı, 

b) Ek 67'nci madde ile Sandıkla ilgilenenlerin emekli keseneklerine ve kurum karşılıklarına 
keza 8'inci derecenin 5'inci kademesi esas alınarak işlem yapılacağı ve ayrıca borçlanma talebinde 
bulunan Yasama Organı Üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlar hakkında 20.2.1979 tarih ve 2182 
sayılı Kanun Hükümlerinin uygulanacağı, borçlanmalarda her yılın bir kademe ilerlemesi ve her iki 
yılın da bir derece yükselmesi yapılmak suretiyle emekli keseneğine esas aylığın belirleneceği, 

c) Bu defa yeniden düzenlenen Ek 68'inci madde ile de T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilen-
lerden, hizmet süreleri 15 yılı veya 40 yaşlarını ve 10 hizmet yılını dolduranların, T.C. Emekli San
dığına yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren başkaca şart aranmaksızın kendilerine 
emekli aylığı bağlanacağı, 

d) Ek 69'uncu madde ile, çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduktan sonra, Yasama 
Organı Üyeliği yapanlarla, dışardan bakanlığa atanlardan, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilenmek is
teyenlerin, bu isteklerinin Sandık kaydına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Ek 67'nci 
madde uyannca Sandık iştirakçiliklerinin sağlanacağı ve aynı tarihten itibaren sosyal güvenlik 
kurumlarından almakta oldukları aylıkların kesileceği, buna karşılık bu gibilerin istekleri üzerine 
Ek 68'inci maddedeki esaslara göre aylıklarının yeniden bağlanacağı, 

e) Ek 70'inci maddede Yasama Organı Üyeleri veya dışardan atanan bakanlardan görev 
süreleri sona erenler hakkında yapılacak işlemlerin neler olacağı, 

f) 3602 sayılı Kanunun çerçeve 2'nci maddesi ile 5434 T.C. Emekli Sandığı Kanununa ilave 
edilen 3 geçici madde ile de, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yasama Organı üyesi olanlarla, 
açıktan tayin edilen bakanlar hakkında geçiş süresinde yapılacak işlemlerin özellikleri, 

Düzenlenmiştir. 
3. 18.1.1990 tarih ve 3602 sayılı Kanun kabul edilirken, daha önce iade edilen 7.12.1988 tarih 

ve 3510 sayılı Kanunun, çerçeve 1 'inci maddesi ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ilave 
edilen Ek 68'inci Madde ile yine aynı Kanuna çerçeve 2'nci maddesi ile ilave edilen Geçici 195'in-
ci maddeleri değiştirerek kabul etmiş, buna karşılık diğer maddelerde bir değişiklik yapmamıştır. 
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4. Yukarıda da arzedildiği üzere; bu defa kabul edilen Ek Geçici 68'inci madde ile Yasama Or
ganı Üyeliği yapanlarla dışarıdan bakanlığa atananların borçlandıkları hizmet sürelerinin 15 yılı 
veya 40 yaşlarını ve 10 hizmet yılını tamamlamaları halinde kendilerine emekliye ayrılma hakkı 
tanınmış ve emekli aylığı verilmesi imkânı getirilmiştir. 

5. Geçici 195'inci maddede yapılan değişiklik ile de, henüz T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi 
olarak ilgilendirilmemiş olanlarla, diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgileri devam edenlerin, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren T.C. Emekli Sandığı ile Ek 66 ve 67'nci maddeler esas
larına göre iştirakçi olarak ilgilendirilenlerin ödenmesi gereken emeklilik kesenekleri adlarına borç 
kaydedilerek, kurum karşılıkları Türkiye Büyük Millet Meclisinden tahsil edilirken, bunların iş
tirakçiler tarafından ödenmesi yoluna gidilmiştir. 

6. İade edilen 7.12.1989 tarih ve 3510 Sayılı Kanunda olduğu gibi, emekli keseneğine esas 
tutulan kazanılmış hak aylık derecelerini belirleyen iştirakçinin öğrenim durumu ve hizmet süresi 
yine nazara alınmamıştır. Daha açık bir ifade ile, Devlet memurları için öğrenim durumlarına göre 
girebilecekleri derecenin 5'inci kademesinden başlama olanağı tanınmamış iken, Yasama Organı 
Üyeliği yapanlar ile dışardan bakanlığa atananların T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmelerinde 
öğrenim durumlarına göre bakılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun gösterge tab
losundaki 8'inci derecenin 5'inci kademesi esas alınmış ve 15 yıl hizmeti bulunanlar ile 40 yaşını 
tamamlamış olanlar için 10 hizmet yılı, emekli aylığı bağlanması için yeterli sayılmıştır. 

7. Anayasa Mahkemesinin emsal kararlarında, sandık iştirakçilerinin emekli aylıklarının bağ
lanmasında; 

- İştirakçinin tahsil durumu, 
- Emekli Sandığına tabi hizmet süresi, 
- Muayyen bir yaşı doldurmuş olması, 
Hesaba katılmaktadır. 
a) İlk defa T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilen bir iştirakçi; ilkokul mezunu ise, başlangıç 

derecesi 15'inci derecenin l'inci kademesinden, ortaokul mezunu ise, 14'üncü derecenin 2'nci 
kademesinden, lise mezunları 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden, 4 yıllık yüksek okul 
mezunları ise, 9'uncu derecenin l'inci kademesinden işlem görmektedir. Borçlanmaları dahi aynı 
esaslara göre yürütülmektedir. 

b) Kadın iştirakçilerden 20 hizmet yılını, erkek iştirakçilerden 25 hizmet yılını doldurmayan
ların, kendi istekleriyle emekliye ayrılmaları mümkün değildir. 

c) Nihayet 1.1.1990 tarihinden sonra Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerden kadın iştirakçilerin 
55, erkek iştirakçilerin ise 60 yaşını doldurduktan sonra (b)'de açıklanan hizmet süresini de tamam
lamaları üzerine, kendilerine istekleri üzerine emekli aylığı bağlanmaktadır. 

8. Kabul edilen Kanunla Yasama Organı Üyeleri ve dışarıdan bakanlığa atananlar için tahsil 
durumu, hizmet süresi veya yaş konularında farklı hükümlere gidilmiştir. 

10. T.C. Emekli Sandığı Kanununun 102'nci maddesine göre, borçlanma isteğinde bulunan iş
tirakçilerin, borçlandıkları miktan Emekli Sandığına ödedikleri tarihten itibaren 6 ay geçtikten son
ra borçlandıkları süre de dikkate alınarak diğer şartları da taşımaları halinde kendi istekleriyle 
emekliye ayrılmaları mümkündür. 

3602 sayılı Kanunda 6 aylık bekleme süresi kaldırılmış, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğüne Yasama Organı Üyeleriyle dışarıdan bakanlığa atananların yazılı müracaatlarını takibeden ay
başından itibaren, başka şart aranmaksızın kendilerine emekli aylığının bağlanacağı kabul edilmiştir. 
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l i . 18.1.1990 tarih ve 3602 sayılı Kanunun çerçeve l'inci maddesi ile 5434 sayılı Emekli San

dığı Kanununa ilave edilen Ek 67'nci maddenin 2'nci fıkrasıyla 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı 

Kanundan, Yasama Organı Üyeleriyle dışarıdan bakanlığa atananların yararlanacakları hüküm al

tına alınmıştır. 
Bilindiği gibi 2182 sayılı Kanun, 28.2.1979 tarih ve 16564 sayılı Resmi Gazetede yayım

lanarak yürürlüğe girmiştir. 
Anılan Kanun; yayımlandığı tarihte görevde bulunan kamu personeli ile o tarihte emekli, adi 

malûl ve vazife malûlü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında uygulanmıştır. 
Bir istisna olarak, Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar da bu Kanun 

hükmünden yararlandırılmışlardır. 
2182 sayılı Kanun, 28 Şubat 1979 tarihinde uygulanmaya konmuş ve bir yerde hükmünü yitir

miştir. Aradan 11 yıl sonra sadece Yasama Organı Üyeleriyle, açıktan bakanlığa atananlar için bir 
hak getirmenin gerekçesi anlaşılamamıştır. 

SONUÇ 
1. İlgi (b) yazımızda ileri sürülen hususlar, incelenen 10.1.1990 tarih ve 3602 sayılı Kanun için 

de geçerlidir. 
2. Anayasa Mahkemesinin emsal kararlan, konuyu hiçbir tereddüte mahal olmayacak derecede 

açıkça ortaya koymuştur. 
3. Ayrıca, Anayasanın 153 'üncü maddesine göre, Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yasama, 

Yürütme ve Yargı Organlarını bağlayıcı niteliği mevcuttur. 
4. Bütün bunların ötesinde düzenlenen Ek 66 ve 67'nci maddelerde 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 36'ncı maddesinin (A) fıkrasına yapılan atıfta da yanlışlık yapılmıştır. Zira 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin (A) fıkrasında gösterge tablosu yer al
mamaktadır. Gösterge tablosu 657 Sayılı Kanunun 43'üncü maddesinin (A) fıkrasında düzenlen
miştir. 

5. Anayasanın 89'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasına göre Yüce Meclis, geri gönderilen 
7.12.1988 tarih ve 3510 sayılı Kanunda değişiklik yaptığından incelenen bu kanunun da bir defa 
daha Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmesi hakkı doğmuştur. 

Sonuç olarak 18.1.1990 tarih ve 3602 sayılı "5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 5 Ek 
Madde ile 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun" Anayasanın 89'uncu maddesi gereğince 
bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte sunulmuştur. 

Arz olunur. 
Turgut ÖZAL 

Cumhurbaşkanı 
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ANAYASANIN 89 UNCU VE 104 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA 
BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA BEŞ EK MADDE İLE ÜÇ GEÇİCİ 
MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN 

Kanun No.: 3602 Kabul Tarihi: 18.1.1990 
MADDE 1. - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki beş ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 66.- Yasama Organı Üyeliği yapanlarla dışardan bakanlığa atananlardan, T.C. 

Emekli Sandığına tâbi görevden gelmiş olanlarla herhangi bir sosyal güvenlik kurumuyla ilgili 
bulunmayanlar, Sandığa yazılı müracaatları üzerine bu görevlere başladıkları tarihi, bu görevleri 
sırasında diğer sosyal güvenlik kurumlan ile ilgileri devam edenler ise Sandığa müracaat tarihini 
takip eden aybaşından itibaren* T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. 

Yukarıdaki fıkra gereğince sandık iştirakçisi olanların, istekleri üzerine 18 yaşını doldurdukları 
tarihten sonra geçen çalışma sürelerinin en çok 15 yılını işyerlerinden veya bağlı bulundukları mes
lek kuruluşlarından veyahut vergi daireleri ile diğer resmi mercilerden alacakları belgelerle bel
gelemek şartıyla, 20.5.1976 tarih ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sayılı T.C. Emek
li Sandığı Kanununa eklenen ek maddedeki (ek madde 31) esas ve oranlara göre borçlandırılır. 
Borçlanmaya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasında yer alan 
gösterge tablosundaki 8 inci derecenin 5 inci kademesi esas alınır. Bunların emekliliklerinde 5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 102 nci maddesindeki süre aranmaz. 

Bu madde gereğince borçlandırılan süreler için tahakkuk ettirilen borç miktarı ödenmeden 
(ölüm, malullük ve 65 yaş haddi hariç) emeklilik işlemi yapılamayacağı gibi bu süreler emeklilik 
ikramiyesinin hesabında da sayılmaz. 

EK MADDE 67.- Ek 66 ncı madde uyarınca sandıkla ilgilenenlerin emeklilik keseneklerine ve 
kurum karşılıklarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasında yer 
alan gösterge tablosundaki 8 inci derecenin 5 inci kademesi esas alınır. 

Ayrıca, 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
Bunların T.C. Emekli Sandığı ile diğer sosyal güvenlik kurumlarına prim veya kesenek 

ödeyerek geçen süreleri ile buralara borçlandıkları sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine esas 
alınmak ve iki yılda bir derece yükseltilmesi yapılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları 
tespit edilir. 

Emeklilik keseneğine esas aylıkların tespitinde 18 yaşından önce geçen süreler dikkate alınmaz. 
Yukarıda sözü edilenlerden emeklilik kesenekleri 1 inci dereceye yükselmiş olanların, bu 

derecenin dördüncü kademesi esas alınmak ve iştirakçilerin yararlanmakta oldukları en yüksek ek 
gösterge uygulanmak suretiyle kesilir. Diğer derecelerde bulunanlara ise hâkimlik sınıfında 
bulunanlara uygulanan ek göstergeler uygulanır. 

Bu görevleri bittikten sonra iştirakçi olanlar hakkında da aynı ek göstergeler uygulanır. 
EK MADDE 68.- Ek 66 ncı madde uyarınca T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerden, T.C. 

Emekli Sandığı ile diğer sosyal güvenlik kurumlarına prim veya kesenek ödeyerek geçen hizmet 
süreleri ile buralara borçlandıkları hizmet süreleri 15 yılı dolduranların veya 40 yaşlarını ve 10 hiz
met yılını dolduranların, T.C. Emekli Sandığına yazılı müracaatlannı takip eden aybaşından 
itibaren, başkaca şart aranmaksızın kendilerine emekli aylığı bağlanır. 

Bu Kanuna göre emekli aylığı bağlanmasında 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri 
uygulanmaz. 
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EK MADDE 69.- Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduktan sonra, Yasama Or
ganı Üyeliği yapanlarla, dışarıdan bakanlığa atananlardan, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilenmek is
teyenlerin, bu isteklerinin Sandık kaydına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Ek 67 nci 
madde uyarınca Sandık iştirakçilikleri sağlanır ve aynı tarihten itibaren sosyal güvenlik kurumların
dan almakta oldukları aylıkları kesilir. Bu gibilerin istekleri üzerine Ek 68 inci maddedeki esaslara 
göre aylıkları yeniden bağlanır. 

EK MADDE 70.- Yaşama Organı Üyeleri veya dışarıdan atanan bakanlardan görev süreleri 
sona erenlerden; 

a) T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi gereken bir göreve girenlerin emekli keseneklerine, 
kesenekleri kendileri, karşılıkları da kurumlarınca ödenmek üzere Ek 67 nci madde gereğince tes
pit edilmiş olan ve üyelik veya bakanlıktan ayrıldıkları tarihteki kıdemleri de dikkate alınarak bırak
tıkları derece, kademe ve ek göstergeleri esas alınır. 

b) Diğer sosyal güvenlik kurumlan ile ilgili bir görevde çalışanların istekleri üzerine, 
müracaatlarının T.C. Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
kesenek ve kurum karşılıkları (a) fıkrasında belirtildiği üzere bulunan derece, kademe ve ek göster
geler üzerinden hesap edilmek şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sağlanır. 

Bu suretle ilgileri devam edenlerin, Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların 
kesenek ve karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmeleri gereken görev
lerde çalışanların keseneklerinin tamamı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek işveren hissesi 
ile T.C. Emekli Sandığına ödenecek kurum karşılığı arasındaki farkın tamamı kendilerinden, iş
veren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak, bu suretle geçen süreler emeklilik ik
ramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. 

Bunlara Ek 68 inci maddedeki esaslara göre aylık bağlanır. 
Bunlardan emekli aylığı alanların aylıkları kesilir. Emekli aylıkları kesilenlerin yeniden emek

liye ayrılmalarında, önceki aylık bağlamaya esas alman süreleri ile sonradan geçen süreleri toplamı 
üzerinden aylık bağlama işlemi yapılır. 

MADDE 2. - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇÎCİ MADDE 195.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yasama Organı üyelikleriyle, 

açıktan tayin edildikleri bakanlıkları devam edenlerden; 
Henüz T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilendirilmemiş olanlarla, diğer sosyal güven

lik kurumlarıyla ilgileri devam edenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren T.C. Emek
li Sandığı ile Ek 66 ve Ek 67 nci maddeler esaslarına göre iştirakçi olarak ilgilendirilirler. Bunlar
dan hiçbir sosyal güvenlik kurumuyla ilgilendirilmemiş bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar, bu görevlerde geçen süreleri için ödenmesi gereken emeklilik kesenekleri ve kurum 
karşılıkları iştirakçilerin kendilerinden tahsil olunur. 

Bunlara Ek 68 inci maddedeki esaslara göre aylık bağlanır. 
GEÇİCİ MADDE 196.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Yasama Organı Üyeliği ile açık

tan tayin edildikleri bakanlıkları sona erenlerden T.C. Emekli Sandığı ile ilgili bir görevde çalışan
lar hakkında Ek 70 inci maddenin (a) fıkrası hükümleri uygulanır. Bunların emekliliklerinde borç
lanma hükümleri hariç, Ek 68 inci maddedeki esâslar uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 197.- Bu Kanunun yürürlüğünden önce Yasama Organı Üyelikleri veya 
bakanlığı sona erenlerden; 

a) T.C. Emekli Sandığı dışında diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili bir görevde çalışan
ların istekleri üzerine, müracaatlarının T.C. Emekli Sandığı kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay-
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başından itibaren kesenek ve kurum karşılıkları Ek 67 nci madde gereğince tespit edilen derece, 
kademe ve ek göstergeleri üzerinden hesap edilmek şartıyla T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendiril
meleri sağlanır. Diğer sosyal güvenlik kurumları ile olan ilgileri aynı tarihten itibaren kesilir. 

Bu suretle ilgileri devam edenlerin Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gereken işlerde çalışanların 
kesenek ve karşılıklarının tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmeleri gereken görev
lerde çalışanların keseneklerinin tamamı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek işveren hissesi 
ile T.C. Emekli Sandığına ödenecek kurum karşılığı arasındaki farkın tamamı kendilerinden, iş
veren hissesi de çalıştıran işyerinden tahsil edilir. Ancak bu suretle geçen süreler emeklilik ik
ramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. 

Bu fıkra kapsamına girenlere istekleri üzerine Ek 68 inci maddedeki esaslara göre aylık bağlanır. 
b) T.C. Emekli Sandığı dışında, diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş bulunan

lardan halen hayatta olanların, istekleri üzerine Sandığa yaptıkları müracaatlarını takip eden ay
başından itibaren bu Kanun esaslarına göre iştirakçilikleri sağlanır. Aynı tarihten itibaren de almak
ta oldukları emekli aylıkları kesilir. 

Bu gibiler istekte bulundukları takdirde Ek 68 inci madde esaslarına göre emeklilik işlemleri 
uygulanır. 

c) Ölümleri sebebiyle dul ve yetimlerine Sandıkça bağlanmış aylıklar, Ek 67 nci madde esas
larına göre yeniden yapılacak intibakları neticesinde bulunacak derece ve kademe ve ek gösterge 
üzerinden yükseltilerek ödenir. 

Diğer sosyal güvenlik kurumlarından dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ise Sandığa yazılı 
müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren, hizmet süreleri üzerinden Ek 67 nci maddeye göre 
intibakları yapılarak bulunacak derece, kademe ve ek gösterge üzerinden, Sandıkça ödenir. Hizmet 
süreleri (10) yılı doldurmamış olanların aylıklarının bağlama oranı (10) yıl olarak hesaplanacağı 
gibi, Sandıkça bağlanan bu aylıklar ilgililerin aynı tarihten itibaren kesilecek olan eski aylıkların
dan az olduğu takdirde ileride katsayı ve gösterge yükselmeleriyle tasfiye edilmek üzere aradaki 
fark geçici olarak iblağ edilerek ödenir. 

MADDE 3.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 13/1/2003 

Sayı: B. 02.0.KKG/196-2 79/295 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 
uyannca hükümsüz sayılan ilişik listede adlan belirtilen kanun tasarılannın yenilenmesi Bakanlar 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 

Eki: 
1/605 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 22/12/1999 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342/6387 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 
uyannca hükümsüz sayılan 1/567 esas numaralı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın yenilenmesi Bakanlar 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 7/1/1997 

Sayı: B.02.0.KKG/101-1059/257 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25/11/1996 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



- 3 7 -

GENEL GEREKÇE 

Halen muvazzaf personel ile emekli personel arasında askerlik hizmetinde ve uzman jandarma 
çavuşlukta geçen sürelerin hizmetlerinde değerlendirilmesi konusunda emekliler aleyhine fark 
vardır. Emekli durumunda bulunan astsubaylann askerlik ve uzman jandarma hizmetlerinde geçen 
sürelerinin hizmetlerinde değerlendirilerek mağdur durumunda bulunan emekli, dul ve yetimlerinin 
mağduriyetlerinin giderilmesi için Kanun çıkanlmasında zaruret görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.- Madde ile, genel gerekçede belirtilen hususlar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 170 inci maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılarak emekli 
durumunda bulunan astsubaylann askerlik ve uzman jandarma hizmetlerinde geçen sürelerinin 
hizmetlerinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3.- Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 8/6/1949 tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

geçici 170 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, 

lise ve dengi okulu mezunu olup da sınıf okullannı başarı ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin 
astsubay sınıf okullarında geçen başanlı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılır. 
Bundan doğacak borçlanma iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş 
aylığı üzerinden Emekli Sandığına bir yıl içinde ödenir. Emekli durumunda bulunan astsubayların 
kendileri, ölenlerin dul ve yetimleri tarafından Emekli Sandığına yapacakları müracaat üzerine, 
sınıf okullannda geçen başanlı eğitim ve öğretim süreleri ile askerlik ve uzman jandarma 
hizmetlerinde geçen süreleri fiili hizmet müddetlerine eklenerek kurumca gerekli işlemleri yapılır. 
Emekli Sandığınca bu hizmet müddetleri için başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine 
esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile, kesenek ve karşılık oranlan esas alınmak suretiyle 
hesaplanacak kesenek ve karşılıklannı iştirakçiler, emekli, vazife malûlleri, adi malûller, dul ve 
yetimleri tarafından bir yıl içinde Emekli Sandığına defaten ödemeleri gerekir. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

B. Aksoy 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
B. Şeker 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
G. Dağdaş 

Devlet Bakanı 
A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 
İçişleri Bakanı 

M. Akşener 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

C. Ayhan 
Tanm ve Köyişleri Bakanı 

M. Demirci 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 

F. Adak 
Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Tekir 

Devlet Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı V 
A. C. Tunç 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 

Devlet Bakanı V. 
A. C. Tunç 

Adalet Bakanı V. 
M. Altınsoy 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Kültür Bakanı 
/ Kahraman 
Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 10/3/2006 

Esas No.: 1/408 
Karar No.: 28 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 7/1/1997 tarihinde Bakanlar Kurulunca 20 nci dönem, 
22/12/1999 tarihinde 21 inci dönem TBMM Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" söz konusu 
dönemde sonuçlandırılamadığından kadük olmuş ve 13/1/2003 tarihinde Bakanlar Kurulunca Baş
kanlığınıza Tasarının yenilendiği bildirilmiştir. Tasarı 20/1/2003 tarihinde Başkanlığınızca esas 
komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Millî Savunma Komisyonu 
ile Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 6/3/2003 tarihli sekizinci toplantısında 
Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla görüşülmüştür. 

Tasan ile emekli durumunda bulunan astsubaylann, kendileri veya ölenlerin dul ve yetim
lerinin müracaatları üzerine, askerlik ve uzman jandarma hizmetlerinde geçen sürelerinin fiili hiz
met sürelerine eklenerek değerlendirilmesi öngörülmekte, bu suretle muvazzaf personelle emek
liler arasında emekliler aleyhine olan fark ortadan kaldırılmakta, emekli astsubayların mağduriyet
leri giderilmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerden sonra Tasan ile gerekçesi 
Komisyonumuzca benimsenmiş, maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasannın 1 inci maddesi 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
170 inci maddesinde değişiklik öngörerek emekli astsubaylarla muvazzaf astsubaylar arasındaki 
dengesizliği gidermeye çalışmaktadır. Maddenin Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında, Emniyet 
teşkilatında, polis akademisi, fakülte ve yüksek okullar ile polis okullarında geçen sürelerin fiili hiz
met sürelerine eklenmesi gerektiği, bundan önce bu okullardan mezun olanların bu okullarda geçir
dikleri sürelerin benzer biçimde borçlandırılmak suretiyle fiili hizmet süresine eklenmesi gerektiği 
ileri sürülmüştür. Ancak İçtüzük hükümlerinin Tasarıya yeni maddeler ilave edilmesine olanak 
tanımaması nedeniyle, emniyet teşkilatı mensuplarının bundan sonra doğacak mağduriyetlerinin 
giderilmesi yönünde düzenleme yapılmasına olanak bulunmadığı belirtilmiştir. Komisyon 
üyelerimiz tarafından, emniyet teşkilatı mensuplannın geçmişe yönelik mağduriyetlerinin gideril
mesi yönünde iki önerge verilmiştir. Önergeler aynı mahiyette olduklanndan birleştirilerek oylan
mış ve kabul edilmiştir. 1 inci madde, önergelerde öngörülen biçimiyle kabul edilmiştir. 

Tasannın yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri, Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfik Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Üye 

Ali Küçükaydın 

Adana 
Üye 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Üye 
Nusret Bayraktar 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Şevket Gûrsoy 
Adıyaman 

Üye 

Mehmet Sait Armağan 

Üye 

Şevket Arz 
Trabzon 

İsparta 

Üye 
Hakkı Ülkü 

îzmir 
Üye 

Ali Oksal 
Mersin 

Üye 

Şükrü Önder 
Yalova 

Kâtip 
Muharrem Tozçöken 

Eskişehir 

Üye 
Reyhan Balandı 

Afyon 
Üye 

Sıdıka Aydoğan 
İstanbul 

Üye 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Selami Uzun 

Sivas 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

geçici 170 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, 
lise ve dengi okulu mezunu olup da sınıf okullarını basan ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin ast
subay sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılır. 
Bundan doğacak borçlanma iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş 
aylığı üzerinden Emekli Sandığına bir yıl içinde ödenir. Emekli durumunda bulunan astsubaylann 
kendileri, ölenlerin dul ve yetimleri tarafından Emekli Sandığına yapacakları müracaat üzerine, 
sınıf okullannda geçen başarılı eğitim ve öğretim süreleri ile askerlik ve uzman jandarma hizmet
lerinde geçen süreleri fiili hizmet müddetlerine eklenerek kurumca gerekli işlemleri yapılır. Emek
li Sandığınca bu hizmet müddetleri için başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas 
aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile, kesenek ve karşılık oranlan esas alınmak suretiyle hesap
lanacak kesenek ve karşılıklarını iştirakçiler, emekli, vazife malulleri, adi maluller, dul ve yetimleri 
tarafından bir yıl içinde Emekli Sandığına defaten ödemeleri gerekir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Polis Akademisi ve Polis Okulları ile diğer fakül
te ve yüksek okullarda emniyet teşkilatı hesabına okuyan, kendi hesabına okumakta iken emniyet 
teşkilatı hesabına okumaya devam eden veya fakülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okuduk
tan sonra Komiser Yardımcısı veya Polis Memuru olarak emniyet teşkilatı kadrolarına atananlann 
eğitim ve öğretim için okulda geçirdikleri başarılı her yılı kendilerinin isteği üzerine borçlandırıl
mak suretiyle fiili hizmetlerine eklenir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içerisin
de yapılacak borçlandırmada, Komiser Yardımcılığına veya Polis Memurluğuna nasbedildikleri 
tarihteki kesenek ve kurum karşılığı esas alınır. Kesenek için tahakkuk eden miktar ilgilinin aylığın
dan dört yıl içinde kesilerek tahsil edilir. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TC 
Başbakanlık 4/4/2006 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 
Esas No.: 1/568 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/1474 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 
uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun taşanlarının yenilenmesi Bakanlar 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

1/553 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

TC 
Başbakanlık 14/10/1999 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1513/5055 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3/9/1999 

tarihinde kararlaştınlan "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına harp okullan ile fakülte ve yüksek okullarda okuyan subay

ların yüksek öğrenimde geçen süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 15 inci maddesinin (e) bendi gereğince fiilî hizmetten sayılmaktadır. 

Ayrıca, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü 
maddesine göre dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilen personel, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun söz konusu maddesi gereğince yüksek öğrenim süresini borçlanmaktadır. Bu 
borçlanma için; personelin göreve başladığı tarihteki teğmen aylığı esas alınmakta ve %15 keseneği 
kendilerince, %20 karşılığı da kurumca Emekli Sandığına ödenmektedir, %15'lik kesenek için 
tahakkuk eden miktar, ilgilinin aylığından dört yıl boyunca kesilerek tahsil edilmektedir. 
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Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa nasbedilenler, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre; 

a. Askerî eğitimi müteakip atandıkları görevlerde, bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi 
tutulmakta, 

b. Bunlardan askeri eğitimde başarı gösteremeyenler ve eğitimi başarı ile bitirdikten sonra 
atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Silâhlı Kuvvetlere uyum sağlayamayanlar 
veya subaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak 
isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilmekte, 

c. Aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte ken
dilerinden tahsil edilmektedir. 

Mevzuat hükümlerine göre, deneme süresi içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan personel, 
bir gün dahi görevde kalsa yüksek öğrenim süresini borçlanabilmekte ve borçlanılan meblağın 
%20'si Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ödenmektedir. Yüksek öğrenim süresinin fiili hizmetten 
sayılması, sadece subaylara tanınmış istisnai nitelikli bir hak olduğundan, bu imkândan, hak et
meyen personelin yararlandırılması uygun görülmemektedir. Ayrıca söz konusu personel için, 
Emekli Sandığına Türk Silâhlı Kuvvetleri bütçesinden kesenek karşılığı ödenmesi çelişki yaratmak
ta ve belli ölçüde mali külfet getirmektedir. 

Bu durumun önlenebilmesi amacıyla hazırlanan Tasarı ile; 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçen personelin 
yüksek öğrenimde geçen sürelerini borçlanabilmeleri için bir yıllık deneme süresini tamamlama 
koşulu getirilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü mad

desine göre dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilen personelin, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 inci maddesine göre yüksek öğrenim sürelerini borçlanabil
meleri için, bir yıllık deneme süresini tamamlama koşulu öngörülmektedir. Böylece, bu süre içinde 
kendi isteği üzerine veya idarece Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlere bu imkânın veril
memesi ve bütçeye bu yolla ilave mali yük getirilmemesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2- Madde ile; Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri ile 
yüksek okullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf subay nasbedilenler ile yedek 
subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bitirdikleri fakülte ve yüksek okulun 
öğrenim süresinin fiilî hizmet süresinden sayılacağı ve bundan doğacak borçlanmanın muvazzaf 
subay nasbedildikleri tarihteki teğmen aylığının emekli keseneğine ait unsurları ile borçlanmanın 
yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanacağı ve borç tutarının iştirakçiler tarafın
dan tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödeneceği, yine 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul veya dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, lise 
veya dengi okulu mezunu olup da sınıf okullarını başarı ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin ast
subay sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim sürelerinin fiilî hizmet müddetinden 
sayılacağı, bundan doğacak borçlanmanın astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş ay
lığının emekli keseneğine ait unsurları ile borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas 
alınarak hesaplanacağı ve borç tutarının iştirakçiler tarafından tebliğ tarihinden itibaren bir yıl için
de Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödeneceği belirtilmektedir. 

Madde 3- Yürürlük maddesidir. 

Madde 4-Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN (1/568) 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
15 inci maddesinin (e) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan bende bu 
paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Fakülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya 
yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini basan 
ile tamamlayarak Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananlann, yüksek öğrenim 
süresinin fiili hizmetlerinden sayılması nedeni ile doğacak borçlanmaya ait borç miktan, teğmen 
nasbedildikleri tarihteki teğmen aylığının emekli keseneğine ait unsurlan ve borçlanmanın yapıldığı 
tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktanna ait kesenek ilgilinin aylığından 
kesilerek, karşılığı da kurumlannca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. 

Ancak, yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeni ile yapılacak borçlanma 
tahakkukunun bir yıllık deneme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde yapılması şarttır. 
Tahakkukun altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda, borç tahakkuku, tahakkukun 
yapıldığı tarihteki hükümler dikkate alınarak yukanda belirtilen esaslar dahilinde yapılır. Deneme 
süresi içerisinde veya bitiminde Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler yüksek öğrenim 
süresini borçlanamaz." 

MADDE 2- Aynı Kanunun geçici 170 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 170- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri 
ile yüksek okullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf subay nasbedilenler ile 
yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bitirdikleri fakülte ve yüksek 
okulun öğrenim süresi, 31 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla fiili hizmet 
süresinden sayılır. Bundan doğacak borçlanma, muvazzaf subay nasbedildikleri tarihteki teğmen 
aylığının emekli keseneğine ait unsurlan ile borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas 
alınarak hesaplanır ve borç tutan iştirakçiler tarafından tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul veya dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, 
lise veya dengi okulu mezunu olup da sınıf okullannı basan ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin 
astsubay sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri, fiilî hizmet müddetinden 
sayılır. Bundan doğacak borçlanma, astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığının 
emekli keseneğine ait unsurları ile borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak 
hesaplanır ve borç tutan iştirakçiler tarafından tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. Emekli durumunda bulunan astsubaylann sınıf okullannda 
geçen başanlı eğitim ve öğrenim süreleri fiilî hizmet sürelerine eklenerek, kurumca gerekli işlemleri 
yapılır. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bu hizmet müddetleri için çıkanlacak borç 
miktarlan iştirakçiler tarafından bir yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir." 
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MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
E Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Dışişleri Bakanı 
/ Cem 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
K. Aydın 

Tanm ve Köyişleri Bakanı 
Prof. Dr. H. Y. Gökalp 

Kültür Bakanı 
M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. R. Mirzaoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Çay 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

E Aytekin 

En. ve Tab. Kay. Bak. ve Başb.Yrd. 
M. C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı V. 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

M. A. İrtemçelik 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Orman Bakam 

Prof. Dr. N. Çağan 
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T.C. 
Başbakanlık 4/4/2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/1474 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 

uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adlan belirtilen kanun tasanlannm yenilenmesi Bakanlar 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

EKİ: 
1/623-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 4/2/2000 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1562/605 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

27/12/1999 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 20 nci 
maddesi uyannca, bekleme süreleri sonunda kadrosuzluktan veya yaş haddi sebebiyle emekliye 
sevk edilenler ve vazife malûllüğü hükümlerine göre vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölüm 
sebebiyle haklannda emeklilik işlemi uygulananlara; 

a. Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına 
esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farklannın, 

b. İlk malî yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artış 
nedeniyle oluşacak ikramiye farklannın, 

c. Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdir
de, müteakip katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farklannın, 

ödenmesi hükme bağlanmıştır. 
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Geçmiş yıllarda katsayılar genellikle, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez tes
pit edilmekte ve Ocak ayında yapılan iyileştirmelerin daha yüksek oranda gerçekleştirildiği bilin
mektedir. Ancak, Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca tespit edilen ve 1998 
yılı Ekim ayında uygulamaya konulan katsayılar çok düşük olarak belirlendiğinden, 30/8/1998 
tarihinde kadrosuzluktan emekli olanların mağduriyetine sebebiyet verilmiştir. 

Benzer şekilde uygulamaların önümüzdeki dönemlerde de yapılabileceği dikkate alınarak 
hazırlanan Tasarı ile, 5434 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesine göre ödenmekte olan ikramiye fark
larının iştirakçileri mağdur etmeyecek seviyeye yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile, 5434 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesine göre ödenmekte olan ikramiye 

farklarının, memur maaş katsayılanndaki artışlann Ocak ve Temmuz ayları dışında da yapılabildiği 
dikkate alınarak iştirakçileri mağdur etmeyecek şekilde ödenebilmesine imkân tanınmaktadır. 

Madde 2.- Madde ile, 30/8/1998 tarihinde emekli olan personelin de mağduriyetlerinin önlen
mesi amacıyla Kanunun yürürlük tarihi, 5434 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesinin üçüncü fık
rasında değişiklik yapan 4354 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 4/4/1998 olarak belir
lenmiştir. 

Madde 3.- Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN (1/571) 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

ek 20 nci maddesinin değişik üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Aylığa hak kazandıklan tarihten sonra, birbirini takip eden iki katsayı artışının en yüksek 

olanından doğan ikramiye farkları, bu kişilere ayrıca ödenir." 
MADDE 2.- Bu Kanun 4/4/1998 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F. Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Dışişleri Bakanı 
/ Cem 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
K. Aydın 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Prof Dr. H. Y Gökalp 

Kültür Bakanı 
M / Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. En. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Çay 
Millî Savunma Bakanı V. 

R. Mirzaoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr, O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

F. Aytekin 

ve Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd. 
M. C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

M. A. İrtemçelik 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
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T.C 
Başbakanlık 4/4/2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-279/1474 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi 
uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

EKİ: 
1/908-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 13/9/2001 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-332/4252 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2/8/2001 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Anayasanın 61 inci maddesi; "Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve 
gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar." hükmünü amirdir. 

Bu hüküm, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarım severek feda eden kahraman vatan 
evlatlanyla dul ve yetimlerinin korunması anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 67 nci maddesinde kan, koca, çocuklar, ana ve baba, dul ve yetim olarak belirtil
miştir. Buradan hareketle, harp ve vazife şehitlerinin yüce milletimize emaneti olan dul ve yetim
lerinin taleplerinin, olabildiğince yerine getirilmesinin her şeyden önce kutsal bir vatandaşlık borcu 
olduğu düşünüldüğünde, konunun önemi bir kere daha ortaya çıkmaktadır. 
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3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği kendisine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığın
ca aylık bağlanan şehit anne ve babalan, hem konunun yazılı/görsel basına yansıdığı şekilde hem de 
değişik zamanlarda kendileriyle yapılan görüşmelerde; kendilerinin SSK, BAĞKUR gibi çeşitli sos
yal güvenlik kurumlarından maaş aldıklanm ve bu kurumların sağlık hizmetlerinden istifade etme 
hakkına sahip olduklarını, ancak, bu kurumlarca verilen sağlık hizmetlerinden memnun olmadık-
lannı, bu kurumlann sağlık hizmetleri yerine, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün muayene ve 
tedavi imkânından yararlanmak istediklerini ısrarla dile getirmekte ve talep etmektedirler. 

Ayrıca, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu mad
desinin dördüncü fıkrasında, "Kullanılması resmî sağlık kurulu raporu ile gerekli görülen protez, or-
tez ve tıbbî araç ve gereç bedellerinin % 10'u hak sahipleri tarafından ödenir" hükmü yer almakta 
ve fıkranın sonunda da; "bu Kanunun 64 üncü maddesinin ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nak
di Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlar hakkında bu hüküm uy
gulanmaz." denilerek vatanları uğruna malûl olan insanlara istisnai bir hak tanınmaktadır. 

Benzer şekilde istisnai bir hakkın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa tâbi olanlara da 
tanınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Böylece en kıymetli varlıklan olan evlatlannı, canlarından aziz bildikleri vatanları uğruna göz
lerini kırpmadan feda eden, vefakâr ve fedakâr anne/babaların Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğünün sağlık hizmetlerinden yararlanmalan ve evlatlannın acısını bir nebze de olsa hafıfletebil-
melerine imkân sağlanması öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa tâbi olarak Emekli Sandığından 

maaş alan SSK ile BAĞKUR gibi çeşitli sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden is
tifade eden şehit dul ve yetimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilmeleri öngörülmektedir. 

Madde 2.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3.- Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN (1/574) 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

geçici 139 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına "isteğe bağlı sağlık sigortasından yararlananlar" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık 
bağlananlar" ibaresi ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu şekilde Sandık sağlık yardımından istifade edenler diğer sağlık hizmetlerinden 
yararlanamazlar." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
K. Derviş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı V. 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakam 

Y Okuyan 
Kültür Bakanı 

M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
F.Bal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

R. Önal 
İçişleri Bakanı 
R. K. Yücelen 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

O. Vural 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakam 

F. Aytekin 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 
Devlet Bakanı 

Dr. Y. Karakoyunlu 
Devlet Bakanı 

H. Gemici 
Devlet Bakanı 

F. Ünlü 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

/ Cem 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof Dr. H. Y. Gökalp 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

Z. Çakan 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun'' 

teklif gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Hakkı Akalın 
İzmir 

Erdal Karademir 
İzmir 

Muzaffer Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Muharrem İnce 
Yalova 

A. Rezzak Erten 
İzmir 

Canan Arıtman 
İzmir 

Mehmet Semerci 
Aydın 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

Mesut Özakcan 
Aydın 

Oğuz Oyan 
İzmir 

Sedat Uzunbay 
İzmir 

Muharrem Toprak 
İzmir 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Mehmet Ali Özpolat 
İstanbul 

A. Rıza Bodur 
İzmir 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Haluk Koç 
Samsun 

İsmail Değerli 
Ankara 

Ali Topuz 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Yücel Artantaş 
İğdır 

Ahmet Sırrı Özbek 
İstanbul 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

İsmet Çanakçı 
Ankara 

izzet Çetin 
Kocaeli 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Mesut Özakcan 
Aydın 

Enver Öktem 
İzmir 

Kemal Anadol 
İzmir 

Birgen Keleş 
İstanbul 

Ali Arslan 
Muğla 

Mehmet Tomanbay 
Ankara 

Mehmet U. Neşşar 
Denizli 

GEREKÇE 
Ülkemizde sağlık personelinin çalışma koşullan hemen her yerde ağırdır. Mesleki risklerin en 

aza indirgenmesi, meslekle ilgili hastalık ve sakatlanma durumunda tazminat ve güvence konuların
daki düzenlemeler yetersizdir. Çalışılan fiziki ortam ve lojmanlar hemen bir çok yerde yetersiz, 
varolanlarda asgari şartlardan yoksundur. Tüm bu ve benzeri etmenler sağlık alanında çalışma 
koşullarını daha da zorlaştırmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı 2002 verilerine göre, Türkiye'de bir pratisyen hekime 1511 kişi, bir uzman 
hekime 1700 kişi, bir diş hekimine 4250 kişi, bir hemşireye 850 kişi, bir ebeye 1236 kişi, bir sağ
lık memuruna ise 1360 kişi düşmektedir. 
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Sağlık personelinin çalışma koşullarının ve süresinin diğer iş kollarından önemli bir farkı var
dır; Sağlık hizmetinin sürekliliği. Sağlık olgusunun doğası gereği hizmetlerin sürekli verilmesi bir 
zorunluluk olduğundan sağlık personelinin gece ve tatil günleri de çalışması söz konusudur. Üstelik 
çok hızlı gelişen tıp bilimini izlemek, bilimsel gelişmeleri uygulamaya aktarmak hekimlerin zorun
lu sayılabilecek görevleri arasındadır. Buna karşın bu görevlere ayrılan sürenin çalışma süresi kap
samında görülmesi henüz nadir bir olgudur. 

Yatan hastalara gerekli bakımın gece gündüz her saat verilme gerekliliği, sağlık hizmetlerin
deki işlerin sürekliliği, gece çağrılmalar, gece çalışması ve vardiya uygulamalarına yol açmaktadır. 
Gece çalışması, vardiyalı çalışma ve düzensiz çalışılan saatler çalışanlar açısından oldukça sorun
lu bir uygulamadır. Uyku düzensizliği, yemek alışkanlıklarında değişme ve bunların etkileri ortaya 
çıkmaktadır. Daha da önemlisi gece çalışması ve düzensiz çalışma saatleri aile ve sosyal yaşam 
üzerinde rahatsız edici etkiler yaratmaktadır. Uzun iş saatleri, fazla çalışma sıklığı, düzensiz çalış
ma saatleri acil ve beklenmeyen durumlar nedeniyle son anda ortaya çıkabilen değişiklikler, 
göreve çağrılmalar, acil çağrılmalar hastanelerde çalışanların iş dışındaki yaşamlarını baskı altına 
almaktadır. 

Sağlık çalışanları yaptıkları işten kaynaklı olarak çok ve çeşitli risklere maruz kalmaktadır. Bu 
riskler arasında enfeksiyon hastalıkları, AİDS, hepatit B, hepatit C gibi biyolojik riskler; stres, ilaç 
alışkanlığı gibi psiko-sosyal riskler bulunmaktadır. Özellikle hekim olarak çalışmak büyük bir 
sorumluluk getirmektedir. Meslek uygulamasında günlük yaşam, hastalık ve ölüm gibi streslerle 
doludur. Ayrıca koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında fiziki, biyolojik ve sosyal çevreden kaynak
lanan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, bakteriyolojik, 
mikolojik, virolojik, hematolojik, serolojik ve parazitolojik bir çok etmenle karşı karşıya kalmak
tadırlar. 

Yukarıda açıkladığımız bir çok nedenden dolayı mesaisini güç koşullar altında tamamlayan 
sağlık personelinin ek fiili hizmet müddetinden faydalanmaları amaçlanmıştır. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ HAKKI AKALIN VE 39 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/79) 

5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN 32 NCİ MADDESİNE BİR 
BENT EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinde i) bendinden sonra 
gelmek üzere j) bendi eklenmiştir. 

İştirakçiler Hizmetin Geçtiği Yer 
j) Tabip, Sağlık teknisyenleri, Hastane, Poliklinik, 

Ebe-Hemşireler, Diş tabip
leri, Laborantlar, Hastaba
kıcılar, Fizyoterapistler, 
Hizmetliler, Anestezi 
teknisyenleri. 

Sağlık Ocakları, Tıbbî 
Araştırma Merkezleri, 
Laboratuvarlar, Sağlık 
Evleri, Ana-Çocuk Sağlık 
Merkezleri, Sağlık İstasyonu, 
Tanı Merkezi, Dispanserler. 

Eklenecek Süre 

3 Ay 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında değişiklik yapılmasına 

dair Kanun teklifim ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

GEREKÇE 
1479 Sayılı Bağ-Kur yasasında değişiklik yapan, 25/8/1999 tarih 4447 sayılı yasanın 38 inci 

maddesi ile Sosyal Güvenlik Destek Primi başlıklı ek-20 nci madde gereği Bağ-Kur emeklilerinden 
% 10 oranında, Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmektedir. 

Bağ-Kur emeklileri, 1479 sayılı yasanın aradığı kadar prim ödeyerek emekli olabilmektedir. 
Dolayısiyle emekli olduktan sonra da, aylıklarından tekrar yüksek oranda prim kesilmesi doğru 
değildir. 

Kaldı ki, Bağ-Kur emeklileri diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından (SSK ve Emekli Sandığı), 
emekli olanlara göre çok daha düşük aylık almaktadırlar. Bu yönden zaten mağdur durumdaki Bağ-
Kur emeklilerinin, ayrıca yüksek oranda destek primi ödemeleri, mağduriyetlerini daha da artırmak
tadır. 

Bu nedenlerle, Bağ-Kur emeklilerinden kesilen % 10 oranındaki Sosyal Güvenlik Destek 
Priminin % 1 'e indirilmesi gerekmektedir. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSÎN'İN TEKLİFİ (2/151) 

1479 SAYILI BAĞ-KUR YASASININ EK-20 NCİ MADDESİNİN 
1 İNCİ FIKRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 1479 sayılı BAĞ-KUR yasasının Ek 20 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24. maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen 
çalışmalanna devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil 
tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlandığı tarihi takip eden 
aybaşından itibaren, çalışmaların sona erdiği ay dahil, % 1 oranında sosyal güvenlik destek primi 
kesilir." 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılması hakkında Kanun tek

lifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Bülent Baratalı Türkan Miçooğulları 
İzmir İzmir 

GEREKÇE 
Özel Koruma ve Güvenlik Görevlileri Türkiye genelinde resmi olmayan rakamlara göre 43 bin 

civarında olup, aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak görev yapmak
tadır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununa uyarlanarak düzenlenmiş olan 2495 sayılı 
Kanuna göre hizmet yürüten bu görevliler, İllerde Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi olan 
yerlerde ise Jandarma Komutanlıklarına bağlı olarak çalışmaktadır. 657 sayılı Kanuna tâbi olan dev
let memurları yılbaşı, dinî bayramlar ve resmî bayramlarda toplam 25-28 gün tatil yaparken Özel 
Koruma ve Güvenlik Görevlileri 2495 sayılı Kanun gereği polis ve emniyet görevlilerinin koşullan 
çerçevesinde çalışmaktadır. 

Özel Koruma ve Güvenlik Görevlileri polislerde olduğu gibi, görev yapılan kurum ve kuruluş
larda halkın ilk karşılaştığı ve muhatap olduğu görevliler olarak her türlü saldın, sözlü sataşma ve 
hakaretlere maruz kalmakta, 12 saat olarak geceli gündüzlü çalışmakta ve bunun sonucunda 
psikolojik ve fiziksel yıpranmaya uğramaktadır. Bu görevlilerin daha verimli, dikkatli ve özverili 
olabilmeleri için sosyal haklar bakımından Emniyet görevlileriyle aynı düzeye getirilmeli, özlük 
haklarında iyileştirmeler yapılmalı ve 5 yıllık tazminatlı yıpranma hakkından yararlandınlmalan 
sosyal eşitsizliğin giderilmesi açısından bir zorunluluktur. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ BÜLENT BARATALI İLE TÜRKAN MİÇCOĞULLARI'NIN TEKLİFİ (2/152) 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

32 nci maddesinin (i) fıkrasının (II) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) fıkrası ek
lenmiştir. 

J) Özel Koruma ve Güvenlik Özel Koruma ve Güvenlik 3 
Görevlileri Hizmetlerinde 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 2.-
MADDE S.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
506 sayılı Kanunun, 2422 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile değişik, 73 üncü maddesi ve Ek 

7 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımızla arz ederiz 

Halil Tiryaki 
Kırıkkale 

Berhan Şimşek 
İstanbul 

Gürol Ergin 
Muğla 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Ali Topuz 
İstanbul 

Gökhan Durgun 
Hatay 

Uğur Aksöz 
Adana 

Orhan Ziya Diren 
Tokat 

Selami Yiğit 
Kars 

16/6/2003 
Muharrem Eskiyapan 

Kayseri 
Erdoğan Yetenç 

Manisa 
Muzaffer Kurtulmuşoğlu 

Ankara 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

GENEL GEREKÇE 
Bilindiği üzere ülke nüfusumuzun yarısından fazlası sosyal güvenlik şemsiyesinden yoksun 

bulunmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumuna tâbi olarak yaklaşık altı milyon sigortalı bulunmak
tadır. Ekonomik kriz nedeniyle bu sayının daha aşağı rakamlara düştüğü konuyla ilgili uzmanlar 
tarafından dile getirilmektedir. 

Sosyal Güvenliğin finansmanında ana unsurun prim gelirleri olduğu, prim gelirlerinin oranını 
düşürmenin kurumun aktüeryel dengesinin ve finansman yapısının bozulmasına neden olacağı 
düşünüldüğünden günümüze kadar prim oranlarının düşürülmesi gerçekleştirilmemiştir. 

Diğer yandan günümüz asgari ücret brüt tutan 306 milyon lira olmasına rağmen, sigortalı 
kazancın aylık alt sınırı 393 milyon lira civarındadır. Prim oranlan da aylık sigortalı kazanç üzerin
den belirlendiğinden asgari ücretle çalışan bir işçinin prim oranı asgari ücret olan 306 milyon lira 
üzerinden değil, aylık sigortalı kazancın alt sınırı olan 393 milyon lira üzerinden kesilmektedir. 

Ancak, yine de Sosyal Sigortalar Kurumunun Aktüeryel dengeleri ve finansman yapısının den
gesi sağlıklı bir yapıya kavuşturulamamıştır. Çeşitli dönemlerde çıkarılan prim borçlannın taksitlen-
dirilmesi, gecikme faizlerinin affedilmesi gibi yasal düzenlemelerle dengeler daha da bozulmuştur. 

Prim oranlannın yüksekliği nedeniyle kaçak işçi çalıştınlması daha da artmakta ve yukarıda 
açıklandığı üzere, nasıl olsa yine bir af çıkar yaklaşımı içinde prim borçlan ödenmemektedir. 

Esasen vergi toplama anlayışı ile sigorta primi toplama anlayışı arasında pek fark yoktur. 
Sigorta prim oranlannın düşürülerek, çalıştırılan kaçak işçi sayısının azaltılması, vergi oranlarının 
düşürülerek verginin tabana yayılması ile aynı yaklaşımı ifade etmektedir. 

Ayrıca, gelişmiş batı ülkelerinin neredeyse tamamında devlet, sosyal güvenliğin finansmanına 
doğrudan katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu katkı dolaylı yollardan yapılmaya çalışılmakta 
ise de, netice olarak bir çözüm olmamaktadır. Günümüzde bütçe açıklannın büyük bir kısmını da 
Sosyal Güvenlik Kurumlarımızın finansman açıkları oluşturmaktadır. 

Devlet, bu katkısını doğrudan sistemin finansmanına oransal katkı yaparak gerçekleştirmeli, bu 
sayede prim oranları düşürülerek, sigortalı sayısının artırılması ve sistemin içine dahil edilmesi 
amaçlanmalıdır. 

Yapılan yasal düzenlemenin amacı da devleti, sosyal güvenliğin finansmanına doğrudan kat
mak, prim oranlarını düşürerek kaçak işçi çalıştırmanın önüne geçmek ve aktüeryel dengelerin 
yeniden sağlıklı biçimde gerçekleşmesi ve kalıcı bir çözümün oluşmasını sağlamaktır. 
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KAYSERÎ MİLLETVEKİLİ MUHARREM ESKİYAPAN VE 12 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/156) 
506 SAYILI KANUNUN, 2422 SAYILI KANUNUN 10 UNCU MADDESİ İLE DEĞİŞİK 
73 ÜNCÜ MADDESİ VE 16 NCI MADDESİ İLE DEĞİŞİK EK 7 NCİ MADDESİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 506 sayılı Kanunun, 2422 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile değişik 73 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 73-
A) Tarifesine göre tesbit edilecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası priminin tamamı 

işverenler tarafından verilir. Bu primin nispeti % 1 'den az % 6'dan fazla olamaz. 
B) 
a) Hastalık sigortası primi, sigortalının kazancının % 10'udur. Bunun % 3'ü sigortalı hissesi, 

% 4'ü işveren hissesi ve % 3'ü devlet katkısı hissesidir. 
3 üncü maddenin (II/B) fıkrasında belirtilen çıraklar için ise kazancının % 3'üdür. Bunun %1 'i 

sigortalı hissesi, % l'i işveren hissesi ve % l'i devlet katkısı hissesidir. 
C) Analık sigortası primi, sigortalının kazancının % l'i dir. Bu primin tamamı işverenler 

tarafından verilir. 
D) Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalan primi, sigortalı kazancının % 15'i dir. Bunun % 5'i 

sigortalı hissesi, % 6'sı işveren hissesi ve % 4'ü devlet katkısı hissesidir. 
Ancak, maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar için Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 

sigortaları primi sigortalının kazancının % 17'sidir. Bunun % 5'i sigortalı hissesi, % 8'i işveren 
hissesi, % 4'ü devlet katkısı hissesidir. 

MADDE 2.- 506 sayılı Kanunun, 2422 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değişik Ek 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 7.- Ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden sayılan ve bu Kanuna tâbi işyerlerinde 
çalışan sigortalılardan alınacak Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalan pirimi % 17'dir. Bunun % 5'i 
sigortalı hissesi, % 8'i işveren hissesi, % 4'ü devlet katkısı hissesidir. 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Türkan Miçooğulları Bülent Baratalı 
İzmir İzmir 

GEREKÇE 
24/7/2003 tarihli ve 4957 sayılı Kanunla 1479 sayılı BAĞ-KUR Kanununa eklenen geçici 18 ve 

geçici 19 uncu maddeler, bu haktan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârların ihtiyacına yanıt 
vermediği gibi geçmişe yönelik olarak faydalanmadıkları sağlık hizmetleri sebebi ile prim ve gecikme 
zamlarına uygulanan faiz oranının bileşik bazda uygulanması sebebi ile çok yüksek olduğu açıktır. 
Bunun yerine Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay için belirlediği TEFE aylık oranı esas alınmak 
üzere faiz uygulanması sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak daha adil ve uygun olacaktır. 

Ayrıca, borçlanma olanağı verilen geçmişe dönük bu sürelerde, sigortalılar sağlık hizmeti 
almadığından borçlanılacak tutarın sağlık sigortası primi dışındaki yalnızca sigorta primi üzerinden 
hesaplanması gerekmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- İş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısal oranlan gelişen teknoloji ve eğitim 

sayesinde giderek azalma eğilimine girmiştir. Maddelerde yapılan değişiklikler ile iş kazaları, mes
lek hastalıkları, hastalık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri maden işyerlerinin yer altı iş
lerinde çalışanlar da dahil olmak üzere sigortalı kazancının oranlan, sigortalı ve işveren hisseleri 
düşürülerek, devlet katkısı hissesi getirilmek suretiyle katılımın denetime daha sağlıklı bir yapı 
kazandırması amaçlanmıştır. Aynca, prim oranlannın düşürülerek kaçak işçi çalıştırmanın önüne 
geçilerek sisteme sigortalı katılımının artmlması amaçlanmaktadır. 

Madde 2.- Ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden sayılan ve bu kanuna tâbi işyerlerinde 
çalışan sigortalılardan alınacak prim oranları, Madde 1 'in son fıkrasının uygulamasına yönelik bir 
düzenlemeyi içerdiğinden aynı gerekçeler bu madde için de geçerli olmaktadır. 

Madde 3.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 4.- Yürütme maddesidir. 
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İZMÎR MİLLETVEKİLLERİ TÜRKAN MİÇCOĞULLARI İLE BÜLENT BARATALTNIN TEKLİFİ (2/196) 
ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL 

SİGORTALAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 4956 sayılı Kanunla eklenen geçici 18 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 18.- Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4/10/2000 tarihine 
kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4/10/2000 
tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanlann 
sigortalılıklan, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvur-
malan ve 20/4/1982-4/10/2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlannı belgelemek ve belgelenen bu 
sürelere ilişkin olarak hesaplanacak sağlık sigortası primleri dışındaki prim borçlarının tamamını, 
tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulunduklan gelir basamağının yürürlükte 
olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 

MADDE 2.-1479 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Yeniden yapılandırma kapsamında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sigortalılann 
ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan birikmiş prim borçlannın asıllanna Dev
let İstatistik Enstitüsünün her ay için belirlediği TEFE aylık oranı esas alınmak suretiyle uy
gulanacak faiz ile birlikte hesaplanacak toplam borcun taksitler halinde ödenmesine, teminat gös
termelerine, borç ödeme kapasitelerine ve borç sürelerine göre usul ve esaslan belirlemeye ve baş
vuru süresini altmış güne kadar uzatmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yeniden yapılandınlmış olan borç
lar bu Kanunla getirilmiş değişiklikler dikkate alınarak yeniden hesaplanır. 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanununun, "Sosyal Güvenlik Destek Primi" başlıklı "Ek Madde 20" nin yürürlükten kaldırıl
masına ilişkin kanun teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

Ali Oksal 
Mersin 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Necdet Budak 
Edirne 

Gökhan Durgun 
Hatay 

İV. Gaye Erbatur 
Adana 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Haşim Oral 
Denizli 

Nejat Gencan 
Edirne 

Nail Kamacı 
Antalya 

M. Vedat Melik 
Şanlıurfa 

İsmail Değerli 
Ankara 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Hasan Ören 
Manisa 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

11/11/2003 

Osman Özcan 
Antalya 

M. Ziya Yergök 
Adana 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Turan Tüysüz 
Şanlıurfa 

/. Sami Tandoğdu 
Ordu 

Hüseyin Ekmekcioğlu 
Antalya 

Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Hasan Güyüldar 
Tunceli 

GENEL GEREKÇE 
Sosyal Güvenlik, özellikle günümüz dünyasında işgal ettiği yer bakımından, toplumsal hayatın 

kurucu unsurlarından biri haline gelmiştir. Sosyal güvenlik sistemleri, kaynak oluşturma ve değer
lendirme aşamalarında farklı yöntemler içermekle birlikte kapsayıcı olma nitelikleri ortak noktayı 
oluşturmaktadır. Zira sigorta kavramı sosyal sıfatını bu niteliği üzerinden kazanmaktadır. Ülkemiz
de uygulanmakta olan sigorta sistemi de kaynak oluşturma, değerlendirme ve tahsisinde kap-
sayıcılık anlayışını esas alan bir anlayışa göre düzenlenmiştir. Sistem, aktif üyelerin pasif üyeleri 
finanse etmesi üzerine kurulmuştur. Oysa, 1479 sayılı Kanunun Ek Madde 20'sinde kullanılan 
kriter, sistem üyesinin çalışma yaşamına dönüşü üzerinden kurulmuştur ki bu haliyle mevcut sigor
ta sistemimizle çelişmektedir. 

Madde bu haliyle, Anayasanın 10 uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı düştüğü 
gibi, Anayasanın "Çalışma hakkı ve ödevi" başlıklı 49 uncu maddesinde yer alan; devlet çalışan
ların hayat seviyesini yükseltmek ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek için gerekli tedbir
leri alır hükmüyle de çelişmektedir. 

Çalışanların aleyhine ve Anayasaya aykırı olan bu hükmün yürürlükten kaldırılması amacıyla 
kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanununun Ek Madde 20'sindeki düzenleme dolayısıyla tekrar çalışma yaşamına dönenlerin 
yeniden destek primi ödeme zorunluluğunun yol açtığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3.- Yürütme maddesidir. 

MERSİN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ÖZYÜREK VE 26 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/208) 
1479 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN, "SOSYAL GÜVENLİK DESTEK 
PRİMİ" BAŞLIKLI «EK MADDE 20" NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanununun "Sosyal Güvenlik Destek Primi" başlıklı "Ek Madde 20" yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Saygılarımızla arz ederiz. 

Engin Altay 
Sinop 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

Şevket Arz 
Trabzon 

İsmet Çanakçı 
Ankara 

Tacidar Seyhan 
Adana 

Atilla Kart 
Konya 

İsmail Değerli 
Ankara 

Bihlun Tamaylıgil 
İstanbul 

Ali Dinçer 
Bursa 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

Kemal Kıhçdaroğlu 
İstanbul 

A. Kemal Deveciler 
Balıkesir 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Feridun Baloğlu 
Antalya 

Erdal Karademir 
İzmir 

Canan Arıtman 
İzmir 

Muharrem Toprak 
İzmir 

Enver Öktem 
İzmir 

Hüseyin Güler 
Mersin 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 

Osman Kaptan 
Antalya 

R. Kerim Özkan 
Burdur 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Nejat Gencan 
Edirne 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

Mehmet Boztaş 
Aydın 

Gürol Ergin 
Muğla 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

GEREKÇE 
Sosyal sigorta kuruluşlarının uygulamalarında norm ve standart birliğinin sağlanması, öteden 

beri önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulamadaki farklılıklar, bir yandan 
yurttaşların mağduriyetine, öte yandan uygar bir toplumda olmaması gereken çifte standarda yol 
açmaktadır. Bu tasarı ile, sosyal güvenlik kuruluşlarında dul ve yetimlere dönük olarak yapılan 
farklı bir uygulama giderilmekte ve norm ve standart birliğinin sağlanması açısından önemli bir 
adım atılmaktadır. 

Yapılan düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur uygulamalarındaki paralellik, 
Emekli Sandığı kapsamında çalışanlar için de getirilmektedir. 

Bugün için, en az 5 yıldan beri sigortalı olan veya en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olup da 
vefat edenlerin, dul ve yetimlerine SSK ve Bağ-Kur yönünden aylık bağlanmakta iken, bu süre T.C. 
Emekli Sandığı Yasasında 10 yıl olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 

T.C. Emekli Sandığı Yasasına göre, 5 yıl fiili hizmeti doldurduktan sonra ölen iştirakçinin dul 
ve yetimine aylık ancak, başkasının yardımı olmaksızın yaşamlarını devam ettiremeyecek derecede 
malul ve muhtaç durumda bulunan dul eşleri ile çocuklarına bağlanabilmektedir. Oysa SSK ve Bağ-
Kur uygulamasında böyle bir koşul aranmamaktadır. Önerilen değişiklik ile, var olan sorun 
giderilmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur sigortalılann dul ve yetimlerine sağlanan 

olanak, T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin dul ve yetimlerine de sağlanmaktadır. Böylece, sosyal 
sigorta kuruluşları arasında norm ve standart birliği de sağlanmış olmaktadır. 

Madde 2- Birinci madde ile yapılan düzenlemenin kabulü halinde, T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun "Ek Madde 13 "üne gereksinme kalmamaktadır. Bu nedenle Ek Madde 13 yürürlükten 
kaldırılmaktadır. 

Madde 3- Yürürlük maddesidir. 
Madde 4- Yürütme maddesidir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KEMAL KILIÇDAROĞLU VE 
27 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/301) 

5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 66'ncı maddesinin birinci fıkrasının 
(b), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) İştirakçilerden fiili hizmet süreleri 5 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin, 

f) Fiili hizmet süreleri 5 yıl ve daha fazla olup da kesenekleri geri verilmemiş durumda 
olanlardan 60 yaşını doldurmadan ölenlerin, 

g) Vazife malûllüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye 
tayin edilmemiş ve fiili hizmet süreleri de 5 yılı doldurmuş bulunanlardan ölenlerin, 

MADDE 2- 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 13'ü yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümleri, yayımını izleyen ay başından geçerli olmak üzere yürürlüğe 

girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun, 

tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Mustafa Özyürek Mehmet Yıldırım Canan Arıtman 
Mersin Kastamonu İzmir 

Türkân Miçooğulları Yılmaz Kaya Mehmet Semerci 
İzmir İzmir Aydın 

Mehmet Kartal Ali Dinçer Hüseyin Güler 
Van Bursa Mersin 

GEREKÇE 
SSK ve Emekli Sandığına bağlı sigortalı ailelerin engelli ve özürlü çocukları gerektiğinde özel 

eğitim merkezlerinden yararlanabilmekte ve tedavi bedelleri SSK ve Emekli Sandığı tarafından 
ödenmektedir. Bağ-Kura bağlı sigortalılar ise, bu tedaviden yararlandıklarında tedavi bedellerini 
ödemeye uygun mevzuat olmadığı için Bağ-Kur, tedavi bedellerini ödeyemiyordu. Bağ-Kura bağlı 
sigortalıların da özel eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerden yararlanmaları halinde tedavi bedel
lerinin Bağ-Kur taraflndan ödenmesini sağlamak amacıyla bu Kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Bu yasa teklifi ile, 1479 ve 2926 sayılı Kanun kapsamında sağlık sigortasından yararlananların 
özel eğitim merkezlerinde tedavi olan özürlü çocukların eğitim, tedavi ve rehabilitasyonun, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddeleri kapsamına giren personel ile bunların bak
makla yükümlü bulundukları aile fertleri için Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Tedavi 
Yardımları Bütçe Uygulama Talimatında yer alan özürlü çocukların eğitim, tedavi ve rehabilitas
yonu ile ilgili hükümlerine göre yapılacağı öngörülmektedir. 

2004 yılı Bütçe Uygulama Talimatının "Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi ve Rehabilitas
yonu"' başlıklı 21 inci maddesi aynen şöyledir: 

"Doğuştan ya da herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, konuşma, 
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş özürlü çocukların 
yukanda sayılan gelişim alanlanndaki yetersizliklerine ilişkin olarak Özürlülere Verilecek Sağlık 
Kurulu Raporlan Hakkında Yönetmelik'e göre düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporunun, eğitim 
ve tedavi rehabilitasyon hakkından yararlanabilmek için geçerli belge sayılarak, tıbbi tanılamanın 
yanı sıra varsa çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist ve gerek 
görülen diğer meslek elemanlarının en az birinin veya birkaçı tarafından gelişimsel ve eğitimsel 
tanılamanın özürlünün durumunu değerlendirmeleri ve yazılı olarak bildirecekleri görüşleri bel
gelendirilmek suretiyle özürlü sağlık kurulu raporuna eklenecektir. 

Özürlülere verilen sağlık kurulu raporlan süresi kadar geçerlidir. Eğitim ve rehabilitasyona ilk 
başlama tarihi esas alınarak bir yıllık dönemler halinde özürlü çocukların özel eğitim ve rehabilitas
yon programlarından yararlanmasının gerekli olup olmadığı, hastadaki iyileşme durumu, özel 
eğitime ve rehabilitasyona devam edilip edilmeyeceği hususunun yetkili sağlık kurumlanndan 
yukanda belirtilen meslek elemanlarınca düzenlenecek ayrıntılı gelişimsel ve eğitimsel tanılama 
raporlan ile tevsikinin sağlanması gerekmektedir. 
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Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun yenilenmesi için süresi sona ermeden en az bir 
ay önce, özürlü ve ailesinin ilgili sağlık kuruluşuna başvurmaları için, hizmet aldıkları rehabilitas
yon merkezi tarafından rehberlik yapılacaktır. Özürlüye verilen eğitim ve rehabilitasyon merkezi 
tarafından rehberlik yapılacaktır. Özürlüye verilen eğitim ve rehabilitasyonun sürekliliğinin sağlan
ması için özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun zamanında yenilenmesi hususunda yetkili 
sağlık kuruluşlarının gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ailenin de işlemleri tamamlamak üzere 
gerekli takibi yapması gerekmektedir. 

Özel rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinde, fatura edilen özel eğitim ve rehabilitasyon hiz
metlerinin bedelinin ödenebilmesi için hizmet verilen çocuk sayısıyla orantılı olarak, yukarıda 
sayılan en az 4 farklı meslek alanında personel istihdam edildiğinin "kuruluş açma ve işletme izni" 
verilen kurumlarca belgelenmesi zorunludur. 

Özürlü çocukların rehabilitasyonlarının ve eğitimlerinin, resmi (kamu kurum ve kuruluştan ile 
üniversiteler tarafından açılan merkezler) ve özel rehabilitasyon ile özel eğitim merkezlerinde sağ
lanması durumunda: Merkez tarafından hazırlanan ve fatura ekinde verilen aylık/yıllık çalışma 
programı, bireyselleştirilmiş eğitim planına dayanarak bir ay içerisinde verilen hizmet bedelinin 
300.000.000.-TL tutan kadarı ödenecektir. 

Bu miktarları geçen kısım ise ilgili tarafından karşılanacaktır. 
Özürlü çocuklann eğitimlerinin, tıbbi rehabilitasyonlannın ve psiko-sosyal rehabilitasyon-

lannın yapılacağı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı 
veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden kuruluş açma ve işlet
me izni veren kurum denetim elemanlannca yapılır. Bu merkezlerden usulüne uygun olarak işletil
meyen ve hizmet sunmayanlar hakkında kuruluş açma ve işletme izni aldıkları kurum mevzuatına 
göre işlem yapılır. 

Saymanlıklar veya diğer ilgililer yapılacak ödemelerde bu gerekleri göz önünde bulunduracak
lardır. 

Görüleceği üzere yasa teklifi kabul edildiğinde, uygulama talimatındaki şartlar yerine getirildiği 
takdirde 2004 yılında özel eğitim merkezlerinde eğitim alan özürlü çocuklann 300. 000.000 TL. ye 
kadar olan tedavi bedelleri kurumlannca ödenebilecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanununun Sağlık Sigortası Kapsamı başlıklı Ek Madde H'inin sonuna eklenen fıkra ile 
1479 sayılı Kanuna tâbi sigortalılann da özel eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerden yararlan-
malan halinde tedavi bedellerinin kurumları tarafından ödenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 2.- 2926 sayılı Tanmda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununun Sağlık Sigortası Kapsamı başlıklı Ek Madde l'in sonuna eklenen fıkra ile, 2926 sayılı 
kanuna tâbi sigortalılann da özel eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerden yararlanmalan halinde 
tedavi bedellerinin kurumlan tarafından ödenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 3.- Kanunun yayımı ile ilgili hükümdür. 
Madde 4.- Kanunun yürürlüğü ile ilgili hükümdür. 
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MERSİN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ÖZYÜREK VE 8 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/313) 
ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL 
SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA 
ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.-1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanununun Sağlık Sigortası Kapsamı başlıklı Ek Madde 11'i aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Ek Madde 11 - SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI 
Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortalı olanlardan; 
a) Sigortalılığı devam edenler ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, 
b) Yaşılılık ve malûllük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, 

ana ve babaları, 
c) Ölüm aylığı alanlar, 
Sağlık sigortası yardımlarından yararlanırlar. 
Sağlık hizmeti; Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, 

kamu iktisadi teşebbüslerine ait sağlık tesisleri ile gerçek ve tüzelkişilerden satın alınmak suretiyle 
yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddeleri kapsamına giren personel ile bun
ların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri için Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayın
lanan Bütçe Uygulama Talimatında (Tedavi Yardımları) yer alan özürlü çocukların eğitim, tedavi ve 
rehabilitasyonu ile ilgili hükümler, 1479 sayılı Kanun kapsamında sağlık sigortası yardımlarından 
yararlanan özürlü çocuklar için de uygulanır. 

MADDE 2.- 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununun Sağlık Sigortası Kapsamı başlıklı Ek Madde l'i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 1.- SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI 
Bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı olanlardan; 
a) Sigortalılığı devam edenler ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babalan, 
b) Yaşlılık ve malûllük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, 

ana ve babaları, 
c) Ölüm aylığı alanlar, 
Sağlık sigortası yardımlarından yararlanırlar. 
Sağlık hizmeti; Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, 

kamu iktisadi teşebbüslerine ait sağlık tesisleri ile gerçek ve tüzelkişilerden satın alınmak suretiyle 
yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddeleri kapsamına giren personel ile bun
ların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri için Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayın
lanan Bütçe Uygulama Talimatında (Tedavi Yardımları) yer alan özürlü çocukların eğitim, tedavi ve 
rehabilitasyonu ile ilgili hükümler, 2926 sayılı Kanun kapsamında sağlık sigortası yardımlarından 
yararlanan özürlü çocuklar için de uygulanır. 

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4.- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ümmet Kandoğan 
Denizli 

GENEL GEREKÇE 
Emekli maaşının emeklinin temel ihtiyaçlarına yetmediği bir dönemde emeklinin ikinci bir işte 

çalışması bugünkü Türkiye'nin en önemli görüntülerindendir. Emeklinin bir ücret karşılığında 
çalışması halinde sosyal güvenlik destek primi kesilmesi emeklinin ekonomik durumunu 
kötüleştireceği gibi ekonomiye katma değer sağlanması engellenecektir. Sosyal güvenlik açıklarını 
başka türlü kapatamayan siyasal otoritenin çalışan emekliden her ay % 10 oranında sosyal güvenlik 
destek primi keserek bu yükü ekonomik durumu kötü olan emeklinin sırtına vurması anayasada 
bulunan sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede bu düzenlemeyle çalışan emekli 
ile çalışmayan emekli arasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ÜMMET KANDOĞANTN TEKLİFİ (2/322) 
1479 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 2/9/1971 tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Ek 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz 
gerekçeleriyle birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize saygıyla sunarız. 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

Hüseyin Ekmekcioğlu 
Antalya 

Erdal Kar adem ir 
İzmir 

Orhan Eraslan 

Niğde 
Osman Kaptan 

Antalya 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
Vahit Çekmez 

Mersin 

Orhan Ziya Diren 
Tokat 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın 

Osman Coşkunoğlu 
Uşak 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 

Kemal Sağ 
Adana 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

Muharrem Toprak 
İzmir 

Canan Arıtman 
İzmir 

Ersoy Bulut 
Mersin 

Abdurrezzak Erten 
İzmir 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Gürol Ergin 
Muğla 

R. Kerim Özkan 
Burdur 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

M. Vedat Melik 
Urfa 

N. Gaye Erbatur 
Adana 

GENEL GEREKÇE 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu ve 1479 sayılı Bağ-Kur 
Kanunlarında farklı şekillerde düzenlenmiş bulunan, kız çocuklarına ölüm aylığı/geliri bağlanması 
ve bağlanan gelir/aylığın kesilmesine ilişkin koşullar SSK ve Bağ-Kur yönünden 2003 yılında 
çıkarılan 4956 ve 4958 sayılı yasalarla, kazanılmış hakları da ortadan kaldıracak şekilde, değiştiril
miş ve özellikle Sosyal Sigortalar Kurumundan ölüm aylığı/geliri alan kız çocuklarının mağdur ol
malarına yol açılmıştır. 

Söz konusu değişikliklerin eş zamanlı yapılmasına karşın, SSK ve Bağ-Kur uygulamalarında 
norm birliği sağlanmamış, Emekli Sandığı Yasasında da değişiklik yapılmamıştır. 

SSK ve Bağ-Kur sigortalıları ile Emekli Sandığı iştirakçilerinin ölümü halinde, bu kurumlar 
tarafından çocukların her birine bağlanabilen ölüm aylığının oranı %25 olduğundan, evli olmayan 
ve sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalışmayan kız çocuğuna, biri SSK'ya diğeri Emekli 
Sandığına tabi anne ve babasının ölümü halinde, her ikisinden bağlanabilecek ölüm aylıklarının top
lamı ortalama bir emekli aylığının yarısı kadardır. 
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Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan değişiklik nedeniyle, evli olmayan ve ortalama bir emek
li aylığının yansı tutarındaki ölüm aylığından başka bir geliri de bulunmayan söz konusu kimselerin 
Sosyal Sigortalar Kurumundan aldıkları ölüm aylıklarının kesilmeye başlanması kamuoyunda hak
lı tepkilere neden olmuştur. 

Gerek sosyal güvenlik kuruluşları arasında norm ve standart birliği sağlanması, gerekse ölüm 
aylığı kesilen kız çocuklarının bu mağduriyetlerinin önlenmesi için; 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı 
Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 45 ve 
46 mcı maddelerindeki koşullar emsal alınmak suretiyle; 

Emekli Sandığı iştirakçisinin veya sigortalının ölümü tarihinde: 

a. Evli olmayan, 

b. Sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, 

c. Sosyal güvenlik kanunları kapsamındaki kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık al
mayan, 

Kız çocuklarına, ilgili sosyal güvenlik kurumunca ölüm aylığı/geliri bağlanmasını, bağlanan 
aylığın/gelirin, çocuğun evlenmesi veya sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya ya da bu 
kapsamdaki kendi çalışmalarına dayalı olarak gelir veya aylık almaya başlaması halinde kesilmesini 
sağlayacak düzenlemeler yapılmaktadır. 

Kanun teklifindeki geçici maddelerle; 4956 sayılı Kanunla Bağ-Kur Kanununda, 4958 sayılı 
Kanunla da Sosyal Sigortalar Kanununda ve bu Kanunla T.C. Emekli Sandığı Kanununda yapılan 
değişikliklerden önceki hükümlere göre ölüm aylığı bağlanmış kız çocukların kazanılmış haklan 
korunmakta, söz konusu kimselerden ilgili sosyal güvenlik kurumunun mevzuatındaki diğer neden
lerle aylığı kesilenlere yeniden aylık bağlanması gerektiğinde bu Kanun hükümlerine tabi tutul
maları hükme bağlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Madde ile; 5434 sayılı Kanuna göre kız çocuklara ana veya babasından ölüm aylığı 

bağlanabilmesi için ölüm tarihinde evli olmaması, Emekli Sandığına tabi bir görevde çalışmaması 
ve kendi çalışmalarından dolayı sandıktan emekli aylığı almaması koşullarına ek olarak, diğer sos
yal güvenlik kanunlanna tabi olarak çalışmaması ve bu kanunlara tabi kendi çalışmalarından dolayı 
aylık almıyor olması koşullan getirilmektedir. Bu düzenleme ile sosyal güvenlik kuruluşları arasın
da bu konuda norm birliği de sağlanmış olmaktadır. 

Madde 2- Madde ile; T.C. Emekli Sandığı tarafından ölüm aylığı bağlanan kız çocukların, daha 
sonra diğer sosyal güvenlik kanunlan kapsamında çalışmaya başlamaları veya diğer sosyal güven
lik kanunları kapsamındaki çalışmalanndan dolayı gelir veya aylık bağlanması halinde, Emekli 
Sandığından aldıklan ölüm aylığının kesilmesi esası getirilmektedir. 

Madde 3- Kanuna eklenen geçici madde ile; bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önceki 
hükümlere göre Emekli Sandığı tarafından ölüm aylığı bağlanan kız çocukların aylıklannm bu 
kanunla getirilen yeni koşullar nedeniyle kesilmemesi sağlanarak kazanılmış haklan korunmak
tadır. 

Madde 4- 4958 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden önce Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
sigortalının kız çocuklanna ölüm aylığı veya geliri bağlanması ve bağlanan gelir veya aylığın kesil-
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meşine ilişkin uygulamaları; 4956 sayılı Kanunla Bağ-Kur Kanununda ve bu Kanunla T.C. Emekli 
Sandığı Kanununda yapılan düzenlemelerle paralel olduğundan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 23 ve 68 inci maddeleri, 4958 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden önceki uy
gulamalar doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerin 
sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alan kız çocukları ile ilgili Ek 47 nci madde 
hükümleri de 23 ve 68 inci madde hükümleri ile uyumlu hale getirilmiştir. 

Madde 5 - Kanuna eklenen geçici madde ile, Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 sayılı Kanun
la yapılan değişiklikler nedeniyle gelir veya aylığı kesilen kız çocukların kesilen gelir veya ay
lığının kesildiği tarih itibariyle yeniden bağlanması sağlanarak mağduriyetleri giderilmektedir. 

Madde 6- Bağ-Kur Kanununa eklenen geçici madde ile; 4956 sayılı Kanunla yapılan değişik
likler nedeniyle aylığı kesilmiş kız çocuk varsa, bunlann aylıklarının da kesildiği tarih itibariyle 
yeniden bağlanması öngörülmektedir. 

Madde 7- Yürürlük maddesidir. 
Madde 8 - Yürütme maddesidir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KEMAL KILIÇDAROĞLU VE 
23 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/335) 

8/6/1949 TARİHLİ VE 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, 17/7/1964 TARİH
Lİ VE 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE 2/9/1971 TARİHLİ VE 1479 
SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL 
SİGORTALAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 75 inci maddesinin 
birinci fıkrasındaki "bulunmayan" kelimesinden sonra gelmek üzere "bu Kanun ile diğer sosyal 
güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan ve bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kap
samındaki kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2- 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 93 üncü maddesine 
aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir. 

"d) Diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya başlayan veya söz konusu kanun
lar kapsamındaki kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık bağlanan kız çocukların," 

MADDE 3- 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre kız çocuklara 
bağlanan aylıklar, bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle kesilmez. Ancak, bunlardan Kanun
daki diğer hükümlere göre aylığı kesilenlere yeniden aylık bağlanmasında bu Kanun hükümleri uy
gulanır." 

MADDE 4-17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin VII numaralı bendi ile 
68 inci maddesinin VI numaralı bendindeki "buralardan" kelimesinden ve Ek 47 nci maddesindeki 
"kuruluşlarından" kelimesinden sonra gelmek üzere "kendi çalışmalarından dolayı" ibaresi eklen
miştir. 

MADDE 5-17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE- 29/7/2003 tarih ve 4958 sayılı Kanunla 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle ölüm geliri veya aylığı kesilmiş bulunan kız çocukların 
gelir veya aylıkları, kesildiği tarih itibariyle yeniden bağlanır ve haklarında bu Kanun hükümleri uy
gulanır." 

MADDE 6- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE- 24.07.2003 tarih ve 4956 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce kız 
çocuklara bağlanan aylıklar, 4956 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle kesilmez, kesilmiş 
bulunan aylıklar da kesildiği tarih itibariyle yeniden bağlanır. Ancak, bunlardan Kanundaki diğer 
hükümlere göre aylığı kesilenlere yeniden aylık bağlanmasında 4956 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanır." 

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
24/5/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tâbi Olarak Geçen Hizmetlerin 

Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici iki Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifimiz ile gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Özyürek 
Mersin 

R. Kerim Özkan 
Burdur 

Mehmet Işık 
Giresun 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Osman Ozcan 
Antalya 

M. Mesut Özakcan 
Aydın 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Erdal Karademir 
İzmir 

Mehmet Boztaş 
Aydın 

M. Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Kemal Demirel 
Bursa 

Feridun Baloglu 
Antalya 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

İnal Botu 
Hatay 

Ali Arslan 
Muğla 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 
Fahrettin Üstün 

Muğla 
Mehmet Uğur Neşşar 

Denizli 
Mehmet Işık 

Giresun 
Gürol Ergin 

Muğla 
A. Rıza Bodur 

İzmir 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
Mevlüt Coşkuner 

İsparta 
Hasan Güyüldar 

Tunceli 
Bülent Baratalı 

İzmir 

GENEL GEREKÇE 
Sosyal Hukuk Devleti anlayışının bir gereği olarak devlet, yurttaşların sosyal güvenliğini 

sağlamaya yönelik düzenlemeleri onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapmak durumundadır. 
Türkiye Devleti kuruluşundan itibaren Sosyal Sigorta Kuruluşları oluşturma çabasında olmuştur. 
Önce devlet memurlarının sağlık ve emeklilik ihtiyaçları için Emekli Sandığı, daha sonra Sosyal 
Sigortalar Kurumu (S.S.K.) kurulmuştur. S.S.K., devlet memurları dışında ücretle çalışanların 
sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Üçüncü olarak bağımsız çalışanların sosyal 
güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bağ-Kur kurulmuştur. 

Ancak, sosyal güvenlik kuruluşları arasında standart ve norm birliği sağlanamamış olduğundan 
2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile yapılan düzenleme eşitlik ve hakkaniyet 
ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 
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2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden 
ilgililere, son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde, fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, kendi 
mevzuatına göre aylık bağlanırken; 12 nci maddeye göre, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 
T.C. Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılanlara, T.C. Emekli Sandığı'na tabi sürelerin 
toplamı üzerinden emekli ikramiyesi ödenmektedir. Son defa T.C.Emekli Sandığı'na tabi 
görevlerden emekli olanlardan, Sandığa tâbi kuruluşlarda SSK'ya tabi işçi statüsünde hizmeti 
bulunanların, kıdem tazminatı almamış olmaları koşuluyla, bu hizmet süreleri de emekli 
ikramiyesinin hesabına dahil edilmektedir. 

Buna karşılık, T.C.Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olmakla birlikte, son kez Sandığa tabi bir 
görevden emekli olmayanlar ile son defa Sandığa tabi bir kuruluşta çalışmalarına rağmen, 
birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden kendilerine bir başka sosyal güvenlik kuruluşu tarafından 
aylık bağlananlara, Sandığa tâbi olarak geçen hizmet süreleri karşılığı emekli ikramiyesi 
ödenmemektedir. 

Bu durumun, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı açıktır. 

Diğer taraftan, fiili hizmet süresi fazla olan kurum yerine son yedi yıllık fiili hizmet süresi 
içinde, fiili hizmet süresi fazla olan kurumca aylık bağlanması, adil ve doğru olmayan bir sonucu 
da beraberinde getirmektedir. Şöyle ki; 

18 yılında T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olan bir kimse (12x18=216 ay) son yedi yılın 
(12x7=84 ay) ilk 28 ayında, T.C. Emekli Sandığına; 29 ayında SSK'na, 27 ayında da Bağ-Kur'a tâbi 
olarak çalıştığında, 244 ay T.C. Emekli Sandığı hizmeti bulunmasına ve bu süre için prim ödemiş 
olmasına karşın, sadece 29 ay fiili hizmeti olan SSK'dan emekli olabilecektir. 

Buna karşılık 244 ay SSK'lı olarak çalıştıktan sonra, 27 ay Bağ-Kur'a, 29 ay da T.C. Emekli 
Sandığı'na tabi bir işte çalıştığında; toplam 300 aylık fiili hizmet süresinin ancak 29 ayında T.C. 
Emekli Sandığı iştirakçisi olmasına karşın bu Kurumdan emekli olabilecektir. 

Böyle bir durumun, Anayasanın 2 nci maddesindeki "hukuk devleti", 13 üncü maddesindeki 
"Ölçülülük ilkesi" ile bağdaştınlmasının mümkün olamayacağı açıktır. Yapılması öngörülen işbu 
değişik ile eşitlik ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmayan ve Anayasaya aykırılık teşkil eden mevcut 
düzenlemenin düzeltilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesinde, 
eşitlik, hakkaniyet ve ölçülülük ilkeleri dikkate alınarak birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı 
üzerinden, fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise ilgilinin 
tercih edeceği kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanıp ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 2- 2829 sayılı Kanuna eklenen geçici maddeler ile, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleriyle 
bağdaşmayan uygulamadan mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve aynı zamanda bu 
haksız uygulamadan kaynaklanmış olsa da kazanılmış hakların korunması amaçlanmıştır. 

Madde 3- Yürürlük maddesidir. 

Madde 4- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



— 75 — 

MERSİN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ÖZYÜREK İLE 
30 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/423) 

24/5/1983 TARİHLİ VE 2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TÂBİ 
OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BU KANUNA GEÇİCİ İKİ MADDE EKLENMESİ 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet 
sürelerinin eşit olması halinde ise ilgilinin tercih edeceği kurumca, kendi mevzuatına göre aylık 
bağlanır ve ödenir. 

MADDE 2- 2829 sayılı Kanuna aşağıda yazılı geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kendilerine bu Kanunun 8 inci 
maddesinin değiştirilen birinci fıkrası hükmü uygulanmak suretiyle herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşunca aylık bağlananların veya bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerinin istekleri halinde, fiili 
hizmet süresi fazla olan kurumca müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren aynı maddenin 
birinci fıkrası hükmü uyarınca bu kurum mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. Diğer sosyal 
güvenlik kuruluşlarınca bağlanmış aylıkları aynı tarihten itibaren kesilir. 

Yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca işlem yapılabilmesi için, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içinde ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna başvurulması şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliliğe hak kazananlar 
ile bu Kanunun yürürlüğünden itibaren yedi yıl içinde emekli olanlara istekleri halinde, son yedi 
yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması 
halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tâbi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre 
aylık bağlanır ve ödenir." 

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik 

yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 24/4/2005 

Mikail Arslan 
Kırşehir 

GENEL GEREKÇE 
Kamu hizmetini ifa ederken meydana gelen olay sebebiyle emekli iştirakçisinin sakatlanması 

veya onun ölümü "vazife malûllüğü" sonucunu doğurur. (5434 Sayılı Yasa, Madde 44 ve devamı). 
Kamu hizmetinin ifası sırasında, emekli iştirakçisi olmayan ve fakat meydana gelen olay 

sebebiyle vücut bütünlüğünü yahut yaşamını yitirenler yönünden malûllük hükümleri 
uygulanmamaktadır. Sözgelimi hizmet akdi ile istihdam olunan ve fakat yüksek ve hassas seviyede 
kamu hizmetini yürüten bir elektronik mühendisi ile bir memurun görev kazasında yaşamlarını 
yitirmeleri halinde, memur vazife malûlü sayılırken mühendis ise vazife malûlü sayılmayacaktır. 

Öte yandan Millî savunma hizmetinin yürütülmesi şartı ile aynı hizmette hayatlarını 
kaybedenlerden asker olanının şehit sayılması, asker olmayanın bu yüce şereften mahrum kılınması, 
vakıanın mantığı ile bağdaşmaz. Aslolan, evleviyetle harp olmak üzere Millî savunma hizmetini ifa 
sırasında olayın meydana gelmesidir. Bu hizmeti ifa, asker olmayana da örtülü ve geçici olarak 
askerlik sıfatını kazandırır. 

Kanun teklifimiz, yürürlükteki hukukumuzun eşitlik ve adalet duygusu ile bağdaşmayan bu 
çelişkisini gidermeyi amaçlamaktadır. Kamu hizmeti, özellikle Millî Savunma hizmeti ifasının yol 
açtığı risklerin farklı sonuçlar doğurmasının önüne geçilmekte ve yitirilen varlığın hukuk yoluyla 
ve onur değerleri temelinde kısmen ikâmesi öne alınmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Genel gerekçedeki ihtiyacı karşılamaya yönelik bir maddedir. 
Madde 2.- Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 3.- Bu madde yürütme maddesidir. 

KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ MİKAİL ARSLAN'IN TEKLİFİ (2/459) 
8/6/1949 TARİH VE 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI 

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1.- 8/6/1949 tarih 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 

inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Bir kamu hizmetini ifa ederken meydana gelen olay sebebiyle sandık iştirakçisi olsa idi vazife 

malûlü sayılabilecek olan ve fakat sandık iştirakçisi olmayan kişiler, istihdam ilişkisinin hukukî 
niteliğine bakılmaksızın vazife malûlü sayılırlar. Bu kişiler ve halefleri hakkında, bu kanunun vazife 
malûllüğüne ilişkin hükümleri uygulanır. İfa edilen hizmetin millî savunmayla ilgili olması halinde, 
olayda ağır kusuru olmaksızın hayatını kaybeden kişi, -asker olmasa dahi- görev şehididir." 

MADDE 2.- 8/6/1949 tarih 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa, geçici 
218 inci madde olarak aşağıdaki şekilde bir hüküm eklenmiştir.. 

"GEÇİCİ MADDE 218.- Bu Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru iki yıl 
içinde meydana gelen olaylar için dahi uygulanır." 

MADDE 3.- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4.- Bu Kanunu, Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine (j) bendi eklenmesine ilişkin kanun 

teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 15/6/2005 

Prof. Dr. Haluk Koç 
Samsun 

CHP Grup Başkanvekili 
GEREKÇE 

Otoyol ve köprülerde gişe memuru ve trafik kontrol teknisyeni olarak çalışanlar, iş 
koşullarından dolayı birçok sağlık riski ile karşı karşıya kalmaktadır. 

İş sağlığı ve iş güvenliği ilkeleri, bu meslek grubunda çalışanların daha kısa sürede emekli 
olmalarını gerektirmektedir. 

Üniversitelerde yapılmış çok sayıdaki araştırma egzost gazlarının bu memurlar üzerindeki kötü 
etkilerini ortaya koymuştur. Hatta bu memurlann sağlık problemleri klinik ve laboratuvar tetkik 
sonuçlan ile de kanıtlanmıştır. 

İş koşullarından dolayı sağlık riski bulunan bazı meslek grubunda çalışanlar, Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesinde düzenlenen fiili hizmet yardımından yararlanmakta ve daha kısa 
sürede emekli olma hakkını kazanmaktadır. 

Otoyol ve köprülerde gişe memuru ve trafik kontrol teknisyeni olarak görev yapanların fiili 
hizmet zammından yararlanmaları için Kanun teklifi hazırlanmıştır. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ 
HALUK KOÇ'UN TEKLİFİ (2/558) 

5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki (j) bendi 
eklenmiştir. 

"j) Otoyol ve köprülerde gişe memuru ve trafik kontrol teknisyeni olarak bilfiil çalışanlar 3 ay" 
MADDE 2.- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arzederim. Saygılarımla 

A. Zeynep Tekin Börü 
Adana 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22/2/2006 
2/593 esas numaralı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifine imza sahibi olarak katılmak istiyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Necdet Budak 
Edirne 

GEREKÇE 
Posta dağıtıcıların yılın her mevsimi dışarıda ve zor şartlar altında, kimi zaman 30-50 kiloya 

varan yükleri sebebiyle kısa zamanda siyatik, bel ve boyun fıtığı, mesane ağnlan gibi pek çok 
meslek hastalığına yakalanmalan nedeniyle yıpranmaları söz konusudur. Bu hastalıklar nedeniyle 
Posta dağıtıcıları diğer mesleklerde çalışanlara oranla çok daha fazla yıpranmaktadırlar. Bu nedenle 
mesleklerini son derece zor şartlar altında ifa ederken yıpranan posta dağıtıcıların meydana gelen 
bu kayıplann telafisi gereklidir. 

ADANA MİLLETVEKİLİ ZEYNEP TEKİN BÖRÜ'NÜN TEKLİFİ (2/593) 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1.- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir. 

j) PTT Dağıtıcıları Posta Dağıtım, sevk ve işleme işlerinde 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32 nci Maddesine 1/6/1967 Tarih ve 875 sayılı Yasa ile 

eklenen (g) bendinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz gerekçeleri ile birlikte 
sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Ramazan Kerim Özkan Mehmet Semerci Necati Uzdil 

Burdur Aydın Osmaniye 
Atila Emek A. Kemal Deveciler Osman Özcan 

Antalya Balıkesir Antalya 
Ahmet Yılmazkaya Ufuk Özkan Abdurrezzak Erten 

Gaziantep Manisa İzmir 
Enver Öktem Yakup Kepenek Mehmet Kartal 

İzmir Ankara Van 
Nail Kamacı Mustafa Gazalcı 

Antalya Denizli 

GENEL GEREKÇE 
Yerel yönetimlerde 657 sayılı Yasaya göre istihdam edilen Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık 

Teknikerleri ve Teknisyenleri Tarım Bakanlığında istihdam edilen meslektaşlarıyla aynı görev ve 
yetkilerde bulunmalarına karşın böyle bir ayrımın yapılmış olması nedeniyle fiili hizmet 
zammından yararlanamamaktadırlar. 

Diğer yandan yeni yasalarla şehir merkezlerinde sokak hayvanları ile doğrudan mücadele 
etmek, mezbaha hizmetleri vermek, hayvanat bahçelerinde yaban hayatı ile ilgili çalışma yapmak 
zoonoz hastalıklara yakalanma riskini; Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışan Hayvan Sağlığı 
hizmetleri çalışanlarına kıyasla daha fazla taşımaktadırlar. 

Bu adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi yerel yönetimlerde özveriyle görev yapmakta olan 
meslek mensuplarının acil bir gereksinimidir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.- Madde ile bugüne kadar mağdur durumda olan yerel yönetimlerde görev yapan 

Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenlerinin yasa kapsamına alınması 
amaçlanmaktadır. 

Madde 2.- Bu yasadan ilgili yerel yönetim çalışanlarının yararlanması amaçlanmaktadır. 
Madde 3.- Maddede yasada adı geçen ifadelere yer verilmektedir. 
Madde 4.- Madde ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32 nci maddesine 1/6/1967 tarih ve 

875 sayılı Yasa ile eklenen (g) bendinin "Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Karantina Teşkilâtı ve 
Veteriner Teşkilâtında vazife gören memur ve hizmetliler ile Belediyelerde 657 sayılı yasaya göre 
istihdam edilen Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Tesnikeri ve Teknisyenlerinin fiili hizmet 
zammından yararlanmaları ve geçmişteki hizmetlerinin emeklilik sürelerine yansıtılması" şeklinde 
değiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 5.- Yürürlük maddesidir. 
Madde 6.- Yürütme maddesidir. 
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BURDUR MİLLETVEKİLİ RAMAZAN KERİM ÖZKAN VE 13 MİLLETVEKİLİNİN 
TEKLİFİ (2/654) 

5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI YASASININ 32 NCİ MADDESİNE 1/6/1967 TARİH VE 
875 SAYILI YASA İLE EKLENEN (G) BENDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN TEKLİFİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1.- 5434 sayılı Emekli Sandığının 32 nci maddesine 1/6/1967 tarih ve 875 sayılı Yasa 

ile eklenen (g) bendinde belirtildiği gibi fiili hizmet zammından yerel yönetimlerde istihdam edilen 
Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenlerinin yararlanmasıdır. 

Kapsam 
MADDE 2.- Bu yasadan yerel yönetimlerde çalışan Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık 

Teknikerleri ve Teknisyenler yararlanır. 
Tanımlar 
MADDE 3.- Bu yasada geçen; 
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını 
Yerel yönetim: 1580 ve 3030 sayılı Yasa ile kurulan belediyeleri 
Kurum: Emekli Sandığını ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Değişiklik 
MADDE 4.- 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32 maddesine 1/6/1967 tarih ve 875 sayılı 

Yasa ile eklenen (g) bendinin: 
"Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Karantina Teşkilâtı ve Veteriner Teşkilâtında vazife gören 

memur ve hizmetliler ile Belediyelerde 657 sayılı Yasaya göre istihdam edilen Veteriner Hekim, 
Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenleri fiili hizmet zammından yararlanır" şeklinde 
düzeltilmiştir. 

Yukarıda belirtilen fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek süre 5434 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görevde bulunup da o zamandan bu yana yerel 
yönetimlerde bilfiil çalışmış olanların emeklilik işlerinde uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük, Yürütme 

Yürürlük 
MADDE 5.- Bu Yasa Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 6.- Bu Yasa hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonu 
Esas No.: 1/1008 20/6/2005 

Karar No.: 28 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 4.4.2005 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor
tası Kanunu Tasarısı" 8.4.2005 tarihinde Esas Komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, Tali 
Komisyon olarak Adalet Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiş ve Tasarıyı Komis
yonumuz 10.5.2005 tarihli, 18 inci birleşiminde gündemine almıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı ile Maliye, Sağlık, Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları yetkilileri ve sivil toplum 
örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile, Tasarının görüşmelerine başlanmıştır. 

Tasarı ile; uluslararası sistemlere de uygun olarak mevcut sistemin sorunları ve gerekse nüfus 
yapısında beklenen değişim göz önüne alınarak, tek bir emeklilik sistemi, tek bir sağlık sistemini 
içeren sosyal güvenlik reformu öngörülmektedir. Yeni emeklilik sigortası rejimi ile Devlet memur
ları, hizmet akdine göre çalışanları, tarım işlerinde çalışanları, kendi hesabına çalışanları kapsayan 
beş farklı emeklilik rejiminin hak ve yükümlülüklerinin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine 
dönüştürülmesi öngörülmekte, emeklilik yaşı, aylık bağlama oranı, aylıkların hesaplanması gibi 
konularda yeni düzenlemeler getirilmekte, yeni emeklilik rejiminde mevcut aktif sigortalıların; 
emekliliklerine hak edecekleri yaş, prim ödeme ve sigortalılık süresi aynen korunmakta, emeklilik 
aylıkları eski ve yeni sistemde geçirdikleri süreye bağlı olarak her iki sistemde hak edilen aylığın 
ağırlıklı ortalaması alınması şeklinde hesaplanmakta, yeni sisteme geçiş kademeli olarak gerçekleş
mekte; genel sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerinin finansmanının Türkiye'de yerleşik herkesi kap
sayacak şekilde eşit ve tek bir yapıya kavuşturulması öngörülmekte, sisteme üye olma ve belli 
oranda prim ödeme zorunluluğu öngörülmekte, prim ödeme gücü olmayan kişiler için ise primin 
Devlet tarafından ödenmesi ilkesi getirilmektedir. 

Komisyonumuz, Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde tüm sivil toplum kuruluşlarını, sen
dika ve konfederasyonları çağırarak görüşlerini almıştır. Görüşmelerde; 

-Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde reform yapılması gerektiği konusunda mutabakat ol
duğu, ancak müktesep hakların korunması hususuna dikkat edilmesi gerektiği, sosyal güvenlik 
reformunun mutlaka kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi ve adil bir vergi reformunu da kapsaması 
gerektiği, memurların haklarında geriye gidiş olduğu, Tasarıda sosyal yardımlara yönelik hüküm
lerin bulunmadığı, 

-Genel Sağlık Sigortasının Türkiye'de uygulamaya geçirilecek olmasının memnuniyet verici 
olduğu, ancak finansal sürdürülebilirlik açısından sistemin iyi kurgulanması gerektiği, aile hekim
liğinin sistem içinde ne şekilde yer alacağının Tasanda belirtilmediği, koruyucu sağlık hizmetlerine 
öncelik verilmesinin önemli olduğu, 

-Kurumsal yapıyla ilgili tek çatı altında birleştirmenin yerinde bulunduğu, ancak tasarıda buna 
da yer verilmediği, esasen reformun tüm kanunlarla birlikte kanunlaşmasının önem arz ettiği, 

Fikirleri ileri sürülmüştür. 
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Hükümet adına toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Murat BAŞES-
GİOĞLU; Tasannın getirmek istediği hedeflere yönelik Komisyonumuzu bilgilendirerek, reformun 
yoksulluğa karşı mücadelede önemli bir araç olduğunu, sosyal yardımlara ayrılan kaynakların yeter
sizliğine rağmen emeklilik sistemine 2005 yılı itibariyle 22 Trilyon YTL aktarılacak olmasının gelirin 
adil paylaşımı açısından doğru olmadığının en somut göstergesi olduğunu, getirilen reform ile emek
liliğine hak kazanmış kişilerin müktesep haklarının korunduğu, ancak finansal açıdan sürdürülebilir 
bir emeklilik sisteminin kurulmasının yaşayan neslin, gelecek nesillere karşı borcu olduğunu, genel 
sağlık sigortası sistemi ile de ilk defa 38 yıldır bir çok hükümetin hedefleyerek başaramadığı, Tasarı 
ile kişiler arasında sağlıkta norm ve standart birliğinin sağlanacağını, bu Tasandan sonra ise Primsiz 
Ödemelere ilişkin Kanun Tasansınm ve mevcut sosyal güvenlik kurumlannı tek çatı altında birleş
tirecek Kurumsal yapıya ilişkin Tasanlann Meclise gönderileceğini bildirmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiş 
Komisyonumuz 2.6.2005 tarihli 21 nci birleşiminde konunun daha aynntılı bir şekilde ele alınarak 
olgunlaştmlması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla bir alt komisyon 
kurulmasına karar vermiştir. 

Alt Komisyon sivil toplum kuruluşlan ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de 
katıldığı kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Alt Komisyonda yapılan çalışmalar sonucunda Tasarının; 

-1 inci maddesi; kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması ve ifadelerin sadeleştirilmesi 
amacıyla "kısa ve uzun vadeli" ibaresi çıkarılarak yerine "sosyal" ibaresinin eklenmesi, "sosyal 
sigorta riskleri karşısında", "kollarından", "sosyal sigorta" ibarelerini çıkarılması, "genel sağlık 
sigortasının" ibaresinin eklenmesi ve maddenin tümünün yapılan değişiklikler doğrultusunda redak
siyona tabi tutulması suretiyle, 1 inci madde olarak, 

-2 nci maddesi; 1 nci maddede yapılan değişiklik doğrultusunda "kısa ve uzun vadeli" 
ibaresinin çıkanlması, hastaneler, okullar, banka benzeri tüzel kişiliği olan kurumlann tüzel kişiliği 
olmayan şubelerini kapsayacak ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri de dikkate alınarak "tüzel 
kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 2 nci madde olarak, 

-3 üncü maddesi; (b) bendinden sonra gelmek üzere, "Sosyal sigortalar" ibaresi kısa ve uzun 
vadeli sigortaları birlikte ifade etmek üzere "Sosyal sigortalar: Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını" 
şeklinde eklenmek; "Genel sağlık sigortası" ibaresi kişilerin sağlığının korunmasını, sağlık riski ile 
karşılaştıklannda sağlık harcamalannın karşılanmasını sağlayacağım ifade edecek şekilde yeniden 
düzenlenmek; "Genel sağlık sigortalısı" tanımı bu Kanunda geçen sigortalı ve isteğe bağlı sigortalı 
tanımlanyla çakışmayacak şekilde yeniden tanımlanmak; "Bakmakla yükümlü olduğu kişi" ibaresi 
genel sağlık sigortalısının bu Kanuna göre sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olması gerekmeyen, 
sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış eşi ve çocuklarını kapsayacağı vurgusu ön 
plana alınarak yeniden düzenlenmek; "Hizmet akdi" ibaresi ile hem Borçlar Kanununda tanımlanan 
hizmet akdinin, hem de yürürlükte bulunan çeşitli iş kanunlannda tanımlanan iş sözleşmesini, iş ak
dinin anlaşılacağı belirtilmek suretiyle yeniden tanımlanmak; "Ücret" ibaresi kamu ya da özel sek
törde bir işverene tabi olarak çalışanlann, çalışmalannın karşılığında kendilerine ödenen ve sürek
lilik gösteren ve para ile ödenen tutarları kapsayacak şekilde yeniden tanımlanmak; "Takvim ayı", 
"Takvim yılı" ibarelerinden Takvim kısmı çıkartılmış, Ay ibaresinin ücretleri her ayın 15'inde 
ödenen sigortalılar için ayın 15'inden ertesi ayın 15'ine kadar geçen süreyi içerdiği şeklinde düzelt
me yapılmak; "Aylık" ibaresi ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından yapılan sürekli ödemenin 
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kastedildiği ifade edecek şekilde yeniden tanımlanmak; "Tarımsal faaliyet" ibaresinden işlenip 
değerlendirilmesi ifadesi çıkartılmış, Kanunun çeşitli maddelerinde kullanılan "Peşin sermaye 
değeri" ifadesi açıklanmak; sigortalıların geçmiş dönemlerdeki kazançlarının güncellenmesinde 
kullanılacak "Güncelleme katsayısı ile neyin ifade edilmek istendiği tanımlanmış, "Süreksiz iş", 
"Net asgari ücret" Haftalık çalışma süreleri"," Geçici iş göremezlik ödeneği", "Sosyal güvenlik söz
leşmeleri" ibareleri ayrıca tanımlanmalarına ihtiyaç olmadığı düşünülerek tanımlar arasından çıkar
tılmak suretiyle ve 3 üncü madde olarak; 

-4 üncü maddesi; sigortalı sayılanların kimler olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak 
şekilde redaksiyona tabi tutularak; (b) bendinin (a) alt bendinde yer alan "Esnaf ve sanatkarlar" 
ibaresi çıkartılmak; kamu idarelerinde kadrolu çalışanların yanı sıra pozisyonlarda sürekli çalışan
lar da eklenmek; (a), (b) veya (c) bentlerinde sayılmayan ancak görevi veya yaptığı iş nedeniyle bu 
bentlerden biri kapsamında değerlendirilecek kişileri daha net ifade edebilmek üzere, maddenin 
ikinci ve üçüncü fıkraları bentler şeklinde yeniden düzenlenmek; mütekabiliyet esasına dayalı 
olarak ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar dışındaki yabancılardan 
hizmet akdiyle çalışanların birinci fıkranın (a) bendine göre sigortalı sayılacakları, kamu idarelerin
de kadrolu olarak çalışmaktayken memur sendikalarının veya konfederasyonlarının yönetim kurul
larında görev alanların kamu idarelerinde sürekli kadro veya pozisyonlarda çalışanlar gibi değerlen
dirilmek suretiyle 4 üncü madde olarak, 

-5 inci maddesi; madde başlığı " Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar" şeklinde 
değiştirilmek; ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesindeki tesis ve atölye gibi ünitelerde çalış
tırılan hükümlü ve tutuklular ile Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işlet
melerde beceri eğitimi gören öğrencilerin durumlarına uygun şekilde yalnızca iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortası bakımından sigortalı sayılacaklarını açıkça maddede belirtmek; ikili sosyal 
güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkeler dışındaki ülkelerin uyruğunda olan ve Milli Eğitim Bakan
lığına bağlı okullarda görevlendirilen yabancı uyruklu öğretmenler kısmi sigorta kapsamından 
çıkartılarak, mesleğine bakılmaksızın istisnalar dışındaki yabancıların zorunlu sigortalı olmaları 
sağlanmak suretiyle 5 inci madde olarak; 

-6 ncı maddesi; (h) bendindeki" 18 yaşını doldurmamış olanlar" ifadesi, hizmet akdi ile çalışan 
sigortalıların haklarını korumak üzere bunları kapsamayacak şekilde yeniden düzenlenmek suretiy
le 6 ncı madde olarak, 

-7 inci maddesi; sigortalılığın başlangıcı farklı sigorta çalışma ilişkilerine dayalı olanlar için 
ayrı ayrı bentler halinde düzenlenmek;, 4 üncü maddenin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar
dan beceri eğitimine veya zorunlu staja tabi olanlar için beceri eğitimine veya staja başladıkları 
tarihten, (c) bendi kapsamında sayılan Harp Okulları ile fakülte veya yüksek okullarda Türk Silah
lı Kuvvetleri hesabına okuyan öğrencilerin okullarında eğitime başladıkları tarihten itibaren sigor
talılıklarının başlayacakları daha açık bir şekilde belirtilmek suretiyle 7 nci madde olarak, 

-8 inci maddesi; sigortalı gruplarına göre sigortalı bildiriminin ve tescilinin nasıl yapılacağının 
daha rahat anlaşılmasını sağlayacak şekilde, bentler halinde düzenlenmek; sigortalıların tescil ve 
diğer işlemlerinde TC. Kimlik Numarasının kullanılacağına dair cümle bu maddeden çıkartılarak, 
kapsamı genişletilerek, bu kanunun 92 nci maddesinde düzenlenmek suretiyle 8 inci madde olarak, 

-9 uncu maddesi; sigortalılığın sona erme halleri arasında, ücretsiz izinli olması, greve iştirak 
etme veya işverenin lokavt yapması hallerinde, sigortalılık süresinin bu hallerin sona ermesini takip 
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eden onuncu günden başlanarak sona ereceğinin tasanda açık bir şekilde yer almasını sağlamak 
suretiyle 9 uncu madde olarak, 

-10 uncu maddesi ; ikinci fıkra olarak sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere bu 
ülkelerde iş almış işverenlerde götürülen Türk işçilerinin sosyal güvenlik haklarından yararlan
malarını sağlamak üzere, geçici görevle yurtdışına gönderilmiş sayılacakları hususu eklenmek ve 
bu surette yurt dışında görevli vatandaşlarımıza kendi rızaları ile sosyal güvenliklerini bulundukları 
ülke şartlarında ulaşmalarını sağlamak suretiyle ve 10 uncu madde olarak, 

-11 inci maddesi; ikinci ve üçüncü fıkralar tek fıkrada birleştirilmek, beşinci ve altıncı fıkralar 
maddenin anlam bütünlüğünü kuvvetlendirmek amacıyla yer değiştirilmek suretiyle ve 11 nci mad
de olarak, 

-12 nci maddesi; madde başlığına "alt işveren" ibaresi de eklenmek, üçüncü fıkra olarak 4 üncü 
maddenin ikinci fıkrasının (a) ve üçüncü fıkrasına tabi olanlann işveren yükümlülüklerinin kimler 
tarafından yerine getirileceğini belirtilmek, son fıkraya ise 13 üncü maddede "Aracı" başlığıyla yer 
alan hüküm, İş Kanununa paralel olarak "alt işveren" şeklinde değiştirilmek ve 12 nci madde olarak; 

-13 üncü maddesi; "Aracı" başlığıyla düzenlenmiş hükmün, "alt işveren" şeklinde 12 nci mad
deye son fıkra olarak eklenmek, buna bağlı olarak madde numaralannm teselsül ettirilmesi suretiy
le, tasarıdan çıkarılarak, 

-14 üncü maddesi; (d) bendindeki" Emzikli kadın" ibaresi, "Emziren kadın" şeklinde değiş
tirilmek; (e) bendi kapsamında sigortalılann zorunlu haller nedeniyle mutad güzergah dışında işe 
gidiş geliş sırasında meydana gelen hallerde iş kazası sayılmak; iş kazasının bildirimi, sigortalı 
gruplanna göre ayn ayn bentlerde düzenlenmek, maddeye son fıkra olarak, iş kazası ve meslek has
talığı bildirgesinin şekli ve verilme usulünün yönetmelikle düzenleneceği belirtilmek suretiyle ve 
birleştirme ve teselsül nedeniyle 13 üncü madde olarak, 

-15 inci maddesi; meslek hastalığı halinde yardımlardan yararlanmak için gerekli koşullar daha 
iyi anlaşılmalarını sağlamak üzere ikinci fıkrada bentler halinde düzenlenmek; bildirimin şekli 
hususu da dördüncü fıkrada bentlere ayrılmak suretiyle düzenlenmek ve birleştirme ve teselsül 
nedeniyle 14 üncü madde olarak, 

-16 nci maddesi; Taşandaki şekliyle aynen ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 15 inci madde 
olarak, 

-17 nci maddesi; madde başlığındaki "yardımlar" ibaresi, sigortalılara sağlanan imkanlar 
ödenen primlerin karşılığında sağlanan bir hak olduğundan bu durumu belirtmek üzere "haklar" 
şeklinde değiştirilerek; madde metni içinde yer alan yardım ibareleri de bu bakış açısı çerçevesin
de yardım yerine ödenek şeklinde nitelenerek; iş kazası ve meslek hastalığı halleri, hastalık ve 
analık hali ile doğum halinde hangi haklann alınacağı ayn ayn düzenlenerek; birleştirme ve tesel
sül nedeniyle 16ncı madde olarak, 

-18 inci maddesi; Tasannın dördüncü fıkrasının (a) bendi iki bent halinde yeniden düzenlen
mek; ödenek ve gelire esas kazançların nasıl tespit edileceği daha rahat anlaşılmasını sağlamak 
amacıyla redaksiyona tabi tutulmak suretiyle birleştirme ve teselsül nedeniyle 17 nci madde olarak, 

-19 uncu maddesi ; (b) bendi içine 5 inci madde kapsamındaki sigortalılar da dahil edilmek; 
üçüncü fıkraya geçici iş göremezlik ödeneklerinin sigortalının net ücretini geçemeyeceği hususu ek
lenmek ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 18 nci madde olarak, 
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-20 nci maddesi; madde başlığı "Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, baş
langıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali" şeklinde değiştirilerek; bir biriyle ilgili olan 
düzenlemeler aynı maddeye taşınmak suretiyle getirilen düzenlemelerin daha kolay anlaşılabilmesini 
sağlamak, hükümlerin bir birleriyle bağlantılarını daha iyi kurgulamak amacıyla Tasarının 21 inci 
maddesi tek fıkra haline getirilerek, dördüncü fıkra olarak maddeye eklenmek; kamu görevlilerinden 
sürekli iş göremezliği nedeniyle görevlerine son verilenlerin ne şekilde sürekli iş göremezlik 
verileceği, bu durumda olanların malullük veya yaşlılık aylığına hak kazanmaları halinde süreli iş 
göremezlik derecelerine göre gelir bağlanacağı hususu beşinci fıkra olara düzenlenmek; Tasarının 22 
nci maddesinin bu maddeye sekizinci ve dokuzuncu fıkra olarak, 23 üncü maddesi ise onuncu fıkra 
olarak birleştirilmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 19 uncu madde olarak, 

-21 inci maddesi; tek fıkra haline getirilerek, 19 uncu maddeye dördüncü fıkra olarak eklen
mek suretiyle ve Tasandan çıkarılarak ve madde numaraları teselsül ettirilerek, 

-22 nci maddesi; 19 uncu maddeye sekizinci ve dokuzuncu fıkra olarak eklenmek suretiyle ve 
Tasarıdan çıkarılarak ve madde numaraları teselsül ettirilerek, 

-23 üncü maddesi; 19 uncu maddeye onuncu fıkra olarak eklenmek suretiyle ve Tasarıdan 
çıkarılarak ve madde numaraları teselsül ettirilerek, 

-24 üncü maddesi; üçüncü fıkrasına iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 
gücünü % 50 oranının altında yitiren sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayan 
bir nedenle ölümü halinde hak sahiplerine sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik 
ödeneğinin gelir olarak bağlanması amaçlanarak bu kişilerin mağduriyeti ortadan kaldırılmak; 
Tasarının 25 inci maddesi bütünlüğü sağlamak üzere bu maddeye beşinci fıkra olarak eklenmek 
suretiyle ve Tasarıdan çıkarılarak ve madde numaraları teselsül nedeniyle 20 nci madde olarak, 

-25 inci maddesi; bütünlüğü sağlamak üzere 24 üncü maddeye beşinci fıkra olarak eklenmek 
suretiyle ve Tasarıdan çıkarılarak ve madde numaraları teselsül ettirilerek, 

-26 nci maddesi; madde başlığı "İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin 
ve üçüncü kişilerin sorumluluğu" şeklinde değiştirilerek; madde hükümleri aynen korunarak uy
gulama kolaylığı sağlamak üzere 27 inci madde hükümleri aynen dördüncü ve beşinci fıkralar 
olarak bu maddeye taşınmak; birleştirme ve teselsül nedeniyle 21 inci madde olarak, 

-27 nci maddesi; 21 inci maddeye dördüncü ve beşinci fıkralar olarak taşınmak suretiyle ve bir
leştirme ve teselsül nedeniyle Tasarıdan çıkarılarak, 

-28 inci maddesi; daha kolay anlaşılacak şekilde madde bentleri yeniden düzenlenmek; sigor
talının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin art
ması durumunda uygulanacak müeyyideler azaltılmak suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniy
le 22 nci madde olarak, 

-29 uncu maddesi; madde kapsamında gelir kaybı riski karşılandığı ve sağlık yardımları, genel 
sağlık sigortası kapsamında verileceğinden, birinci fıkra sonundaki "sağlık hizmetleri" ibaresi çıkar
tılmak; üçüncü fıkra bu Kanunun dördüncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
olanların bildirimde bulunmamaları halinde bu sürede meydana gelen sigorta risklerinde kendilerine 
gelir veya ödenek verilmeyeceği belirtilmek; birleştirme ve teselsül nedeniyle 23 üncü madde olarak, 

-30 uncu maddesi; aynen kabul edilmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 24 üncü 
madde olarak, 
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-31 inci maddesi; birinci ve ikinci fıkralarda geçen "çalışma gücünün en az üçte ikisini yitir
diği" ibaresi, meslekte kazanma gücü kayıp oranının oran olarak ifade edilmesi, aynı oranlar esas 
alınarak belirlenmesinin uygulamayı da kolaylaştıracağı düşünülerek "çalışma gücünün % 60'ını" 
şeklinde değiştirilmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 25 inci madde olarak, 

-32 nci maddesi; madde başlığı "Malullük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şart
ları" şeklinde değiştirilmek ve 32 nci maddenin birinci fıkrası olarak birleştirilmek suretiyle 
Tasandan çıkarılarak ve birleştirme ve teselsüle tabi tutularak, 

-33 üncü maddesi; malullük için aranan 3600 gün prim ödeme şartının yerine getirilmesindeki 
zorluklar ve hak mağduriyetine neden olabileceği dikkate alınarak (b) bendinde on yıldan beri 
sigortalı olanların 1800 gün prim bildirilmiş olması halinde malullük sigortasından yararlanabil
melerine imkan verecek şekilde hüküm eklenmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 26 
nci madde olarak, 

-34 üncü maddesi; madde başlığı "Malullük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve 
yeniden bağlanması" şeklinde değiştirilmek; madde gereğince bağlanacak malullük aylığının 
tutarının bir önceki yılın en düşük yaşlılık aylığından az olamayacağı belirtilmek suretiyle asgari bir 
tutar garanti edilecek şekilde maddeye ikinci fıkra olarak eklenmek suretiyle birleştirme ve teselsül 
nedeniyle 27 nci madde olarak, 

-35 inci maddesi; aynen, 34 üncü maddeye üçüncü ve dördüncü fıkra olarak birleştirilmek 
suretiyle Tasarıdan çıkarılmak ve birleştirme ve teselsüle tabi tutularak, 

-36 nci maddesi; aynen, 34 üncü maddeyle birleştirilmek suretiyle Tasandan çıkarılarak ve bir
leştirme ve teselsüle tabi tutularak, 

-37 nci maddesi; 28 inci maddenin birinci fıkrası olarak düzenlenmiş, madde başlığı "Yaşlılık 
sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlan" olarak değiştirilmiştir. 

-38 inci maddesi; üçüncü fıkrasındaki "4000" gün ibaresi, tam yılı ifade etmek üzere "3960" 
gün olarak değiştirilmek, dördüncü fıkrasındaki "sakatlığının" ibaresi, bu gibi hallerin sigortalıların 
çalışma gücünün kaybına neden olduğu hem de uygulamada birliği sağlamak amacıyla "çalışma 
gücündeki kayıp oranı" şeklinde değiştirilmek; sigortalıların daha düşük oranlardaki çalışma gücü 
kaybı halinde de yaşlılık sigortasından yararlanabilmelerini sağlamak üzere, oranlann üst sınırı % 
65' den 59'a, alt sının ise % 45'den 40'a indirilmek; 50 yaşını dolduran sigortalıların erken yaşlan-
malan halinde yaşlılık aylığından yararlanabilmeleri sağlanmak; Tasarının sadeleştirilmesi amacıy
la 38 inci maddeyle birleştirilmek ve teselsüle tabi tutularak, 

-39 uncu maddesi; üçüncü fıkranın ikinci satınnda yer alan" 31.12.2016 tarihine kadar" ibaresi 
anlam farklılığına neden olmamak için "2015 yılı sonuna kadar" şeklinde değiştirilmek; dördüncü 
fıkrasında bağlanan aylıkların Ocak ve Temmuz dönemlerine göre gelir ve aylıklara uygulanan ar
tış oranlan kadar artınlacağı şeklinde düzenlenmek suretiyle ve birleştirilmek ve teselsül nedeniy
le 29 uncu madde olarak, 

-40 inci maddesi; madde başlığı "Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik 
destek primi ödenmesi" şeklinde değiştirilerek; 41 maddeye birinci ve ikinci fıkra olarak birleştiril
mek suretiyle Tasandan çıkarılarak ve birleştirilmek ve teselsüle tabi tutularak, 

-41 inci maddesi; aynen ve birleştirilmek ve teselsül nedeniyle 30 uncu madde olarak, 
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-42 nci maddesi ; madde başlığı yaşlılık sigortasından verildiğini belirginleştirmek amacıyla 
"Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya" şeklinde değiştirilerek ve madde hükümleri aynen, birleştirme ve 
teselsül nedeniyle 31 inci madde olarak, 

-43 üncü maddesi; maddenin 44 üncü maddeyle birleştirilmesi suretiyle Tasarıdan çıkarılarak 
ve madde numaraları teselsüle tabi tutularak, 

-44 üncü maddesi; birleştirme nedeniyle ve madde başlığı ölüm sigortası kolundan sağlanan 
haklar olduğunun vurgulanması amacıyla "Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şart
lan şeklinde değiştirilmek; (a) bendinin beş yıldan beri sigortalı olup toplam 900 gün prim ödemiş 
olan sigortalıların ölümü halinde hak sahiplerine aylık bağlanması imkanı getirilmek amacıyla 
değiştirilmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 32 nci madde olarak, 

-45 inci maddesi; (c) bendinde 44 üncü maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak toplam 
900 gün prim ödemiş durumdayken ölen sigortalının hak sahiplerine de 9000 gün üzerinden hesap
lanarak ölüm aylığı bağlanması imkanı getirilmek; ikinci fıkra ise bu düzenleme çerçevesinde mad
de metninden çıkartılmak suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 33 üncü madde olarak, 

-46 nci maddesi; (b) bendindeki "çalışamayacak durumda malul bulunan çocukların" ibaresi, 
"çalışma gücünü en az % 60 oranında yitiren malul durumdaki çocukları" ibaresi ile değiştirilmek; 
çalışma gücü kaybıyla ilgili diğer maddelerle uyumlu hale getirilmek; ana ve babadan 65 yaşın 
üzerinde olup, çalışmayan veya gelir veya aylık almayanlara, diğer hak sahiplerinden artan hisse 
bulunup bulunmadığına bakılmaksızın aylık bağlanmasını sağlamak amacıyla değiştirilmek suretiy
le ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 34 üncü madde olarak, 

-47 nci maddesi; 48 inci madde ile birleştirilerek ve aynen, birleştirme ve teselsül nedeniyle 
Tasarıdan çıkarılmak ve teselsüle tabi tutulmak suretiyle, 

-48 inci maddesi; birleştirme nedeniyle madde başlığı "Hak sahiplerinin aylıklarının başlan
gıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması" şeklinde değiştirilmek; üçüncü fıkradaki "çalışamayacak 
durumda malul olanlara" ibaresi, "çalışma gücünü en az % 60 oranında kaybederek malul olduğu 
anlaşılanlara" şeklinde değiştirilmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 35 inci madde 
olarak, 

-49 uncu maddesi ; madde başlığı hakkın ölüme bağlı olduğunun vurgulanması amacıyla 
"Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya" şeklinde değiştirilmek ve aynen; birleştirme ve teselsül 
nedeniyle 36 nci madde olarak, 

-50 nci maddesi; madde başlığı birleştirme nedeniyle "Evlenme ve cenaze ödeneği" şeklinde 
değiştirilmek; madde içerisinde geçen "evlenme yardımı" ibaresi "evlenme ödeneği" şeklinde 
değiştirilmek; birinci ve ikinci fıkralar birleştirilmek suretiyle aynen ve birleştirme ve teselsül 
nedeniyle 37 nci madde olarak, 

-51 inci maddesi ; 50 nci maddeyle birleştirilmek suretiyle aynen ve Tasarıdan çıkarılmak 
suretiyle, birleştirme ve teselsüle tabi tutularak, 

-52 nci maddesi; aynen, birleştirme ve teselsül nedeniyle 38 inci madde olarak, 
-53 üncü maddesi; aynen, birleştirme ve teselsül nedeniyle 39 uncu madde olarak, 
-54 üncü maddesi; Maddenin tümü sadeleştirmek amacıyla redaksiyona tabi tutulmak; cetvelin 

(5) numaralı bendinin kapsamdaki işyeri sütunundaki " Hastane, sağlık tesisi ve laboratuarlar " 
ibaresi, "Röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyon laboratuarları işlerinde." İbaresiyle, ek-
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lenecek gün sayısı sütunundaki" 120 gün" ibaresi "90 gün" olarak değiştirilmek; (6) numaralı bent
teki "İnfaz koruma memurları, baş memurları ve diğer personel (10) numaralı bende alınarak "Ceza 
ve tutukevlerinde" ibaresi "Ceza ve tutukevlerinde bilfiil hükümlü Ve tutuklularla irtibat içinde olan 
görevliler" şeklinde değiştirilmek; (7) numaralı bentteki "Pilot, hostes ve diğer uçuş görevlileri ile 
gemi, uzun yol otobüs kaptan ve yardımcıları ile bunların seferlerinde çalışan diğer personel" 
ibaresi, "Hava yollarının uçucu personeli, lokomotif makinistleri" şeklinde değiştirilmek; "Hava, 
deniz ve kara yollan ulaşım firmaları" ibaresi, "Fiilen uçakta ve lokomotifte" şeklinde (6) numaralı 
bent olarak değiştirilmek; (8) numaralı bent (7) olarak değiştirilmek; (9) numaralı bent (8) olarak 
değiştirilmek; (11) numaralı bent olarak PTT dağıtıcıları eklenmek amacıyla "11) PTT dağıtıcıları; 
Posta dağıtımı işyerlerinde yaya olarak yapılan işlerde; 90 gün" olarak eklenmek suretiyle ve bir
leştirme ve teselsül nedeniyle 40 inci madde olarak, 

-55 inci maddesi; aynen ve 54 üncü maddeye son fıkra olarak birleştirilmek suretiyle Tasarıdan 
çıkarılarak ve teselsüle tabi tutularak, 

-56 ncı maddesi; (b) bendinin kısmi çalışanların borçlanmaya dahi gerek olmadan isteğe bağlı 
olarak primlerini zamanında ödeyebilmelerini sağlamak amacıyla tasarıdan çıkarılmak; (1) bendi 
kapsamındaki durumların zorunlu sigorta kapsamına alınması gerektiği düşünülerek maddeden 
çıkartılmak; bu bentle bağlantılı olan ikinci fıkranın da uygulama imkanı kalmayacağından 
Tasarıdan çıkarılarak ve maddenin tümünün redaksiyona tabi tutulması suretiyle ve birleştirme ve 
teselsül nedeniyle 41 inci madde olarak, 

-57 nci maddesi; madde başlığı birleştirme nedeniyle "Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait 
süreler ve yurtdışında ödenen primlerin iadesi" şeklinde değiştirilmek; borçlanma tutarının, nor
mal sigortalılar ile nimet külfet dengesi bakımından haksızlığa sebebiyet vermemesi amacıyla 
borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının başvuru tarihindeki prime esas 
asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32'si olarak değiştirilmek; 
yapılan düzenlemeler çerçevesinde üçüncü fıkranın redaksiyon sonucu maddeden çıkartılmak; 
dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar tek fıkra haline getirilerek ikinci ve üçüncü fıkralar 
olarak düzenlenmek; onuncu fıkranın maddeden çıkartılmak suretiyle, birleştirme ve teselsül 
nedeniyle 42 nci olarak, 

-58 inci maddesi; aynen ve 57 nci maddeye yedinci fıkra olarak eklenmek suretiyle Tasarıdan 
çıkarılarak ve madde numarası teselsüle tabi tutularak, 

-59 uncu maddesi; madde başlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının da maddeye eklen
mesi nedeniyle "Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık 
görevinde bulunanların aylıkları" şeklinde değiştirilmek; maddeye üçüncü fıkra olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanına Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40'ı esas alınarak 
Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 75'i oranında yaşlılık aylığı bağlanması yönünde 
düzenleme eklenmek; diğer fıkralarda da bu hükme uygun olarak düzenleme yapılmak amacıyla 
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 43 üncü madde olarak, 

-60 inci maddesi; (a) bendinde yer alan "onbeş fiili hizmet süresi" ibaresi bu süre güne çev
rilerek 5400 gün olarak düzenlenmek; (b) bendi ifade bakımından düzenleme yapılarak "özel 
kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim 
ödeme gün sayısı 9000 gün olması halinde" şeklinde değiştirilmek; (c) bendi ise ikinci fıkra olarak 
düzenlenmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 44 üncü madde olarak, 
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-61 inci maddesi; madde başlığı maddeyi daha doğru ifade etmesini sağlamak amacıyla 
"Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigor
talılıkları ve primleri" şeklinde düzenlenmek; madde metninde ikinci bentte yer alan "emsali kad
ronun" ibaresinin önüne "kendi kadrosunun" ibaresi eklenmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül 
nedeniyle 45 inci madde olarak, 

-62 nci maddesi; madde başlığı madde başlığı maddeyi daha doğru ifade etmesini sağlamak 
amacıyla "Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve kamu görevlilerinin prime esas kazanç 
üst sının" olarak düzenlenmek; son fıkrasına yurtdışındaki şartlar nedeniyle artan masrafını kar
şılamaya yönelik verilen hakların yurt içindeki emsali kadrolarla eşitsizliğe neden olmaması 
amacıyla "yurtdışında geçici ya da sürekli göreve gönderilen kişilerin prime esas kazançları, Tür
kiye'deki emsali kadrodaki sigortalının prime esas kazancını geçemez." ibaresi eklenmek; maddeye 
son fıkra olarak kamu görevlilerinin prime esas kazançlarından bazılarına sınır getirilmesi 
gerekebileceğinden Bakanlar Kuruluna yetki verene bir düzenleme getirilmek suretiyle ve 46 ncı 
madde olarak, 

-63 üncü maddesi; Tasanda iptal edilmeyerek 5434 sayılı Kanunda bırakılan harp malullüğüne 
ilişkin hükümlerin Tasarıya taşınması amacıyla madde başlığı "Harp malûllüğü ve harp malullerine 
verilecek malûllük zammının karşılığı" şeklinde değiştirilmek; harp malullüğü kavramı korunmak
la birlikte Tasarının diğer hükümlerine ve tekniğine uygun olarak harp malullüğü aylığı ise sürekli 
iş göremezlik ödeneğine dönüştürülmek, kişilerin haklarında herhangi bir kısıtlamaya gitmeksizin 
yeniden düzenlenmesi suretiyle ve birleştirme ve teselsül sonucu 47 nci madde olarak, 

-64 üncü maddesi; madde ikinci fıkrasına maddede bulunan boşluğu doldurmak amacıyla 
"Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden 
itibaren bir ayı geçemez." ibaresi eklenmek ve diğer hükümleri aynen, birleştirme ve teselsül 
sonucu 48 inci madde olarak, 

-65 inci maddesi; madde başlığı birleştirmeler nedeniyle "İtibarî hizmet süreleri, etkisi ve 
itibari hizmet süresi primi" şeklinde değiştirilmek; (b) bendinde yer alan "Kanunları gereğince ay
lıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyerek" ibaresi kanun tekniği ve ifade 
bakımından "4 üncü madde gereği sigortalı sayılanlardan" şeklinde değiştirilmek suretiyle, birleş
tirme ve teselsül sonucu 49 uncu madde olarak, 

-66 ncı maddesi; aynen ve 65 inci maddeyle birleştirmek suretiyle Tasarıdan çıkanlarak, 
-67 inci maddesi; aynen ve 65 inci maddeyle birleştirilmek suretiyle Tasarıdan çıkarılarak, 

-68 inci maddesi; önceki maddelerde yapılan düzenlemeye paralel olarak Kamu görevlilerinin 
iş göremezlik gelirleri ile malûllük aylıkları ayrıca düzenlemeye gerek kalmadığından Tasarıdan 
çıkarılmak ve madde numaraları teselsül ettirilmek suretiyle, 

-69 uncu maddesi; Tasarının yedinci bölümünde düzenlenen isteğe bağlı sigortalının, esnek 
çalışma sonucu kişilerin prim ödeme gün sayılarında meydana gelecek boşluğu isteğe bağlı sigorta 
ile karşılamalarına imkan getirilmek amacıyla yeniden düzenlenmek; bu amaçla madde başlığı "İs
teğe bağlı sigorta ve şartları" olarak değiştirilmek, maddenin (a) fıkrasına "ay içerisinde 30 günden 
az çalışmak veya son bir yıl içinde 360 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak" ibaresi ek
lenmiş ve bu bent de yer alan "kendi çalışmaları nedeniyle aylık bağlanmamış olmak" ibaresi ayrı 
bir bent olarak düzenlenmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 50 nci madde olarak, 
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-70 inci maddesi; Tasarının 69 uncu maddesi ile birleştirilmesi nedeniyle Tasandan çıkarılmak 
ve madde numaralarını teselsüle tabi tutarak, 

-71 inci maddesi; birleştirmeler nedeniyle yeniden düzenlenmek ve redaksiyona tabi tutulmak 
suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 51 nci madde olarak, 

-72 nci maddesi; birleştirmeler nedeniyle yeniden düzenlenmek ve redaksiyona tabi tutulmak 
suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 52 nci madde olarak, 

-73 üncü maddesi; birleştirmeler nedeniyle yeniden düzenlenmek ve 71 inci madde ile birleş
tirilmek suretiyle ve Tasandan çıkanlarak, teselsüle tabi tutulmak suretiyle, 

74 üncü maddesi; birleştirmeler nedeniyle yeniden düzenlenmek ve 71 inci madde ile birleş
tirilmek suretiyle ve Tasandan çıkarılarak, teselsüle tabi tutulmak suretiyle, 

-75 inci maddesi; madde metninde yer alan (a) ve (b) bentleri "4 üncü maddenin birinci fık
rasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalılık hallerine ait prime esas kazanç tavanlarını ay-
n ayrı aşmamak üzere, sigortalının prime esas kazançları toplanır. Sigorta hakları ise toplam prime 
esas kazanç üzerinden verilir." şeklinde düzenlemek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 
53 üncü madde olarak, 

-76 nci maddesi; madde metninde (a) bendi "Uzun vadeli sigorta kollarından" (b) bendinin adı 
ise "Kısa vadeli sigorta kollarından" şeklinde değiştirilmiş ve maddede kız çocuklarına hem eşin
den hem de babasından gelir ve aylığa hak kazanması durumunda tercih hakkı tanınmak suretiyle 
ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 54 üncü madde olarak, 

-77 nci maddesi; "Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi ve yoklama işlem
leri" şeklinde düzenlenmek; madde metnine dördüncü fıkra olarak "Gelir ve aylık alma şartlarının 
devam edip etmediğine yönelik yoklama işlemlerine ilişkin usul ve esasları ile bu maddenin uy
gulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir." ibaresi 
eklenmek; birleştirme ve teselsül nedeniyle 55 inci madde olarak, 

-78 inci maddesi; aynen ve 77 inci madde ile birleştirilmek suretiyle Tasandan çıkarılarak ve 
madde numaraları teselsül ettirilerek, 

-79 uncu maddesi; aynen ve 77 inci madde ile birleştirilmek suretiyle Tasandan çıkarılarak ve 
madde numaralan teselsül ettirilerek, 

-80 inci maddesi; madde metninde (a) ve (b) bentlerine "kesinleşmiş yargı kararı üzerine" 
ibaresi eklenmek; (d) bendi madde metninden çıkartılmak; maddeye son fıkra olarak "Ölüm geliri 
veya aylığı bağlanması için eşinden boşandığı belirlenen eş ve çocuklara, bağlanmış olan gelir ve 
aylıklar kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar 96 nci madde hükümlerine göre geri alınır" ibaresi 
eklenmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 56 nci madde olarak, 

-81 inci maddesi; maddeye dördüncü fıkra olarak "Sigortalılann 18 yaşından sonra yapılan yaş 
düzeltmeleri ile hak sahiplerinin gelir veya aylığa hak kazandığı tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 
yapılan yaş düzeltmeleri, bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz." ibaresi eklenmek, birleş
tirme ve teselsül nedeniyle 57 nci madde olarak, 

-82 nci maddesi; Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun oluşumunda katılımcıların branşının 
belirlenmesi terk edilerek yeni kurumsal katılımlar sağlanmak; kurul üyelerinin toplantı ücreti 
yeniden düzenlenmek suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 58 inci madde olarak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



- 9 1 -

-83 üçüncü maddesi; madde başlığı daha iyi ifade edilmesi bakımından "kurumun denetleme 
ve kontrol yetkisi" olarak değiştirilmek; ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, 
Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, yeminli malî 
müşavirler tarafından verilecek uygunluk belgesinin esas alınacağı yönünde düzenleme yapılmak 
suretiyle ve birleştirme ve teselsül nedeniyle 59 uncu madde olarak, 

-84 üncü maddesi; birinci fıkrasında, Tasarının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine 
tabi hizmet akdi ile çalışanları ve (b) bendine tabi olarak bağımsız çalışanlara yapılan atıfları kolay
laştırmak amacıyla alt bentlere ayırmak, (a) bendinde yer alan isteğe bağlı sigortalıları aynı amaçla 
(b) bendi olarak ve diğer bentleri teselsül ettirmek; ikinci fıkrasındaki 5 inci maddeye yapılan atfa 
konu kişilerin esasen diğer bentler kapsamında GSS kasamına alındığı için çıkarmak; üçüncü fık
rasının 6 ncı maddesine eklenen (1) bendindeki yurt dışı temsilciliklerinde bulunduğu ülkenini sos
yal güvenlik kurumuna kayıtlı olanların GSS kapsamından çıkarılması amacıyla eklenmek, aynı 
fıkranın ceza ve infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü bulunan kişilerin özel koşulları nedeniyle 
mevcut uygulamayı korumak amacıyla GSS kapsamı dışına bırakılmak; dördüncü fıkrasının ifade 
bütünlüğü ve anlam kolaylığı açısından redaksiyona tabi tutulmak suretiyle ve birleştirme ve tesel
sülden dolayı 60 inci madde olarak, 

-85 inci maddesi; başlığının "Genel sağlık sigortasının başlangıcı, tescili ve sona ermesi" şek
linde değiştirilmesi; birleştirme ve teselsülden dolayı 61 inci madde olarak ve birinci fıkrası sigor
talılık başlangıç tarihlerinin ve tescil usullerinin tereddüte yer bırakmayacak şekilde düzenlemek; 
ikinci fıkrası, birinci fıkrada dercedilmesi nedeniyle çıkarılmak; üçüncü fıkrasında yer alan 18 yaşın 
altındaki kişiler için hakların pekiştirilmesi amacıyla redakte edilerek; dördüncü fıkrada yer alan 
ifadenin iletilen tereddütleri gidermek amacıyla geçiş dönemindeki süre kısıtlamasına gerek ol
madığından fıkranın buna göre redaksiyona tabi tutulmak; beşinci fıkranın Tasarının ortak hüküm
ler bölümüne alınması amacıyla çıkarılmak; son fıkrasının sadeleştirilmek amacıyla redaksiyona 
tabi tutulmak suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 61 inci madde olarak; 

-86 ncı maddesi; "Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma" şeklinde değiştiril
mek; birinci fıkrasında kapsamdaki kişilerin haklarını daha belirginleştirmek amacıyla ifade bakımın
dan redaksiyona tabi tutulmak suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 62 madde olarak; 

-87 nci maddesi; "Sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi" şeklinde değiştirilmesi; birinci fıkranın 
(a) bendini kişisel koruyucu sağlık hizmetlerinin hastalık haline bakılmaksızın verileceğini vur
gulamak amacıya ifade bakımından redaksiyona tabi tutulmak; (b) bendinde organ, doku ve kök 
hücre nakline ilişkin sağlık hizmetlerini karşılanıp karşılanmayacağı konusunda tereddüt hasıl ol
duğundan bende açıkça eklemek; (c) bendinde yer alan hemşirelerin muayene yetkisinin yerinde ol
madığına ve çıkarılması; (d) bendinin ve ikincifıkra hükümlerinin ayrı ayn yazılmasının yarattığı 
yorum farklılıklarının giderilmesi amacıyla birleştirilerek ve 18 yaşın altında ortodonti ve protezin 
dahil olduğunun, 60 yaş üstünde de protezin dahil olduğunun açık bir şekilde yazılarak; (f) bendin
den önce eklenmek üzere, yardımcı üreme yöntemlerinin kapsam dışı olmasını öngören bendin 
Tasarının 88 nci maddesinden çıkanlmak ve çocuk sahibi olmayan kapsamdaki kişilerin, ayrıca 
çocuğu olmasına rağmen zorunlu bir tedavi yöntemi olması halinde, çocuk sahibi olan kişilere de 
bu hakkın tanınması, çok pahalı olan ve kötüye kullanımı sıklıkla olabilecek bu tedavi yönteminin 
sağlanma şartlarının detaylı bir şekilde yer alması amacıyla "e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi 
olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının; 
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1) Yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve 
ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca belirlenen sağlık hizmet 
sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi, 

2) 23 yaşından büyük veya 41 yaşından küçük olması, 
3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumca belir

lenen sağlık hizmet sunuculan sağlık kurulları tarafından belgelenmesi, 
4) Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, 
5) En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün 

prim ödeme gün sayısının olması, 
şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı 

üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması 
ve Kurumca belirlenen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görül
mesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri." eklenmek; (f) bendine karşılanıp karşılan
mayacağı konusunda tereddüt hasıl olan "kemik iliği" ibaresinin eklenmesi; üçüncü fıkradaki 
ibarenin Kurumun bentlerde sayılan sağlık hizmetleri ortadan kaldırmaya yönelik yorum
lanabileceği endişesini gidermek amacıyla anlam bakımında redaksiyona tabi tutulması; 89 uncu 
maddenin bu maddeyle birleştirilmesi sonucu ibarenin aynen alınarak son fıkra olarak eklenmesi 
suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 63 üncü madde olarak; 

-88 inci maddesi; birinci fıkrasının (a) bendinin vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik kon-
jenital nedenlerden kaynaklanan yoksunluk halini veya uzuv fazlalıklarını da tasarıya eklenmesi; 
(b) bendinde yer alan yardımcı üreme yönetmelerinin Tasarının 87 nci maddesinde eklenmesi 
nedeniyle çıkarılmak; alternatif tıp uygulamalarının da Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi yöntemi 
olarak kabul edilmesi şartına bağlı olarak karşılanabileceğini ifade etmek amacıyla bendin "Sağlık 
Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık 
hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri." şeklinde eklenmek suretiyle ve birleştirme ve 
teselsülden dolayı 64 nci madde olarak; 

- 89 uncu maddesi; Tasarının 87 nci maddeye son fıkra olarak aktarıldıktan sonra çıkarılmak 
suretiyle; 

-90 inci maddesi; birinci fıkrası yol parası ve zaruri giderlerin ayakta ve yatarak tedavide 
refakatçisi ile birlikte ifade bakımından redaksiyona tabi tutulması; yol parası, gündelik, yemek ve 
refakatçi giderlerinin Kurumun tek başına insiyatifıne gerek olmadan belirlenmesi amacıyla Sağ
lık Hizmetleri Fiyalandırma Komisyonunun görevlendirilmesi amacıyla "Yurt içinde veya yurt 
dışına yapılan şevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin tutan 72 nci 
maddede belirtilen Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenir." Şeklinde 
değiştirilmek; kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından gerekli olan kontrol, periyodik muayene ve 
kontrol amacıyla yol parası ve gündelik ödenmesine ilişkin "Sigortalılar ile 34 üncü maddenin birin
ci fıkrası (a) bendinin 3 numaralı bendinde belirtilen çocuklar, sürekli iş göremezlik veya malûllük 
durumlarının tespiti, kontrolü veya periyodik sağlık muayenesi amacıyla yapılan sağlık hizmeti 
giderleri ile yol ve gündelik giderleri de bu madde hükümlerine göre ödenir." ibaresinin dördüncü 
fıkra olarak eklenmesi suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 65 inci madde olarak; 

-91 inci maddesi; birinci fıkranın (b) bendinde yer alan geçici ve sürekli görevlendirmenin 
farklı çalışma ilişkilerinde olan çalışanların ihtiyaçlarının tanımında çıkabilecek sorunları ön-
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celemek bakımından redaksiyona tabi tutulması; (c) bendinin ifade bakımından redaksiyona tabi 
tutulması; ikinci fıkrada yer alan fark ödemesinin hizmet akdine ve kamu hukukuna bağlı çalışan
lar için sosyal güvenlik gelirlerinden karşılanmamak suretiyle işverenleri tarafından ödenebilmesi 
için "Bu tutan aşan kısım işverenler tarafından ödenir." şeklinde eklenmesi; (b) bendi gereği sürek
li görevlendirme durumu dışında sürekli görevlendirme halinde de yurt dışında sigorta yaptırmasına 
imkan verecek şekilde redaksiyona tabi tutulması; (c) bendi kapsamında yurt dışına sevk edilen 
kişilerin Kurumun yurt dışında o sevk konbsu hastalıkla ilgili anlaşmalı olduğu yer dışında tedavi 
olmayı tercih etmesi halinde anlaşmalı yere ödenen tutarı geçemeyecek şekilde "Birinci fıkranın (c) 
bendi gereğince yurt dışına sevk edilen kişilerin sağlık hizmeti giderleri, var ise Kurumun yurtdışın
da şevke konu tedaviye ilişkin sözleşmeli olduğu sağlık hizmet sunucularına ödenen tutarı 
geçemez." eklenmesi suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 66 ncı madde olarak; 

-92 nci maddesi; birinci fıkrasına savaş ve afet halinde prim ödeme ve 90 gün şartına bakıl
maması için "afet ve savaş" ibaresinin eklenmesi; grev, lokavt halinin genel sağlık sigortalısının 
iradesi dışında bir durumdan kaynaklanması nedeniyle prim ödeme ve 90 gün koşuluna bakıl
maması amacıyla "grev ve lokavt hali" ibaresinin eklenmesi; ikinci fıkrasına acil hallerde ne 
yapılacağına ilişkin açıklık kazandırmak amacıyla "(acil hallerde ise acil halin sona ermesinden 
sonra)" şeklinde eklenmek suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 67 nci madde olarak; 

-93 üncü maddesi; birinci fıkranın (c) bendinde ayaktan tedavide yeni alınması öngörülen 
laboratuar ve radyoloji gibi işlemler için katılım payının metinden çıkarılması; (b) bendinde yer alan 
ilacın (c) bendi olarak düzenlenlenerek; beşinci fıkrada net asgari ücretin hesabında yaşanabilecek 
sorunlar nedeniyle yaklaşık aynı tutara gelen bürüt asgari ücreti %75 inin maddeye eklenmesi için 
redaksiyona tabi tutularak; Tasanmn 87 nci maddesine eklenen yardımcı üreme yöntemi tedavisinin 
pahalı bir tedavi yöntemi olması, GSS'nin özellikle koruyucu ve diğer tedavi edici sağlık harcamaları 
için kaynak sorunu yaşamaması için katılım paylannın daha yüksek belirlenmesi amacıyla maddeye 
beşinci fıkra olarak "63 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince sağlanan ve bir has
talığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme 
yöntemi tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede % 30, 
ikinci denemede % 25 ve üçüncü denemede % 20 oranında uygulanır. Ancak katılım payında dör
düncü fıkra gereği uygulanan üst limit dikkate alınmaz." şeklinde eklenmesi ve diğer fıkraların 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 68 inci madde olarak; 

-94 üncü maddesi; birinci fıkrası (a) bendinden sonra gelmek üzere afet ve savaş halinin özel
liği nedeniyle katılım payının alınmaması için "b) 75 inci maddede yer alan afet ve savaş hali 
nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri." şeklinde ibarenin eklenmesi; harp malulleri ile terör mağdur-
lanndan katılım payı alınmaması yönündeki mevcut mevzuat hükümlerinin korunması amacıyla "f) 
60 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (8) numaralı alt bendi kapsamında sayılanlar" 
ibaresinin eklenmesi suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 69 uncu madde olarak; 

-95 inci maddesi; üçüncü fıkrasına afet ve savaş halinde sevk zincirine uyma zorunluluğu 
aranamayacağı için maddenin bu yönüyle düzeltilmesi suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 
70 inci madde olarak; 

-96 ncı maddesi; başlığı Tasanmn 97 nci maddesinin birleştirilmesi nedeniyle başlığın "Kim
lik tespiti ve yerleşim yeri bildirim zorunluluğu ve acil haller" şeklinde değiştirilmesi; birinci fık
rasına acil hallerde kimlik tespitinin ne şekilde yapılacağına yönelik hüküm olmaması nedeniyle 
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"(acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra)" eklenmesi; sigortalıların da kendi adlarına 
diğer kişileri tedavi ettirmek ve diğer yöntemlerle hakkı kötüye kullanabileceğinden buna ilişkin 
maddeye üçüncü fıkra olarak "Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ken
di adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya Kurumdan diğer bir menfaat temin etmesini 
sağlaması yasaktır. Bu fiilleri işleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanuni faiziyle bir
likte müştereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uy
gulanır." şeklinde eklenmesi; tasarının 97 nci maddesindeki hükmün birleştirilmek suretiyle dör
düncü fıkra olarak eklenmesi suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 71 inci madde olarak; 

- 97 nci maddesi; 96 ncı maddeye son fıkra olarak eklenmesi nedeniyle Tasarıdan çıkarılması 
ve madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle; 

-98 inci maddesi; birinci fıkrasına Tasarının 99 uncu maddesinde yer verilen azami sınırlan geç
memek üzere belirleme yetkisini Komisyona tanınmasını sağlamak üzere "Komisyon 73 üncü mad
denin altıncı fıkrasında öngörülen oranları her yıl belirler." şeklinde fıkranın sonuna eklenmesi; 
Komisyonun sağlık hizmet sunucularından ve konunun taraflarından görüş alabilmesi, görüşlerin de 
zamanında ulaşmasını sağlamak amacıyla 30 günle sınırlama getirmek, Tasarıda yer alan ikinci fık
ranın geniş katılımı da sağlayacak şekilde üçüncü fıkra olarak; "Kurum, Komisyon adına çalış
malarına başlamadan önce Yüksek Öğretim Kurulunun, Türk Tabipleri Birliğinin, Türk Dişhekim-
leri Birliğinin, Türk Eczacıları Birliğinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliğinin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, en fazla üyeye sahip 
ilk üç işçi ve kamu çalışanları konfederasyonunun, en fazla üyeye sahip Optisyenlik Derneğinin, Tür
kiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun, en fazla üyeye sahip özel sağlık kurum ve kuruluş
ları dernekleri veya federasyonlarının, en fazla üyeye sahip özel polikliniklerin dernek veya federas
yonlarının, en fazla üyeye sahip özel tıbbi malzeme üretici veya ithalatçıları dernekleri veya federas
yonlarının, en fazla üyeye sahip tıp uzmanlık derneklerinin ve Komisyonca uygun görülecek diğer 
kurum ve kuruluşların görüşlerini alır. İlgili kurumlar 30 iş günü içinde görüşlerini göndermek zorun
dadır. Bu süre içerisinde gönderilmeyen görüşler dikkate alınmaz. Komisyon çalışmalarının başlan
gıcında, bu kurumların temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak toplantıda görüşlerini sözlü olarak da 
dinler." şeklinde eklenmesi suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 72 inci madde olarak; 

-99 uncu maddesi; birinci fıkrasına sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularından alınan hizmet 
bedelinin de ödenmesi nedeniyle redaksiyona tabi tutularak yeniden düzenlenmesi suretiyle "Bu 
Kanuna göre sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti 
sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından 
satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sağlanır." şeklinde düzenlenmesi; 
birinci fıkradan sonra gelmek üzere Kurumun tarafsızlığını, şeffaflığını vurgulamak ve bunu somut 
bir proje olarak uygulamasını sağlamak amacıyla "Kurum, sağlık hizmet sunucularının sözleşme 
başvurularının değerlendirilmesinde, sonuçlandırılmasında ve uygulanmasında sağlık hizmeti 
sunucuları arasında; sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti gider
lerinin ödenmesi aşamasında ise genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
arasında tarafsızlık, hakkaniyet ve açıklık ilkelerine uymak ve bunun uygulandığının izlenebileceği 
bir sistem kurmak zorundadır." şeklinde fıkra eklenmesi; beşinci fıkrada sözleşmesiz yerlere sevk 
de almaksızın gidenlere ödenecek tutarın anlaşılmasındaki zorluklar nedeniyle açık bir şekilde % 50 
olarak yazılması suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 73 üncü madde olarak; 
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-100 üncü maddesi; madde başlığının "Sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı ve kişisel 
koruyucu sağlık hizmeti harcamalarının tahsili" şeklinde değiştirilerek, madde içeriğinin GSS prim
lerinin amacına uygun harcanmasını sağlamaya yönelik olarak redaksiyona tabi tutulmak; genel 
sağlık sigortasının kapsama aldığı kişisel koruyucu sağlık hizmetlerinin esasen genel bütçeden 
ödendiği, primlerle finanse edilen sisteme ek yük oluşturmaması için bu amaçla yapılan har
camaların tahsili için "63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince sağlanan kişisel 
koruyucu sağlık hizmetleri için Kurumca yapılan harcamaların bedeli, takip eden yılda genel büt
çeden Kuruma ödenir." şekline fıkra eklenmesi; uzun ve kısa vadeli sigorta kollarından yapılan kon
trol muayenesi işlemlerinin bedellerinin bu sigorta kollarından tahsil edilebilmesi için "Uzun ve 
kısa vadeli sigorta kolları bakımından sürekli işgöremezlik, malullük, çalışma gücü kaybı hallerinin 
tespiti veya bu amaçla yapılan kontroller nedeniyle tutarları 72 nci maddeye göre, usul ve esasları 
Kurumca belirlenecek gündelik ve yol giderleri ile sağlık hizmeti giderleri uzun ve kısa vadeli 
sigorta kolları prim gelirlerinden karşılanır." ibaresinin son fıkra olarak eklenmesi suretiyle ve bir
leştirme ve teselsülden dolayı 74 üncü madde olarak; 

-101 inci maddesi; afet ve savaş hallerini düzenleyen 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı ve 
4.11.1983 tarihli ve 2941 sayılı Kanun kapsamında yeniden düzenlenmesi ve bu amaca uygun olarak 
redaksiyona tabi tutulması suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 75 inci madde olarak; 

-102 nci maddesi; başlığı Tasarının 106 ncı, 107 nci ve 108 inci maddelerinin bu maddeye ek
lenmesi nedeniyle "İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu" şeklin
de değiştirilmesi; madde birleştirmesi ve hukuk tekniği bakmından madde ifadeleri redaksiyona tabi 
tutulmak suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 76 ncı madde olarak; 

-103 üncü maddesi; aynen ve redaksiyona tabi tutulmak suretiyle ve birleştirme ve teselsülden 
dolayı 77 nci madde olarak; 

-104 üncü maddesi; 105 inci madde ile birleştirilmesi nedeniyle madde başlığının "Sağlık hiz
meti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi" olarak değiştirilmesi; ikinci fık
ra olarak sağlık bilgilerinin gizliliğini sağlamaya yönelik "Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişinin sağlık bilgilerinin gizliliği esastır. Sağlık bilgilerinin ne şekilde korunacağı, 
ulusal güvenlik nedeniyle sağlık bilgisi paylaşıma açılmayacak kişilerin tespiti ilgili Bakanlıkların 
önerisi üzerine Bakanlıkça tespit edilir." birleştirme ve teselsülden dolayı 78 nci madde olarak; 

-105 inci maddesi; 104 üncü maddeye üçüncü ve dördüncü fıkra olarak eklenmesi nedeniyle 
Tasarıdan çıkarılması ve madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle; 

-106 ncı maddesi; 102 nci maddeye 7 nci fıkra olarak eklenmesi nedeniyle Tasarıdan çıkarıl
ması ve madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle; 

-107 nci maddesi; 102 nci maddeye üçüncü ve dördüncü fıkra olarak eklenmesi nedeniyle 
Tasarıdan çıkarılması ve madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle; 

-108 inci maddesi; 102 nci maddeye beşinci ve altıncı fıkra olarak eklenmesi nedeniyle 
Tasandan çıkarılması ve madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle; 

-109 uncu maddesi; 79'uncu madde olarak ve prim ödeme zorunluluğunun vurgulanması 
amacıyla madde başlığı "Prim alınması zorunluluğu", ilk fıkrasında yer alan "Kurumca prim alınır" 
ibaresi "Kurum prim almak, ilgililer de prim ödemek zorundadır." şeklinde değiştirilerek ve birleş
tirme ve teselsülden dolayı 79 uncu madde olarak, 
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-110 uncu maddesi; 80'inci madde olarak ve birinci fıkrası madde hükmünün daha iyi anlaşıl
masını sağlamak bakımından (a), (b) ve (c) alt bendlerine bölünmüş ve tasanda yer alan prime tabi 
tutulmayan gelir unsurlarından benzer mahiyette olanlara maddede yer verilmek; ayrıca sigor
talıların gerek kendileri gerekse işverenleri tarafından lehlerine ödenen özel sağlık sigorta prim
lerinden asgari ücretin %10'unun aşmayan kısmının Kurum sağlık harcamalarının kontrolü 
bakımından prime esas kazanca dahil edilmemesini teminen bu yönde hüküm eklenmesi suretiyle; 
uygulamada doğabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla aynî yardımlardan ücretin 
%30'unu geçen kısmının prime esas kazanca tabi tutulmasına yönelik hükmün fıkraya eklemek; 
maddenin ikinci fıkrası uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla yeniden düzenlenmiş toplu iş sözleş
meli işyerlerinde işverenlerce veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlar uyarın
ca sonradan yapılan ödemelere ilişkin sigorta primlerinin gereksiz işlemlere yer verilmemesi 
bakımından kesinleşme tarihini ayın sonuna kadar yapılmasına imkan tanımak; yedinci fıkrada yer 
alan aylık prime esas kazanç beyan süresi, sigortalının gerçek gelirinin güncel olarak tesbiti 
bakımından her takvim yılı başı yerine Kurumca belirlenen sürelerde yapılmasını teminen değiş
tirilmiş, madde içinde yer alan atıflar tasarının yeni şekli kapsamında verilen yeni madde 
numaralarına yapılmak suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 80 inci madde olarak, 

-111 inci maddesi; madde başlığının madde içinde prim içinde yer almayan ve prime esas mat
rahtan bağımsız olarak düzenlenen devlet katkısını da içerdiğinden "Prim oranlan ve Devlet kat
kısı" şeklinde değiştirilmiş, (a) bendinde yer alan devlet katkısının, kanundaki tüm sigortalılara iliş
kin uzun vadeli sigorta kollannı kapsadığının daha iyi anlaşılması amacıyla bu bentten çıkartılıp 
maddenin sonununa yeni bir fıkra olarak eklenmiş ve birleştirme ve teselsülden dolayı 81 inci mad
de olarak, 

-112 nci maddesi; 82 nci madde olarak ve Yeni Türk Lirasına geçiş kapsamında düzenlenen 
birinci fıkrasının son cümlesinin mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu dikkate alınarak çıkartılmış, 
maddenin son fıkrasında yer alan prime esas günlük kazanç üst sının Uygulamasının 4 üncü mad
denin (a), (b) ve (c) bendlerinde yer alan her bir sigortalılık hali dikkate alınarak belirlenmek 
suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 82 nci madde olarak, 

-113 üncü maddesi; madde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 114 üncü maddeyle birleştiril
mek suretiyle Tasandan çıkanlarak ve madde numaralan teselsül ettirilerek, 

-114 üncü maddesi; maddede işyerinin tehlike sınıf ve derecesinin düşmesi halinde işverenlerin 
mağdur edilmemesi sağlamak üzere bir ay içinde işverene iade edilecek primler için Kurumun faiz 
ödememesi sağlanmak amacıyla değiştirilmek; madde içinde yer alan atıflar yeni madde 
numaralanna yapılmak suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 83 üncü madde olarak, 

-115 inci maddesi; aynen, birleştirme ve teselsülden dolayı 84 üncü madde olarak, 
-116 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan hesaplanan prim tutarının gecikme zammı ile 

beraber tahsiline yönelik ibarenin gecikme zammı ile gecikme cezasının ayrılmasına bağlı olarak 
uygulamada tereddüt yaşanmamasını teminen maddenin yeni şekli kapsamında verilen yeni madde 
numaraları da dikkate alınarak ilgili maddeye atıf yapılarak değiştirilmek; maddenin altıncı fık
rasında yer alan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma esasları, bu konuda çıkabilecek uyuş-
mazlıklann önlenmesi bakımından, ana hatlarıyla Tasarıda yer verilmek; maddenin son fıkrasının 
uygulamada doğabilecek tereddütlerin ortadan kaldınlması bakımından üyelerin meslek branş-
lannın yönetmelik ile belirlenmesini teminen değiştirilmek; maddede yer alan denetim elemanları 
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ibareleri madde hükmünün mahiyeti dikkate alınarak denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memur
ları olarak değiştirilmek; atıflar tasarının yeni şekli kapsamında yeni madde numaralarına yapılmak 
suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 85 inci madde olarak, 

-117 nci maddesi; birinci fıkrası madde hükmünün anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla 
(a),(b) ve (c) alt bendlerine bölünmek; anılan fıkrada ve izleyen fıkralarda Kurumca yürürlüğe 
konulacak yönetmeliğe yapılan atıflar maddenin son fıkrasında bu yönde hüküm bulunduğu dikkate 
alınarak çıkartılmak; ikinci fıkrada yer alan saklama yükümlülüğünün yanlış yorumlara yer veril
memesi bakımından sigortalılık ile ilgili belgeler bakımından düzenlenmek; işverenlerin kamu 
idareleri olması halinde ilgili mevzuat ile uyum sağlanmasını teminen saklama süresinin 30 yıla 
çıkartılmak; dördüncü fıkrada yer alan otuz gün içinde çalışmaya ilişkin belgelerin işverence prim 
belgelerine eklenmesi hususunun kamu idareleri ve toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinin özel
liği dikkate alınarak bu yerlerden istenmemesini teminen maddeyi yeniden düzenlemek; altıncı fık
rada yer alan belge asma yükümlülüğünün prim ve hizmet belgesinin Kurumca belirlenmesi dikkate 
alınarak anılan belgelerle sınırlı olarak düzenlenmek; dokuzuncu fıkrada yer alan "bu Kanunda 
yazılı prim ödeme şartını" ibaresi uygulamada doğabilecek duraksamalara meydan verilmemesi 
bakımından "bu kanunda yazılı şartları" olarak* aynı şekilde "kayıt ve belgeler" ifadesi "aylık prim 
ve belgeler" olarak değiştirilmek; onuncu fıkrada yer alan belgelerin Kuruma iletilmesine ilişkin 
hükmü konuya yönelik olarak ayrı bir maddenin Kanuna eklenmesi karşısında maddeden çıkarıl
mak; kamu idarelerinde hizmetin gereği olarak farklı esaslann kabul edilmesine yönelik ihtiyaç
ların var olabileceği dikkate alınarak prim belgelerinin farklı sürelerde verilmesi konusunda 
Kurumu yetkilendirmek amacıyla yeniden düzenlenmek; atıflar tasarının yeni madde numaralarına 
yapılmış, maddenin son fıkrasındaki çıkarılacak yönetmeliğin kapsamına, uygulamada durak
samaya neden olunmamasını teminen belgelerin içerik ve şeklin de eklenmek ve birleştirme ve 
teselsülden dolayı 86 ncı madde olarak, 

-118 nci maddesi; "bu kapsamda" ibaresinin eklenmesi suretiyle, fıkranın (a) bendine, "bu kap
samda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar" ibaresi (d) bendine, aynı konum
da olmalan dikkate alınarak "meslek liselerinde zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler","bu öğrencilerin 
eğitim gördükleri okullar" ile "yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için öğ
renim gördükleri yüksek öğretim kurumu" ibarelerinin eklenmek; fıkraya Tasarının yeni şekli kap
samında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olanlar için işverenleri veya kendilerinin 
prim ödeme yükümlüsü olmalarını teminen (f) bendi eklenmek; maddede yer alan atıflar yeni madde 
numaralarına yapılmak suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 87 nci madde olarak, 

-119 uncu maddesi; yedinci fıkra olarak tarımda kendi nam ve hesabına çalışan sigortalıların 
sattıkları tarımsal ürün bedellerinden tevkifat suretiyle prim borçlarının tahsilinin düzenlenmesi 
amacıyla eklenmek; on ikinci fıkra olarak Kuruma tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak 
giderin takip edilen borçtan daha yüksek olduğu durumlarda terkin yetkisi verilmiş, on beşinci mad
desine Kuruma, işyerinin özelliğine göre kamu idareleri için prim tahsilini farklı zamanlarda belir
leme yetkisi verilmek suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 88 inci madde olarak, 

-120 nci maddesi; madde başlığı "Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve zammı ile 
iadesi gereken primler" olarak değiştirilmek suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 89 uncu 
madde olarak, 

-121 inci maddesi; aynen ve 120 nci maddeye ikinci fıkra olarak birleştirilmek suretiyle 
Tasandan çıkarılarak, 
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-122 nci maddesi; yanlış veya yersiz alınmış olduğu anlaşılan primlerin on yıl geçmemişse 
kanuni faizi ile birlikte ilgililere ödenmesi yönünde maddede değişiklik yapılarak ve 120 nci mad
deyle birleştirilmek suretiyle Tasandan çıkarılarak, 

-123 üncü maddesi; aynen ve birleştirme ve teselsülden dolayı 90 inci madde olarak, 
-124 üncü maddesi; maddeye ikinci fıkra olarak afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken 

belgenin takip eden üç ay içinde Kuruma verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacağı hükmü ek
lenmek; belgelerin internet ve elektronik ortamda Kuruma verilmesi ile ilgili dördüncü fıkra ayrı bir 
maddede düzenlenme yapılmak üzere madde metninden çıkartılmak suretiyle ve birleştirme ve 
teselsülden dolayı 91 nci madde olarak, 

-125 inci maddesi; madde başlığı "Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güven
lik sicil numarası" olarak değiştirilmek; sigortalıların ve isteğe bağlı sigortalıların ve bunların bak
makla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve diğer işlemlerinde, sosyal güvenlik numarası olarak T.C. 
Kimlik Numarasının kullanılması sağlayacak şekilde yeniden redaksiyon tabi tutulmak suretiyle ve 
birleştirme ve teselsülden dolayı 92 nci madde olarak, 

-126 nci maddesi; madde başlığı birleştirme nedeniyle "Devir, temlik ve Kurum alacaklarında 
zaman aşımı" şeklinde değiştirilmek suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 93 üncü madde 
olarak, 

-127 nci maddesi; Kurum alacaklarında zaman aşımı süresinin, ödeme süresinin dolduğu tarihi 
takip eden günden başlayacağını belirginleştirmek; bu Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kap
samında sigortalı olanların zaman aşımı nedeniyle primi ödenmeyen sürelerinin sigortalılık 
sürelerinden sayılmayacağını tanımlamak, bu süreye ilişkin hak ve yükümlülüklerin düşeceği belir
tilmek ve suretiyle ve Tasarının 126 nci maddesi ile birleştirmek suretiyle Tasandan çıkarılarak, 

-128 inci maddesi; birinci fıkra anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak üzere bentlere ayrılarak 
düzenlenmiş, (b) bendine sigortalılann, isteğe bağlı sigortalılann veya bunlann hak sahiplerinin, 
malullük veya iş göremezlik raporlannda belirtilen rahatsızlıklarının gerçek olup olmadığını tespit 
amacıyla kontrol muayenesine tabi tutulabilmesi düzenlenmek amacıyla değiştirilmek suretiyle ve 
birleştirme ve teselsülden dolayı 94 üncü madde olarak, 

-129 uncu maddesi ;aynen ve birleştirme ve teselsülden dolayı 95 inci madde olarak, 
-130 uncu maddesi; birinci fıkranın (b) bendinde Kurumca yapılan yersiz ödemeler Kurumun 

hatasından doğmuşsa, ilgili kişiye yapılacak bildirimden itibaren üç ay içinde ödenirse faiz alın
mayacağı, alacaklann mahsubunda en eski borçtan başlanarak borç aslına yapılacağı, kanuni faizin 
kalan borca uygulanacağı, yersiz ödemenin gelir veya aylıklardan % 25 oranında kesileceği belir
tilmek suretiyle ve birleştirme ye teselsülden dolayı 96 nci madde olarak, 

-131 inci maddesi; madde başlığı "Zaman aşımı, hakkın düşmesi ve avans" şeklinde değiştiril
mek; gelir ve aylıklan tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren bir yıl sonuna kadar tahsil etmeyenlerin 
aylıklarının durdurulacağına dair koşul, altı aya indirilmek suretiyle ve birleştirme ve teselsülden 
dolayı 97 nci madde olarak, 

-132 inci maddesi; gerek sigortalılara gerekse sağlık hizmeti sunuculanna tahakkuk etmiş 
alacaklannın % 50'si ila % 90'nının avans verileceği, bu konuda Kurumun insiyatif hakkının ol
madığını açıklığa kavuşturmak amacıyla değiştirilerek ve Tasarının 131 nci maddesi ile birleşmesi 
nedeniyle Tasanndan çıkanlmak ve diğer maddeleri teselsül edilmek, 
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-133 üncü maddesi; madde başlığı "Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigorta mevzuatı 
hükümleri ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi" şeklinde değiştirilmek ve birleştirme ve 
teselsülden dolayı 98 nci madde olarak,. 

-134 üncü maddesi; aynen ve Tasarının 133 ncü maddesi ile birleştirilmek suretiyle Tasandan 
çıkarılarak, 

-135 inci maddesi; aynen ve Tasarının 133 ncü maddesi ile birleştirilmek suretiyle Tasarıdan 
çıkarılarak, 

-136 ncı maddesi; madde başlığı "Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler" şeklin
de değiştirilmek ve birleştirme ve teselsülden dolayı 99 uncu madde olarak, 

-137 nci maddesi; birinci fıkrası, Tasarının 136 ncı maddesine ikinci fıkra olarak taşınmak; 
Kurumun talebi üzerine sigortalılıkla ilgili belgelerin elektronik ortamda verilmesine dair ikinci fıkra, 
Tasarının 100 üncü maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiş olduğundan madde metninden çıkartılmak; 

-138 inci maddesi ; madde başlığı "Vergi, resim ve harç istisnası ve uyuşmazlıkların çözüm 
yeri" olarak değiştirilmek suretiyle ve ve birleştirme ve teselsülden dolayı 101 inci madde olarak, 

-139 uncu maddesi; aynen ve Tasarının 136 ncı maddesi ile birleştirilmek suretiyle Tasarından 
çıkarılmak, 

-140 inci maddesi; aynen ve Tasarının 138 inci maddesi ile birleştirilmek suretiyle Tasarından 
çıkarılmak, 

-141 inci maddesi; maddenin sağlık hizmetleri ile ilgili usulsüzlüklerde uygulanacak idari 
para cezasını düzenleyen (j) bendi kolay anlaşılacak şekilde bentlere ayrılmış ve ayrı ayrı uy
gulanacak idari para cezaları belirtilmek suretiyle ve birleştirme ve teselsülden dolayı 102 nci 
madde olarak, fesih halleri ise daha kolay uygulanabilmesini teminen teselsül edecek şekilde 103 
üncü maddede olarak, 

-142 inci maddesi; uygulamada boşluk doğmaması için, maddeye 926 sayılı Kanunla kad
rosuzluk tazminatının ödenmesine dair Emekli Sandığına yapılmış olan atfın ve diğer kanunlarda 
T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur'a yapılmış atıfların Kuruma yapılmış 
sayılacağı belirtilmek ve birleştirme ve teselsülden dolayı 104 üncü madde olarak, 

-143 üncü maddesi; (a) bendinin 1 ila 4 numaralı alt bentlerinde yer alan hükümler, diğer mad
deler kapsamında yapılan düzenlemeler sonucunda hükümsüz kaldığından iptal edilmek, 5 numaralı 
alt bendindeki "Mülga" ibaresi kaldırılmak; 105 inci maddeye 1 numaları alt bendi olarak taşınmak; 
2 numaralı alt bendi ile Emekli Sandığı Kanununun Ek 70 inci maddesinde düzenleme yapılmak; 
2925 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yapılacak değişiklik (b) bendine eklenmek; 6245 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesinin başlığında yapılacak (d) bendinde düzenlenmek suretiyle ve birleştir
me ve teselsülden dolayı 105 inci madde olarak, 

-144 üncü maddesi; Kanunun yürürlük tarihinden sonra ihtiyaç duyulmayacağı düşünülen 
hükümler bakımından yeniden gözden geçirilerek, kaldırılması gereken maddeler olarak, (a) ben
dine 506 sayılı Kanunun geçici 89 uncu maddesinin de hariç tutulduğu, (f) bendinin 2925 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin de iptal edildiği, (ı) bendine 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 12 ilâ 19 uncu maddeleri, 23 üncü maddesi, 30 ilâ 39 un
cu maddeleri, 41 ilâ 54 üncü maddeleri, 57 ilâ 59 uncu, 61 ila 63 üncü maddeleri, 66 ilâ 71 inci mad
deleri, 72 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 73 ilâ 77 nci maddeleri, 80 inci maddesi, 
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82 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, 83 ilâ 88 inci, 90 inci ve 91 inci maddeleri, 93 ilâ 
100 üncü maddeleri, 102 nci maddesi, 105 ilâ 107 nci maddeleri, 112 ilâ 129 uncu maddeleri, 131 
ila 135 inci maddeleri, ek 2 ilâ ek 4 üncü, ek 8 inci, ek 9 uncu, ek 11 inci, ek 13 ila ek 18 inci mad
deleri, ek 21 ilâ ek 23 üncü, ek 25 ila ek 27 nci, ek 29 ila ek 34 üncü maddeleri, ek 38 ilâ ek 67 nci 
maddeleri, ek 69 uncu maddesi, ek 72 ilâ ek 76 nci maddeleri, ek 80 inci maddesi, geçici 8 ilâ geçici 
15 inci, geçici 16 nci, geçici 31 inci, geçici 54 üncü, geçici 60 ila 62 nci, geçici 64 üncü ve geçici 
65 inci, geçici 76 nci, geçici 83 ila geçici 86 nci, geçici 88 inci, geçici 95 ila geçici 101 inci, geçici 
103 ila geçici 113 üncü, geçici 115 ila geçici 118 inci, geçici 120 nci, geçici 121 inci, geçici 134 ün
cü, geçici 135 inci, geçici 139 ila geçici 141 inci, geçici 146 nci, geçici 147 nci, geçici 150 ila geçici 
153 üncü, geçici 157 nci, geçici 159 uncu, geçici 161 ila geçici 166 nci, geçici 170 inci, geçici 171 
inci, geçici 173 üncü, geçici 174 üncü, geçici 176 nci, geçici 180 inci, geçici 182 ila geçici 186 nci, 
geçici 188 ila geçici 201 inci, geçici 203 üncü, geçici 204 üncü, geçici 207 ilâ geçici 212 nci mad
deleri, geçici 219 uncu ve geçici 220 nci, ek geçici 1 inci, ek geçici 2 nci, ek geçici 7 nci, ek geçici 
8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 20 nci, ek geçici 21 ilâ ek geçici 23 üncü maddeleri belirlenmek 
ve birleştirme ve teselsülden dolayı 106 nci madde olarak, 

-145 inci maddesi; aynen ve birleştirme ve teselsülden dolayı 107 nci madde olarak, 
-Geçici 1 inci maddesi; Müktesep hakların korunabilmesi ve baz olarak bulunacak gelir ve ay

lığın tespitinde sorun çıkmaması için, maddenin birinci fıkrasına bu kanunun yürürlük tarihinden 
önce bağlanmış bulunan gelir ve aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, 
kesilmesi ve yeniden bağlanmasında eski kanunların hükümlerinin uygulanacağı belirtilmek; 
Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük talebinde bulunanlar için yürürlükten kaldırılan kanun 
hükümlerine göre işlem yapılması düzenlenmek suretiyle geçici 1 inci madde olarak, 

-Geçici 2 nci maddesi; maddenin (a) bendinde sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önceki kazançlarının, prime esas kazançtaki değişim oranı ve tüketici fiyat endeksindeki 
değişim oranının yansı alınarak güncellenmesi yerine, hem daha kolay ifade edilebilmesi, hem de 
güncellemenin daha gerçekçi kriterlere göre belirlenebilmesi amacıyla, Kanunun tanımlar 
bölümüne eklenen güncelleme katsayısı uygulanmak artırılmasını sağlayacak şekilde düzenlen
mek; (d) bendine Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak edilecek ek göstergelerinin de dahil 
edilerek yeni aylık hesaplama sistemine yansıtılması suretiyle, elde ettikleri kazançları ile bağ
lanacak aylık oranının daha iyi yansıtılmasına imkan verecek şekilde düzenlenmek suretiyle geçici 
2 nci madde olarak, 

-Geçici 3 maddesi; aynen ve madde başlığı olarak "506 sayılı Kanunun mülga geçici 20 nci 
maddesi kapsamındaki sandıkların devri" olarak eklenerek suretiyle geçici 3 üncü madde olarak, 

-Geçici 4 maddesi; madde başlığı "Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması, Devlet katkısı 
ve geçici işgöremezlik ödeneği" olarak belirlenmiş Geçici madde 20 ve Geçici madde 25 bu mad
deyle birleştirilmiş ve maddeye Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliğinin iki yıl içinde bu 
kanuna uyumlaştınlacağına ilişkin hüküm eklenerek ve geçici 4 üncü madde olarak, 

-Geçici 5 inci maddesi; madde başlığı olarak" 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri" ek
lenerek ve geçici 5 inci madde olarak; 

-Geçici 6 nci maddesi; "emekli ikramiyesine esas alınacak sürenin hesabına fiili hizmet süresi 
zamlanda dahil edilir" ibaresi çıkanlarak ve geçici 5 nci maddeye eklenerek Tasarından çıkanlmak 
suretiyle, 
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-Geçici 7 nci maddesi; madde başlığı olarak "506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri" ek
lenmek suretiyle geçici 6 ncı madde olarak, 

-Geçici 8 inci maddesi; aynen ve Tasannın geçici 5 inci maddesiyle birleştirilmek suretiyle 
Tasanndan çıkarılarak, 

-Geçici 9 uncu maddesi; aynen ve birleştirme ve teselsül nedeniyle geçici 7 nci madde olarak, 
-Geçici 10 uncu maddesi; aynen ve Tasannın geçici 7 nci maddesiyle birleştirilmek suretiyle 

çıkarılarak, 

-Geçici 11 nci maddesi; aynen ve Tasannın geçici 8 inci maddesi olarak, 
-Geçici 12 nci maddesi; aynen ve Tasarının geçici 5 inci maddesiyle birleştirilerek Tasarıdan 

çıkarılmak suretiyle, 

-Geçici 13 üncü maddesi; aynen ve Tasannın geçici 5 inci maddesiyle birleştirilerek Tasandan 
çıkanlmak suretiyle, 

-Geçici 14 üncü maddesi; aynen ve Tasarının geçici 7 nci maddeye redaksiyona tabi tutularak 
birleştirilmek suretiyle Tasandan çıkanlarak, 

-Geçici 15 inci maddesi; redaksiyona tabi tutularak ve birleştirilmek suretiyle Tasarının geçici 
7 nci maddesiyle birleştirilerek Tasarıdan çıkanlarak, 

-Geçici 16 ncı maddesi; aynen ve Tasarının geçici 8 nci birleştirilmek suretiyle Tasarıdan 
çıkarılarak, 

-Geçici 17 nci maddesi; aynen ve Tasannın geçici 9 uncu maddesi olarak, 
-Geçici 18 nci maddesi; aynen ve Tasarının geçici 8 nci maddesiyle birleştirilmek suretiyle 

Tasandan çıkarılarak, 
-Geçici 19 uncu maddesi; redaksiyona tabi tutularak ve birleştirilmek suretiyle Tasarının geçici 

7 nci maddesiyle birleştirilerek Tasarıdan çıkarılarak, 
-Geçici 20 nci maddesi; aynen ve Tasarının geçici 4 üncü maddesiyle birleştirilmek suretiyle 

Tasandan çıkanlarak, 

-Geçici 21 nci maddesi; aynen ve Tasarının geçici 7 nci maddesiyle birleştirilmek suretiyle 
Tasarıdan çıkanlarak, 

-Geçici 22 nci maddesi; aynen ve Tasarının geçici 5 inci maddesiyle birleştirilmek suretiyle 
Tasarıdan çıkarılarak, 

-Geçici 23 üncü maddesi; Kurum yasasında düzenlenecek olması nedeniyle Tasandan 
çıkanlarak, 

-Geçici 24 üncü maddesi; aynen ve Tasarının geçici 5 inci maddesiyle birleştirilmek suretiyle 
Tasarıdan çıkanlarak, 

-Geçici 25 inci maddesi; redaksiyona tabi tutularak Bakanlar Kuruluna yetki verilmek suretiy
le değiştirilerek ve Tasannın geçici 4 üncü maddesiyle birleştirilmek suretiyle Tasarıdan çıkarılarak, 

-Geçici 26 ncı maddesi; %20 oranı Tasarıda yapılan değişiklik doğruştusunda %20 oranı %32 
ye çıkarılmak ve Tasarının geçici 5 inci maddesiyle birleştirilmek suretiyle Tasarıdan çıkarılarak, 

-Geçici 27 nci maddesi; aynen ve geçici 10 uncu maddesi olarak, 
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-Geçici 28 inci maddesi; Tasarının diğer bölümlerinde yapılan değişiklik nedeniyle redaksiyona 
tabi tutularak ve Tasarının geçici 5 inci maddesiyle birleştirilmek suretiyle Tasandan çıkanlarak, 

-Geçici 29 uncu maddesi; aynen ve geçici 11 inci madde olarak, 

-Geçici 30 uncu maddesi; aynen ve geçici 12 nci madde olarak, 
-Geçici 31 inci maddesi; aynen ve Tasannın 29 uncu maddesiyle birleştirilmek suretiyle 

Tasandan çıkanlarak, 

-Geçici 32 inci maddesi; aynen ve geçici 13 üncü madde olarak, 

-Geçici 33 üncü maddesi; Tasarının diğer bölümlerinde yapılan değişiklikler sonucu redak
siyona tabi tutularak ve Tasannın 32 nci maddesiyle birleştirilmek suretiyle Tasandan çıkanlarak, 

-Geçici 34 inci maddesi; Tasarının diğer bölümlerinde yapılan değişiklikler sonucu redak
siyona tabi tutularak ve Tasarının 32 nci maddesiyle birleştirilmek suretiyle Tasarıdan çıkanlarak, 

-Geçici 35 inci maddesi; Tasannın diğer bölümlerinde yapılan değişiklikler sonucu redak
siyona tabi tutularak ve Tasannın 32 nci maddesiyle birleştirilmek suretiyle Tasandan çıkanlarak, 

-Geçici 36 inci maddesi; aynen ve Tasannın 32 nci maddesiyle birleştirilmek suretiyle 
Tasandan çıkarılarak, 

-Geçici 37 inci maddesi; Tasannın diğer bölümlerinde yapılan değişiklikler sonucu redak
siyona tabi tutularak ve Tasannın 32 nci maddesiyle birleştirilmek suretiyle Tasandan çıkanlarak, 

-146 nci maddesi, değiştirilerek ve 108 inci madde olarak, 
-147 nci maddesi; aynen ve 109 uncu madde olarak, 
Kabul edilmiştir. 
Alt Komisyon ayrıntılı çalışmalar sonucunda oluşturduğu metni bir raporla birlikte Komis

yonumuza sunmuştur. 
Bu defa Komsiyonumuzun 16.6.2005 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 

Murat Başesgioğlu ile ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile yapmış olduğu birleşim
de, görüşmelere alt komisyon tarafından hazırlanan metin üzerinden devam edilmesine karar veril
miştir. Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucunda alt komisyon metni; 

-9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentlerine tabi sigortalıların ölümü halinde de sigortalılıklan ölüm tarihinden itibaren sona erer" 
cümlesinin eklenmesi suretiyle, 

-40 inci maddesinin (5) numaralı sırada yer alan "tabip" ibaresinden sonra gelmek üzere "diş 
tabibi" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

-60 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (8) numaralı alt bendinin "Harp malullüğü 
aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar" şeklinde değiştirilmesi 
suretiyle, 

-63 üncü maddesinin (d) bendinde geçen "18 yaşından küçük veya 60 yaşından büyük 
kişilerin" ibaresinin "18 yaşını doldurmamış veya 60 yaşından gün almış kişilerin" olarak değiştiril
mesi suretiyle, 

-66 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere "Bakanlar Kurulu karan ile birlik 
halinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarınca yurt dışına askeri veya güvenlik amaçlı 
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görevlendirilenlerin, bu Kanun kapsamına giren sağlık hizmetlerinin karşılanması ile bu hizmetlere 
ilişkin giderler kurumlarınca karşılanır." Fıkrasının eklenmesi suretiyle, 

-102 nci maddesinin ilk cümlesine "suretiyle" ibaresinden sonra gelmek üzere "diğer kanunlar
da suç oluştursa dahi ayrıca" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 
107, geçici 1, geçici 2, geçici 3, geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7, geçici 8, geçici 9, geçici 10, 
geçici 11, geçici 12, geçici 13 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 108 ve 109 un
cu maddeleri aynen, 

Kabul edilmiş ve alman yetki doğrultusunda redakte edilmiştir. 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cevdet Erdöl 

Trabzon 
Üye 

Mehmet Kerim Yıldız 
Ağrı 

Üye 
Remziye Öztoprak 

Ankara 
Üye 

Şerif Birinç 
Bursa 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Lokman Ayva 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Üye 

Başkanvekili 
Nevzat Doğan 

Kocaeli 
Üye 

Ahmet Yaşar 
Aksaray 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Osman Akman 
Antalya 

Üye 
Agah Kafkas 

Çorum 

Üye 
Enver Öktem 

İzmir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Arslan 

Muğla 
(İmzada bulunamadı) 

Kâtip 
Mehmet Kılıç 

Konya 
Üye 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 

Üye 

Ankara 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Turhan Çömez 

Balıkesir 
Üye 

İrfan Rıza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Üye 
İzzet Çetin 

Kocaeli 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
İdris Sami Tandoğdu 

Ordu 
(İmzada bulunamadı) 

Feramus Şahin Alim Tunç 
Tokat Uşak 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri 

güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan 
yararlanma şartlan ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve 
genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esaslan düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, iş

verenleri, sağlık hizmeti sunuculanm, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her tür
lü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşlan kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını, 
c) Sosyal sigortalar: Kısa ve uzun vadeli sigorta kollannı, 
d) Kısa vadeli sigorta kollan: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kol

lannı, 
e) Uzun vadeli sigorta kolları: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollannı, 
f) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kollan bakımından adına prim ödenmesi veya 

kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, 
g) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük veya yaşlılık aylığı al

makta olanlann ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak 
kazanan eş, çocuk, ana ve babasını, 

h) Genel sağlık sigortası: Kişilerin sağlıklannın korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları 
halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, 

ı) Genel sağlık sigortalısı: Sigortalı ve isteğe bağlı sigortalı tanımından ayn olarak genel sağ
lık sigortası bakımından adına prim ödenmesi veya kendi adına prim ödemesi gereken kişileri, 

j) Bakmakla yükümlü olduğu kişi: Genel sağlık sigortalısının sigortalı veya isteğe bağlı sigor
talı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; 

1) Eşini, 
2) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halin

de 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl 
olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını, 

3) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen ana ve babasını, 
k) Hizmet akdi: 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet akdini 

ve iş kanunlannda tanımlanan iş sözleşmesini, hizmet akdini veya iş sözleşmesini, 
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1) Ücret: 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara 
çalışmaları karşılığı olarak ödenekler dahil süreklilik niteliği taşıyan gündelik, haftalık ve aylık 
olarak para ile ödenen brüt tutarı, 

m) Asgarî ücret: 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük iş
çiler için belirlenen bir aylık brüt ücreti, 

n) Ay: Ücretleri her ayın 15'inde ödenen sigortalılar için ayın 15'inden ertesi ayın 15'ine kadar 
geçen, diğer sigortalılar için ise ayın l'i ile sonu arasında geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen 
süreyi, 

o) Yıl: Ücretleri her aym 15'inde ödenen sigortalılar için 15 Ocak tarihinden ertesi yılın 15 
Ocak tarihine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında geçen ve 
360 gün olarak değerlendirilen süreyi, 

p) Gelir: Sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, iş kazası veya meslek 
hastalığı halinde yapılan sürekli ödemeyi, 

r) Aylık: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılan sürekli ödemeyi, 
s) Ödeme dönemi: Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihinden takip eden 

ödeme tarihine kadar geçen süreyi, 
t) Tarımsal faaliyet: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkün

de veya kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut 
doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edil
mesini, bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından; muhafazasını, taşınmasını veya pazarlanmasmı, 

u) Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkili kılınan sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurul
larınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek 
suretiyle çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını belirlemeye yetkili hekim
lerden oluşan kurulları, 

v) Kamu idaresi: 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen idare 
ve kurumlar ile bunların ödenmiş sermayesinin % 50'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkları 
veya özel kanunları gereği personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını, 

y) Sağlık hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere 63 üncü mad
de gereği sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri, 

z) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti: Kişilerin hastalıktan korunması veya sağlıklı olma 
halinin sürdürülmesi amacıyla kişiye yönelik olarak verilen sağlık hizmetlerini, 

aa) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile 
sözleşmeli hekimleri, 

bb) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan veya üreten gerçek kişiler ile kamu ve 
özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini, 

cc) Katılım payı: Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için 68 inci madde hükümlerine göre 
belirlenen ve genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenen tutan, 

dd) Sığınmacı ve Vatansız: İçişleri Bakanlığı tarafından sığınmacı veya vatansız olarak kabul 
edilen kişileri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



— 1 0 6 -

ee) Peşin sermaye değeri: Kurumca bağlanan ve gelecekte belirli periyotlarla ödenecek gelir ve 
aylıkların yaş, kesilme ihtimali ve belirli iskonto faizine göre hesaplanan değeri dikkate alınarak, 
Kurumca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen tarifeye göre bulunan tutarı, 

ff) Güncelleme katsayısı: Ortalama günlük prime esas kazançtaki değişim oranı ile Devlet İs
tatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim 
oranının toplamının yansına (1) tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunan değeri, 

İfade eder. 

İKİNCİ KISIM 
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sigortalılara İlişkin Hükümler 

Sigortalı sayılanlar 
MADDE 4.- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kollan uygulaması bakımından; 

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştınlanlar, 
b) Köy ve mahalle muhtarlan ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlardan; 
1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi 

mükellefi olanlar, 

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek 
odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar, 

3) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi pay
lara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise 
tüm ortakları, 

4) Tanmsal faaliyette bulunanlar, 
c) Kamu idarelerinde; 
1) (a) bendine tabi olmayanlardan kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışanlar, 
2) (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan sözleşmeli olarak çalışanlar ile 657 sayılı Devlet 

Memurlan Kanununun 86 ncı maddesi uyannca açıktan vekil atananlar, 
Sigortalı sayılırlar. 
Birinci fıkranın (a) bendi kapsamına giren sigortalılara ilişkin hükümler; 
a) İşçi sendikalarının yönetim kurullarına seçilenler, 
b) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz 

sanatçılan ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşlan içine alan bütün güzel sanat 
kollannda çalışanlar, düşünür ve yazarlardan hizmet akdi ile çalışanlar, 

c) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğun
da olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, 

d) 2.7.1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallannın Korunması Hakkında Kanuna göre çalış
tırılanlar, 
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e) 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar, 
Hakkında da uygulanır. 
Birinci fıkranın (c) bendi kapsamına giren sigortalılara ilişkin hükümler; 
a) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla 

kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında sosyal 
güvenlik hakkı tanınmış olup hizmet akdi ile çalışmayanlar, 

b) Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye baş
kanları, 

c) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında iken bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikaların 
veya sendika konfederasyonlarının yönetim kurullarına seçilenler, 

d) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya 
kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve ast
subay nasp edilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar ile fakültelerde veya meslek 
yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra veya askerlik hizmetini müteakip subaylığa, 
astsubaylığa veya uzman jandarmalığa geçirilenlerin okullarda geçen süreleri, 

Hakkında da uygulanır. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar 
MADDE 5.- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında 

uygulanacak sigorta kollan şunlardır: 
a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluş

turulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştınlan hükümlü ve tutuklular iş kazası ve meslek has
talığı bakımından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. 

b) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun
da belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler; meslek liselerinde 
okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler iş kazası ve mes
lek hastalığı bakımından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. 

c) Harp malûlleri ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3.11.1980 
tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanununa göre aylıkları 
hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûl
lüğü aylığı bağlanmış olanlardan bu Kanuna tabi çalışanlar hakkında aylıkları kesilmeksizin kısa 
vadeli sigorta kollan uygulanır. Ancak bunlar hakkında, uzun vadeli sigorta kollanna tabi olmayı 
istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren uzun 
vadeli sigorta kollan ile genel sağlık sigortası da uygulanır. 

d) Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortası hükümleri uygulanır. 

Sigortalı sayılmayanlar 
MADDE 6.- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kollannın uygulanmasında; 
a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, 
b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında 

ve aralanna dışardan başka kimse katılmaksızın yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, 
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c) Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalış
masına rağmen haftalık çalışma sürelerinin 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen sürelerden az olması 
nedeniyle aylık kazançları prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlar, 

d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, 
e) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş nam ve hesabına Tür

kiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler, 
f) Resmî meslek ve sanal okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat 

okullarında ve yüksek okullarda tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler, 

g) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştınlmakta olan veya rehabilite edilen hasta veya 
malûller, 

h) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılardan 18 yaşını 
doldurmamış olanlar, 

ı) Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle sürek
siz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyet
te bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra 
kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 
otuz katından az olduğunu belgeleyenler, 

j) Niteliği itibarıyla bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde yevmiyeli olarak çalışanlar, 
k) Kendi nam ve hesabına çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciliy

le birlikte kanunla kurulu meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlardan, aylık kazanç
larından bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutan prime esas günlük kazanç alt 
sınınnın otuz katından az olduğunu belgeleyenler, 

1) Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede 
sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli per
sonelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu 
idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası anlaşmalar ve 
temsilciliğin bulunduğu ülkenin kamu düzeninin zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından 
bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, 

4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz. 
(h) bendinin uygulanmasıyla ilgili olarak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden 

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılın
mak suretiyle öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı 
aranmaz. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 
Sigortalılığın başlangıcı 
MADDE 7.- Sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
a) (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, beceri eğitimine veya zorunlu staja 

başladıkları tarihten, 

b) (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanların gelir vergisi 
mükellefiyetinin başladığı tarihten; şirket ortaklannın şirket ortaklıklannın tescil edildiği tarihten; 
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gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek 
kuruluşlanna kayıtlı olmaları gereken tarihten; tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar 
için tarımsal faaliyete başladıkları tarihten; köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten, 

c) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için göreve başladıkları veya okullarında eğitime 
başladıkları tarihten, 

İtibaren başlar. 
Sigortalı bildirimi ve tescili 
MADDE 8.- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri 

çalıştıracak işverenler çalıştıracağı sigortalıları, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belir
tilen sigortalılık başlangıcından önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yüküm
lüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi; 

a) İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün Kuruma 
verilmesi halinde, 

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlanna sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile 
Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan 
tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için çalışmaya başladıkları tarihten 
itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar Kuruma verilmesi halinde, 

c) Kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların çalışmaya başladıkları 
tarihten itibaren üç ay içinde işten ayrılmış olsalar dahi Kuruma yerilmesi halinde, 

Sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır. 
Yukarıdaki fıkra gereği sigortalı işe giriş bildirgesi verilen sigortalılar, işverenin yükümlülük 

tarihinin bitiminden itibaren en geç otuz gün içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını 
Kuruma bildirirler. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişiler; 7 nci mad
denin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından itibaren onbeş gün içinde 
sigortalı işe giriş bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. Şayet bu sigortalılar sigortalı işe giriş 
bildirgesini kendi mevzuatlarına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birliklere 
veya vergi dairelerine aynı süre içerisinde vermişlerse sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma süresin
de verilmiş sayılır. Bu kurumlar en geç on gün içinde bu kişilerin sigortalı işe giriş bildirgesini 
Kuruma göndermekle yükümlüdür. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıracak 
işverenler, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen, sigortalılık başlangıcından 
itibaren onbeş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

Kamu idareleri ile bankalar ve özel fınans kurumları, Kurumca belirlenen işlemlerde kişilerin 
sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını Kurumca sağlanacak elektronik alt yapıdan yarar
lanmak suretiyle kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmekle 
yükümlüdür. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ilgililer hakkında 102 nci madde 
hükümlerine göre idarî para cezası uygulanır. 

Sigortalı işe giriş bildirgesinin şekli ve içeriği, belgelerin verilme yöntemleri ve bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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Sigortalılığın sona ermesi 

MADDE 9.- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık; 

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin 
veya beceri eğitiminin ya da zorunlu stajın sona erdiği tarihten, 

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların; 

1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son Verdik
leri tarihten, 

2) Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu mes
lek kuruluşlarındaki üye kayıtlannın silinmesi gereken veya 6 ncı maddenin (k) bendi kapsamına 
girdiği tarihten, 

3) Şirket ve donatma iştiraki ortağı olanlar için, tabi oldukları mevzuata göre şirketle ve donat
ma iştiraki ile ilgilerinin kesildiği tarihten, 

4) Şirket ortağı olanlar için, şirketin iflasına veya tasfiyesine karar verildiği veya münfesih 
sayıldığı tarihten, 

5) Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar için tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği veya 6 ncı 
maddenin (ı) bendi kapsamına girdiği tarihten, 

6) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten, 
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların; herhangi bir 

nedenle görevden ayrıldıkları tarihten, 
d) 5 inci madde gereği bazı sigorta kollarına tabi tutulanların, kısmen sigortalı sayılmalarını 

gerektiren halin sona erdiği tarihten, 
e) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) bendi kapsamında olanlardan, çalışmakta iken bulun

duğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandınlanlar ile uluslararası veya ikili sosyal güven
lik anlaşmaları çerçevesinde seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten, 

İtibaren sona erer. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalıların 
ölümü halinde de sigortalılıkları ölüm tarihinden itibaren sona erer. 

Sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerin
de sigortalılık bu sürelerin sona ermesini takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır. 

Birinci fıkranın (a), (c), (d) ve (e) bentlerine göre sigortalılığı sona erenlerin durumlan işveren
leri tarafından, (b) bendinde belirtilen şekilde sona erenlerin durumlan ise kendileri ve sözü edilen 
bentte belirtilen ticarî faaliyetin sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar tarafından en geç yedi iş
günü içinde Kuruma bildirilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları 
MADDE 10.- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların işverenleri 

tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, (c) bendinde sayılan sigortalılann mevzuat
larında belirtilen usûle uygun olarak yurt dışına gönderilmeleri veya (b) bendinde sayılanların sigor
talılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmalan halinde, bu görevleri yaptıkları sürece 
sigortalılann ve işverenlerin bu Kanunda yazılı hak ve yükümlülükleri devam eder. 
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Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak 
üzere bu ülkelere götürülen Türk işçileri de, bu Kanunun uygulanmasında geçici görevle yurt dışına 
gönderilmiş sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler 

İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli 
MADDE 11.- Sigortalı sayılanların işlerini yaptıkları yerler işyeridir. 

İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı 
yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkan
ma, muayene ve bakım, bedensel ve meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ile araçlar 
da işyerinden sayılır. 

İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı 
tarihte Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında işyeri bildirgesini ticaret sicili 
memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memur
lukları kendilerine verilen işyeri bildirgesini en geç on işgünü içinde Kuruma bildirmek zorundadır. 

29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin 
değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda bu hususların ticaret siciline tes
ciline ilişkin ilan tarihini, adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni or
tağın alındığı tarihi takip eden üç işgünü içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır. 

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir 
işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledil
diği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden beş işgünü içinde, işyerinin miras 
yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyeri bildir
gesini Kuruma vermekle yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde başka bir adrese nakledilmesi 
halinde adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların sigorta 
hak ve yükümlülükleri devam eder. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 102 nci maddenin birin
ci fıkrasının (b) bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır. İdarî para cezası uygulanması bu yüküm
lülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez. 

İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi bu Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri 
ortadan kaldırmaz. İşyeri bildirgesinin şekli ve içeriği Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren 
MADDE 12.- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan 

kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir. 
İşveren nam ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kim

se işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili ve 
4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen 
yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine tabi olanlar hakkında işverenlerin bu Kanunda 
belirtilen yükümlülükleri bunları çalıştıran işçi sendikaları veya işveren tarafından; 4 üncü mad-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



— 112 — 

denin üçüncü fıkrasına tabi olanlar hakkında işverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri 
bunları çalıştıran kamu idareleri veya eğitim gördükleri okullar tarafından yerine getirilir. 

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar hakkında işverenlerin bu 
Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları atamaya yetkili makam tarafından yerine getirilir. 

Ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde 
çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtlan Kurumu, 
işveren vekilleri ceza infaz kurumlan ile tutukevleri iş yurtlannın sorumlu müdür ve amirleridir. 

Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve bu iş için görevlendirdiği 
sigortalılan çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. Sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe 
girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği 
yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri 

İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 13.- İş kazası; 
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada işini yaparken veya sigortalının işyerinde aynlan 

alanlarda ihtiyaçlannı karşılamak için bulunduğu sırada, 
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi 

adına ve hesabına çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, 
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının işveren tarafından görev ile işyeri dışında baş

ka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 
d) Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için aynlan zamanlarda, 
e) Sigortalılann, işe başlama ve işten aynlma saatleri dikkate alınarak, mutad güzergâhında 

veya zorunlu haller nedeniyle mutad güzergâh dışında işe gidiş gelişi sırasında, 
Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen anzaya uğratan olaydır. 
Sigortalılann geçirdiği iş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalıları çalıştıran işveren tarafından o 

yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ye Kuruma da en geç kazadan sonraki, 
b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalının geçirdiği iş kazasının ise otuz günü geçmemek 

şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonraki, 
c) (c) bendi kapsamında bulunan sigortalıların geçirdiği iş kazasının, işveren tarafından o yer 

yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatlanna göre yetkili mercilere derhal ve Kuruma da en 
geç kazadan sonraki, 

Üç işgünü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile bildirilmesi zorunludur. 
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara vanlabilmesi için 

gerektiğinde, Kurumun veya Kurumun yetkili kıldığı kamu idarelerinin kontrol ve denetimle yet
kilendirilen memurları vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bil
dirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için 
yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykın bil
dirimde bulunanlardan 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir. 
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İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli, verilme usulü ile bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 14. - Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tek

rarlanan bir sebeple veya işin yürürüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık veya 
ruhsal arıza halleridir. 

Meslek hastalığı halinde bu Kanunda yazılı haklardan yararlanmak için; 

a) Sigortalının çalıştığı işte meslek hastalığına tutulduğunun, Kurumca yetkilendirilen sağlık 
hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı 
tıbbî belgelerle, 

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuç
larını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerle, 

Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. 
Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kay

naklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen 
ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurumca çıkarılacak yönetmelik
te belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli 
belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bul
gularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit 
edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu 
hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı 
ile meslek hastalığı sayılabilir. 

Meslek hastalığı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
a) (a) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar için işveren, bir sigor

talının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenir veya bu durum kendisine bildirilirse, 
b) (b) bendi kapsamındakiler için ise sigortalının kendisi, 
Bu durumu öğrendiği günden başlayarak üç işgünü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildir

gesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bil
dirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendi kapsamındakiler için ise sigortalının kendisine Kurumca bu durum için yapılmış bulunan 
masraflar ile geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir. 

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar Kurumun veya Kurumun yet
kili kıldığı kamu idarelerinin kontrol ve denetimle yetkilendirilen memurları vasıtasıyla yaptırılabilir. 

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şek
li, verilme usulü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak 
yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın mes
lek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağ
lık Kurulunca karara bağlanır. 

Hastalık ve analık hali 
MADDE 15.- Sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine 

neden olan hastalıklar, hastalık halidir. 
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Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten 
itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar 
olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve arıza halleri analık hali kabul edilir. 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlanan haklar 
MADDE 16.- İş kazası veya meslek hastalığı halleri nedeniyle sağlanan haklar şunlardır: 
a) Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. 

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. 

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması. 
d) Gelir bağlanmış olan eş ve çocuklara evlenme ödeneği verilmesi. 
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi. 
Sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, 

günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 
çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan 
asgarî ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilir. 

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç 
MADDE 17.- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin 

veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun ol
duğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 
oniki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, 
bu kazançlara esas prim gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu surette bulunan prime esas 
kazanç, ödeneğin verileceği veya gelirin bağlanacağı tarihten geriye doğru oniki ay ve daha ön
cesine ait ise güncelleme katsayısı ile güncellenerek hesaplanır. 

Sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremez
liğe uğrarsa prime esas günlük kazancı; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı 
tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölün
mesi suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan 
benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılanların günlük prime 
esas kazançlarının hesabında; 

a) Ücret dışında arızi nitelikteki ödemeler dikkate alınmış ise ücret toplamının ücret alınan gün 
sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan 
tutardan çok olamaz. 

b) İdare ve yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat 
ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alman üç aylık dönemden önceki 
aylara ilişkin olanlar günlük kazancın hesabında dikkate alınmaz. 

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geç
tikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden aynldığı tarih esas alınarak 
yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır. 
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İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, 
yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 
MADDE 18.- Kuramca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurallarından istirahat rapora alın

mış olması şartıyla; 
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, 
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamındaki sigor

talıların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten ön
ceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş 
göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, 

c) Sigortalı kadının analığı halinde doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli 
sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul 
gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalış
madığı her gün için, 

d) Sigortalı kadının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması 
halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, 

Geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlara hastalıkları halinde geçici iş 

göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla 
yatarak tedavileri süresince veya bu tedavinin gereği olarak istirahat rapora aldıkları sürede ödenir. 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş 
göremezlik ödeneği, 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının üçte ikisidir. Ancak 
geçici iş göremezlik ödeneğinin güncellenmemiş tutarı, sigortalının ödenek hesabına esas alman 
dönemdeki vergi, sosyal sigorta, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primleri kesintileri son
rası hesaplanan net ücretini geçemez. 

Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında mey
dana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden 
ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri, 
günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştiril
miş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir. 

Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden bir kaçı birleşirse, 
geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin iş
verenleri tarafından Kuramca belirlenen usul ve esaslara göre Kuram adına sigortalılara ödenerek, 
daha sonra Kuram ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir. 

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödeme zamanı ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer 
usul ve esaslar Kuramca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş 
kazası ve meslek hastalığı hali 

MADDE 19.- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve arızalar nedeniyle, 
Kuramca yetkili kılınan sağlık hizmeti sunuculannın sağlık kurallan tarafından verilen raporlarda 
meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu belirtilen ve Kuram Sağlık 
Kurulunca bu durumu onaylanan sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. 
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Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde mes
lekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak 
raporlara göre yeniden tespit olunur. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlara sürekli iş göremezlik 
geliri, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının öden
miş olması şartıyla bağlanır. 

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre 
hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre hesaplanan aylık kazancının 
% 70'i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş 
göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutan kendisine ödenir. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılar
dan kurumlarınca sürekli iş göremezlik nedeniyle görevlerine son verilenlerden; 

a) Malullük veya yaşlılık aylığına hak kazanamayan sigortalılara sürekli tam iş göremezlik 
geliri bağlanır, sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak sürekli iş göremezlik gelir tutan 
ile sürekli tam iş göremezlik arasındaki fark sigortalının görevine son veren kurumca, Kuruma 
ödenir. Bunların bu Kanun kapsamında tekrar çalışması halinde sürekli iş göremezlik derecesine 
göre hesaplanan sürekli iş göremezlik geliri ödenir. 

b) Malullük veya yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalılara ise sürekli iş göremezlik 
derecesine göre gelir bağlanır. 

Ancak sürekli iş göremezlik ödeneğinin güncellenmemiş tutarı, sigortalının ödenek hesabına 
esas alman dönemdeki vergi, sosyal sigorta, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primleri 
kesintileri sonrası hesaplanan net ücretini geçemez. 

Yukandaki fıkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son ay ile gelir baş
langıç tarihi arasında 55 inci madde hükmüne göre artınlarak belirlenir. 

Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; 
a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi, 
b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait 

sağlık kurulu raporu tarihini, 
Takip eden ödeme dönemi başından başlar. 
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı arıza veya meslek hastalığı 

nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 18 inci maddeye göre hesap
lanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri 
arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir. 

Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması halin
de, meydana gelen anzaların bütünü göz önüne alınarak kendisine sürekli iş göremezliğini doğuran 
son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir hesaplanır. Ancak, sigor
talının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına göre bulunacak geliri, 
hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir. 

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinde meslekte kazanma gücün
deki kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar 
Kurumca çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 
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Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri 
MADDE 20.- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının 17 nci madde gereğince 

tespit edilecek aylık kazancının % 70'i alınmak suretiyle bulunan tutarın 55 inci maddeye göre gün-
cellenerek bulunan tutarı, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazla oran
da kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin hak sahiplerine, 
ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın birinci fıkraya göre 
belirlenen tutar, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kay
betmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin hak sahiplerine, ölümün iş 
kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş 
göremezlik geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. 

Gelirin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 34 üncü ve 35 inci maddeler uygulanır. 
37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine ayrıca cenaze ve evlenme ödeneği verilir. 
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorum

luluğu 
MADDE 21.- İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma 

ve iş güvenliğine aykırı hareketi veya suç sayılabilir bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurum
ca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken 
ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak 
sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere Kurumca işverene ödettirilir. 
Sigortalı ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. 

İş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafın
dan Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek iş 
göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilir. 

Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora 
dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigor
talının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırıl
ması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik 
ödeneği işverene ödettirilir. 

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, 
sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin 
başladığı tarihteki en fazla on yıl için hesaplanan peşin sermaye değeri toplamı için, zarara sebep 
olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara genel hükümlere göre rücû edilir. 

Ancak, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine 
verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunup da 
aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine Kurumca yapılan mas
raflar rücû edilmez. 

Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremez
liğinin artması 

MADDE 22.- Sigortalının kendisinden kaynaklanan ve aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş 
kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş 
göremezliği artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri; 
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a) Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği ted
bir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının art
masına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı 
esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir. 

b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç ağır kusuru veya suç sayılır hareketi yüzünden iş 
kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas 
alınarak üçte birine kadarı Kurumca eksiltilir. 

c) Kastî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya 
Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya yarısı tutarında 
ödenir. 

d) Hekimce tedavisine ilişkin alınması istenen tedbirlere uymayan sigortalılara bu tedbirleri 
yerine getirmedikleri süre için yansı tutarında ödenir. 

e) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almak
sızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan 
ödeme tarihinden itibaren 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır. 

13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler tarafından iş kazasının anılan 
bentte belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda sigortalıya yapılacak iş göremezlik 
ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk 
MADDE 23.- Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile 

Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının 
Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık 
halleri sonucu ilgililerin aylık, gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir. 

Ancak, yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli 
bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 
değeri tutan, 21 inci maddede yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene aynca ödettirilir. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu halde 8 inci mad
denin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunul
mayan sürede meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin 
aylık, gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez. 

Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler 
MADDE 24.- Kısa vadeli sigorta kolları bakımından; 
a) Herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, 

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalanndan geçici iş göremezlik ödeneği 

alan sigortalının iş göremediği süre, 
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre, 
18 inci maddede belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya 

hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın hesabında da dikkate alınmaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 

Malul sayılma 
MADDE 25.- Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık kurul

larınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalış
ma gücünün en az % 60'ını veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün 
en az % 60*ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûllük sigortası 
bakımından malûl sayılır. 

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, maluliyete esas hastalık veya 
arızanın çalışma gücünün % 60'ını kaybetmesine neden olacağı bu rahatsızlığın mahiyeti gereği tıb
ben anlaşılabiliyorsa veya önceden veya sonradan tespit edilen belgelerden sigortalı olarak ilk defa 
çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60'ını kaybettiği tespit edilirse, 
sigortalı bu hastalık veya arızası sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
MADDE 26.- Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlan

masıdır. 
Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; 
a) 25 inci maddeye göre malûl sayılması, 
b) Toplam 3600 gün veya en az on yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı 

için ortalama olarak 180 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi bildirilmiş olması, 
c) Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya 

devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, 
Halinde malullük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre 

sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil prim borcunun 
olmaması şarttır. 

Ancak, birinci fıkranın (b) bendinin uygulamasında başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
derecede malûl olan sigortalılar için 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş 
olmak yeterlidir. 

Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
MADDE 27.- Malûllük aylığı, 29 uncu maddeye göre 9000 gün prim ödeme gün sayısı varmış 

gibi hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar için ise 
toplam süreye göre hesaplanacak aylık bağlama oranı dikkate alınarak hesaplanır. Sigortalı başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 20 puan artırılır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için ayrı ay
rı olmak üzere, malullük sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç 
tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak 
tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayn 
ayn dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz. 
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Malûllük aylığı, sigortalının; 
a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini, 
b) Malûl sayılmasına esas rapor yazılı istek tarihinden sonraki bir tarihte ise rapor tarihini, 
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanların çalıştıkları işyerine 

müracaatları halinde görevlerinden ayrıldıkları tarihi, 
Takip eden ödeme dönemi başından itibaren başlar. 
Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise malûllük aylığı 

geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlar. An
cak, bağlanacak malûllük aylığı, sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık 
tutarından fazla ise aradaki fark, birinci fıkraya göre tespit edilecek tarihten başlanarak verilir. 

Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanların 
malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 

Bu Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışması nedeniyle malûllük aylıkları 
kesilenlerden çalışması sona erip, malûllük aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunanlara, kontrol 
muayenesine tabi tutulmak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla eski malûllük aylığı, 
yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren ödenmeye başlanır. Ancak, 
bu durumdaki sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı hesaplanır ve bu 
aylık önceden bağlanan malûllük aylığından fazla ise hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
MADDE 28.- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar; yaşlılık aylığı bağlanması ve 

toptan ödeme yapılmasıdır. 
İlk defa bu Kanuna göre sigortalı olanlar; 
a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık 

ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 
b) Yaşlılık aylığından faydalanmak için (a) bendinde belirtilen yaş şartı, 
1)1.1.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61, 
2) 1.1.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62, 
3) 1.1.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63, 
4) 1.1.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64, 
5) 1.1.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65, 
6) 1.1.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65, 
7) 1.1.2048 ila 31.12.2056 tarihleri arasında kadın ve erkek için 65, 
8) 1.1.2057 ila 31.12.2065 tarihleri arasında kadın ve erkek için 66, 
9) 1.1.2066 ila 31.12.2074 tarihleri arasında kadın ve erkek için 67, 
10) 1.1.2075 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 68, 
Olarak uygulanır. 
Sigortalılar ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine üç yıl eklenmek ve ad

larına 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık ay
lığından yararlanabilirler. 
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Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına 
göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya anzası bulunan ve bu nedenle malûllük 
aylığından yararlanamayan sigortalılara en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 

Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullannca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı 
tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurumca çalışma gücündeki kayıp oranının; 

a) % 50 ila 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar en az 16 yıldan beri sigortalı olmalan ve 
4320 gün, 

b) % 40 ila 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar en az 18 yıldan beri sigortalı olmalan ve 
4680 gün, 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) ben
dindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 

50 yaşını dolduran ve erken yaşlanma nedeniyle bu Kanun hükümlerine göre yaşlılık aylığı 
bağlanması gereken yaşa ulaştığı tespit edilen kişilere, diğer şartları taşımaları halinde ikinci fık
ranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanır. Erken yaşlanmanın tespiti, 
Kurumca yetki verilen sağlık hizmet sunucusu sağlık kurulunun raporlarına istinaden Kurum Sağ
lık Kurulu tarafından yapılır. 

Yukandaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belir
tilen sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten, (c) bendinde 
belirtilen sigortalıların ise Kurumun aylık bağlanma hakkı olduğuna dair yazısı üzerine yetkili 
makamdan emekliye sevk onayı aldıktan ve ilişiği kesildikten sonra yazılı istekte bulunması şarttır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılara yaşlılık aylığı bağ
lanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil 
kendi sigortalılığı nedeniyle prim borcunun olmaması şarttır. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması 
MADDE 29.- Yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalılann aylığı, aşağıdaki hükümlere göre 

belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır. 
Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancı, kazancın ait olduğu yıldan 

itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile gün-
cellenerek bulunan kazançlar toplamının, fiili hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün 
sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır. 

Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalanna tabi geçen toplam 
prim ödeme gün sayısının her 360 günü için 2015 yılı sonuna kadar % 2,5; 2016 yılı başından 
itibaren ise % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate 
alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90'ı geçemez. 

28 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre aylığa hak kazanan sigortalılar için 
hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü 
kayıp oranının 9000 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutamı % 60'a bölün-
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mesi suretiyle bulunan gün sayısına tekabül eden orandır. Prim ödeme gün sayısı 9000 günden faz
la olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı belirlenir. Ancak 28 in
ci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılar için belirlenecek aylık bağlama oranı 9000 
prim ödeme gün sayısına ait aylık bağlama oranından fazla olamaz. 

Yukarıdaki şekilde hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine rast
laması halinde 55 inci maddeye göre Ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış 
oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise öncelikle Ocak ödeme 
dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranlan kadar 
artınlarak sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi 
MADDE 30.- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yazılı istek 

tarihinden sonraki, 
b) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan yetkili makamdan emekliye sevk onayı aldıktan ve 

ilişiği kesildikten sonra Kuruma başvuranlara ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden, 
c) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan her ne şekilde olursa olsun sigortalı olmayı gerektiren 

görevinden aynlmış olanlara ise istek tarihini takip eden, 
Ödeme dönemi başından itibaren aylık bağlanır. 
Aylığın ödenmesine başlanacağı tarihte hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği al

makta olan sigortalının yaşlılık aylığı, geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği 
tarihi takip eden ödeme dönemi başından başlar. Ancak, bağlanacak yaşlılık aylığı geçici iş 
göremezlik ödeneğinin aylık tutanndan fazla ise, aradaki fark birinci fıkraya göre tespit edilecek 
tarihten başlanarak verilir. 

Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlann yaşlılık aylıklan, 
çalışmaya başladıklan tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir. Yaşlılık aylıklan kesilenler
den yeniden çalıştıklan süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerin
den 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kollanna ait prim alınır. Bu Kanuna tabi 
çalışmaya başlaması nedeniyle yaşlılık aylıklan kesilenlerden, işten ayrılarak veya işyerini 
kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan sigortalıya, yazılı istek 
tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren yeniden yaşlılık aylığı hesaplanarak bağlanır. 
Bu durumda olanların yeniden hesaplanan yaşlılık aylığı, 55 inci maddeye göre yeni talep tarihine 
kadar yükseltilen eski aylıklannın altında olamaz. 

Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan veya 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi faaliyete devam edeceğini beyan edenlerden aylık
larının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanlann yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. 
Bunlardan 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin (e) 
bendi gereğince sosyal güvenlik destek primi alınır. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bil
dirilmiş süreler bu Kanuna göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına 
ilave edilmez. 31 inci ve 36 ncı madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılmaz. 

Üçüncü fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilenler, çalıştıklan süre içinde dördüncü fıkra hüküm
lerinin uygulanmasını; dördüncü fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilmeden çalışanlar ise çalıştıklan 
süre içinde haklarında üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasını isteyebilirler. 
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Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya 
MADDE 31.- Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağ

lanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
kazanamayan sigortalıya, işveren payı dahil kendi adına veya kendisince ödenen malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalan primlerinin her yıla ait tutan, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek 
tarihine kadar geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan 
tutarlan toptan ödeme şeklinde verilir. 

Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan yeniden bu Kanuna tabi 
olarak yahut bu Kanunla yürürlükten kaldınlmış kanunlara göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primi ödemiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin 
ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme kat
sayısı ile güncellenerek bulunan tutarını talep tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halin
de, bu hizmetler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınır. Güncelleme bu Kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren geçen süreler için yapılır. 

Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
MADDE 32.- Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır: 
a) Ölüm aylığı bağlanması. 
b) Ölüm toptan ödemesi yapılması. 
c) Aylık almakta olan eş ve çocuklara evlenme ödeneği verilmesi. 
d) Cenaze ödeneği verilmesi. 
Ölüm aylığı; 
a) Toplam 1800 gün veya en az beş yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı 

için ortalama olarak 180 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, 
b) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına 

hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış, 
c) Bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları 

sebebiyle kesilmiş, 
Durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. An

cak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların genel sağlık sigortası 
primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim borcunun olmaması şarttır. 

Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması 
MADDE 33.- Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında; 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malûllük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması 

sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 27 nci veya 29 uncu maddelere göre 
tespit edilecek aylığı, 

c) 32 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan 
primi ödemiş olan sigortalının, 29 uncu maddeye göre 9000 gün prim ödeme süresi varmış gibi 
hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim gün sayısının 9000 günden fazla olması halinde bu süreye 
göre hesaplanacak aylık bağlama oranı üzerinden hesaplanacak aylığı, 

Esas alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



- 1 2 4 -

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ve 5 inci madde kapsamındaki sigor
talılar için ayn ayrı olmak üzere; sigortalılann ölümleri halinde ölüm sigortasından dosya bazında 
her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibanyla yıl içine ait 
artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarlan, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme 
ayında söz konusu sigortalılar için ayn ayrı ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz. Sigor
talı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmasına hak kazan
mış ise, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında bu durum dikkate alınmaz. 

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması 
MADDE 34.- Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının; 
a) Bu Kanuna tabi bir işte çalışan veya bu çalışmalan nedeniyle gelir veya aylık bağlanmış dul 

eşine % 50'si; çalışmayan veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan veya 
aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine % 75'i, 

b) Bu Kanun kapsamında çalışmayan veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlan
mamış çocuklardan; 

1) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 
yaşını doldurmayan çocukların, 

2) Kurum Sağlık Kurulu karan ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitiren malûl durumun
daki çocuklann, 

3) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 
yaşını doldurduktan sonra evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kız 
çocukların, 

Her birine % 25'i, 
c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya son

radan bu duruma düşenlerle, ana ve babalan arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının 
ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babalan sonradan evlenenler ile ken
disinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanlann her birine % 50'si, 

d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde ana ve babaya çalışmaması ve 
gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 25'i oranında; çalışmayan ana ve babanın 65 yaşın 
üstünde olması, gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın % 25'i, 

Oranında aylık bağlanır. 
Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme 

bağlanmış çocuklan ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocuklan, bağlanacak aylıktan 
yukanda belirtilen esaslara göre yararlanır. 

Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutannı geçemez. Bu 
sınınn aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklanndan orantılı olarak indirimler yapılır. 

Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
MADDE 35.- Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar; 
a) Sigortalının ölüm tarihini, 
b) Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıl

dığı tarihi, 
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Takip eden ödeme dönemi başından itibaren başlatılır. Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 34 üncü 
maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 

Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde, 34 üncü maddede belirtilen 
şartlar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren yeniden 
aylık bağlanır. Ancak evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda önceki aylığın yeniden bağ
lanması, sonraki eşten dolayı aylık hakkının doğmaması şartına bağlıdır. 

Bu madde gereğince aylığı kesilen çocuklardan sonradan Kurum sağlık kurulu kararı ile çalış
ma gücünü en az % 60 oranında kaybederek malul olduğu anlaşılanlara, 34 üncü maddede belirtilen 
şartları taşımaları halinde malûllük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takip eden 
ödeme dönemi başından itibaren aylık bağlanır. 94 üncü madde hükmü saklıdır. 

Yeniden bağlanan aylık, aylığın kesildiği tarihten tekrar bağlandığı tarihe kadar geçen süre için 
55 inci maddeye göre artırılmak suretiyle belirlenir. 

Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya 
MADDE 36.- Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm 

tarihi esas alınmak kaydıyla 31 inci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan tutar, 34 üncü mad
de hükümleri dikkate alınarak hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir. 

Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan ödeme 
tutannı geçemez. Bu sınınn aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak 
indirim yapılır. 

Toptan ödeme yapıldıktan sonra artan tutar olursa sigortalının ölümünden sonra doğan veya 
soy bağı düzeltilen veya babalığı hükme bağlanan çocuklarına da bu madde hükümlerine göre top
tan ödeme yapılır. 

Bu Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurt dışı 
hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi 
suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması 
halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine 31 inci maddenin ikinci fıkrasına göre ihya edilebilir. 
Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye ilişkin tutar dahil her türlü borçların ödendiği tarihi takip eden 
aybaşı itibarıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasında dikkate alınır. 

Evlenme ve cenaze ödeneği 
MADDE 37.- Evlenmeleri nedeniyle 34 üncü maddeye göre bağlanan gelir veya aylıkları kesil

mesi gereken eş veya çocuklann, evlenmeleri ve talepte bulunmalan halinde almakta oldukları ay
lık veya gelirlerinin bir yıllık tutan bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin 
ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde 
boşanması halinde, bir yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz. 

Evlenme ödeneği verilmesi halinde diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği 
verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye göre yeniden belirlenir. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık 
aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bil
dirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine asgarî ücretin üç katı tutarında cenaze ödeneği 
ödenir. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o 
da yoksa kardeşlerine yapılır. 
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Cenaze ödeneğinin yukarıdaki fıkraya göre ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek 
veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, birinci fıkrada belirtilen tutan geçmemek 
üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi 
MADDE 38.- Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigor

talılık süresinin başlangıcı; sigortalının, mülga 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununa, mülga 
6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortalan Hakkında Kanuna, 17.7.1964 tarihli ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa, 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım 
İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi 
kapsamındaki sandıklara veya bu Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir. 

Bu Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalanna tabi 
olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki 
süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının 
hesabına dahil edilir. 

Aylık ve gelir bağlama işlemlerinde dikkate alınan sigortalılık süreleri, sigortalılığın başlangıç 
tarihi ile sigortalının aylık veya gelir bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen 
süredir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar bakımından sigor
talılık süresi; sigortalılığın başlangıç tarihi ile 48 inci maddeye göre Kurumun aylık bağlanma hakkı 
kazandığına dair yazısı üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı aldıktan ve ilişiği kesildikten 
sonra görevinden ayrıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar geçen süredir. Özel kanun hükümleri 
hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemez. 

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu 
MADDE 39.- Üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle malûllük veya ölüm sigortasından aylık, 

gelir bağlanması veya ödenek verilmesini gerektiren bir halin doğması durumunda, Kurum sigortalı 
veya hak sahiplerine ödemeleri yapar. Ancak, Kurum yapılan bu ödemelerin başladığı tarihteki en 
fazla on yıl için hesaplanan ilk peşin sermaye değeri toplamı için, zarara sebep olan üçüncü kişilere 
ve şayet kusuru varsa bunlan çalıştıranlara genel hükümlere göre rücû eder. 

Taksirli suç kabul edilen hareketiyle malûllük veya ölüm sigortasından ödeme yapılmasına 
neden olan üçüncü kişi, sigortalının eşi, çocuklan, ana ve babası olması halinde bu kişilere rücû 
edilmez. 

Fiilî hizmet süresi zammı 
MADDE 40.- Aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak çalışan sigortalıların, hizmet sürelerine, 

bu sürelerin her 360 günü için karşılarında gösterilen prim gün sayılan, fiilî hizmet süresi zammı 
olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî 
hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. 

Aşağıdaki gruplardan birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan gruptan fiili hizmet 
süresi zammı uygulanır. 
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Kapsamdaki Sigortalılar 

1) Fabrika, atölye, havuz ve 
depolarda, trafo binalarında 
çalışanlar 

2) Basım ve gazetecilik 
işyerlerinde 4857 sayılı İş 
Kanununa göre çalışanlar. 

3) Gemi adamları, gemi 
ateşçileri, gemi kömürcüleri, 
dalgıçlar. 

4) Yer altı veya yer altı 
münavebeli işyerlerinde yer 
altında çalışanlar. 
5) Mesleği icabı; röntgen, 
radyum ve benzeri iyonizan 
radyasyonlarında bilfiil çalışan 
tabip, diş tabibi, teknisyen, 
sağlık memuru, radyasyon 
fizikçisi ve teknisyeni ve 
iyonizan radyasyonla bilfiil 
çalışan bilumum personel ve 
yardımcıları. 

Kapsamdaki İşyerleri/İşler 
Çelik, demir, prinç ve tunç döküm işlerinde. 
Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı 
gaz, asit, boya işleri ile gaz maskesiyle 
çalışmayı gerektiren başka işlerde 

Patlayıcı maddeler yapılması işlerinde 
Lokomotif ve gemi kazanlarının 
onarılması ve temizlenmesi işlerinde 
Gemilerin sintine, Dabilbotom gibi kapalı 
sarnıçlar içindeki raspa ve boya işlerinde 
Oksijen veya elektrik kaynağı, keski, tabanca 
ve perçin, takım sertleştirilmesi ve kum 
püskürtme suretiyle raspa işlerinde. 

1) Solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen gaz 
veya diğer zehirleyici maddelerle çalışılan 
işyerleri. 
2) Fazla gürültülü ve ihtizaz yapıcı makine ve 
aletlerle çalışarak iş yapılan işyerleri. 
3) Tabii ışığın hiç olmadığı veya münhasıran 
suni ışık altında çalışılan işyerleri. 
4) Günlük mesainin yarıdan fazlası saat 
20.00'den sonra çalışılarak yapılan işyerleri. 
5) Doğrudan doğruya yüksek hararete maruz 
bulunarak çalışılan işyerleri. 
6) Fazla ve devamlı fiziki gayret sarf edilerek 
iş yapılan işyerleri. 

Denizde 

Maden işyerleri 

Eklenecek 
Gün Savısı 

Röntgen, radyum ve benzeri iyonizan 
radyasyon laboratuarları işlerinde. 

90 gün 

90 gün 

90 gün 

180 gün 

90 gün 
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Kapsamdaki Sigortalılar 
6) Havayollarının uçucu 
personeli, lokomotif makinistleri 

7) Subay, yedek subay, astsubay, 
uzman jandarma ve uzman 
erbaşlar. 

8) Asaleti onaylanmış olmak 
şartıyla adaylıkta geçirilen 
süreler dahil polis, komiser 
yardımcısı, komiser, baş 
komiser, emniyet amiri, emniyet 
müdürleri ile bu ve daha yukan 
maaş ve derecelerdeki emniyet 
mensuplan, Milli İstihbarat 
Teşkilatı mensuplan. 

9) 13.6.1952 tarihli ve 5953 
sayılı Kanuna tabi olarak çalışan 
sigortalılar. 

10) İnfaz koruma memurlan, baş 
memurlan ve diğer personel 

ll)PTTdağıtıcılan 

Kapsamdaki İşyerleri/İşler 
Fiilen uçakta ve lokomotifte 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 

Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat 
Teşkilatında 

5953 sayılı Kanun kapsamındaki işyerlerinde. 

Ceza ve tutukevlerinde bilfiil hükümlü ve 
tutuklularla irtibat içinde olan görevliler. 

Posta dağıtımı işyerlerinde yaya olarak 
yapılan işlerde. 

Eklenecek 
Qün Sayısı 

90 gün 

90 gün 

90 gün 

90 gün 

90 gün 

90 gün 

Yukandaki hükümlere göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı sekiz yılı geçmemek üzere uzun 
vadeli sigorta kollan uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir ve emeklilik yaş hadlerinden üç 
yılı geçmemek üzere yansı indirilir. Yukanda yer verilen tablonun 4 numaralı sırasında yer alan ve 180 
gün fiili hizmet zammı süresi verilen sigortalılar için sekiz yıllık süre sının uygulanmaz. 

Sigortalılık borçlanması 
MADDE 41.- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlann; 
a) Kanunlan gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, 
b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, 
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlann personel mevzuatına göre 

aylıksız izin süreleri, 
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışın

da geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, 

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanlann normal staj süreleri, 
f) 5434 sayılı Kanuna tabi olarak halen hizmette bulunanlardan evvelce (E) cetveli veya yev

miyeli, saat ücretli, sözleşmeli, staj süreli olarak geçen ve borçlandınlmayan süreleri, 
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g) Herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin 
tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, 

h) Grev ve lokavtta geçen süreleri ve Kurumca kabul edilecek sektörel veya genel ekonomik 
kriz dönemlerinde işvereni tarafından ücretsiz izinli sayılanların her yıl için 3 ayı geçmemek üzere 
bu süreleri, 

ı) Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri, 
j) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin 

yapıldığı tarihi takip eden aybaşma kadar açıkta geçirdikleri süreleri, 
Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye 

göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırlan arasında olmak üzere kendilerince belir
lenecek günlük kazanç üzerinden hesaplanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan ile genel sağ
lık sigortası primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ödemeleri şartı ile borçlan
dırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. Borçlanmaya ilişkin Kurumca tahakkuk 
ettirilen borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılan ödemelerde, ödeme yapılan 
gün sayısı prim ödeme gün sayısına ve prime esas kazanca dahil edilir. Otuz günden sonra ise yeni 
başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma 
sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. 

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlan
dırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandınlan gün sayısı kadar geriye götürülür. 
Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun öden
diği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. 

Borçlanılan süreler bu Kanunda belirtilen süreler uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası 
bakımından sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki 
sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. 
Seçilen prime esas kazanç, prime esas asgari kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime 
esas kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan 
prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azami kazancını geçemez. 

Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler ve yurtdışında ödenen primlerin iadesi 
MADDE 42.- Türk vatandaşı iken yabancı bir ülkede çalışmış olanlar, 18 yaşını doldurdukları 

tarihten sonraki yurt dışı çalışmalannın dilediği kadannı Kurumca belirlenecek usûllerle belgelen
dirmek suretiyle Türk vatandaşı iken borçlanabilirler. Bunlann hak sahipleri de bu Kanunla getirilen 
haklardan yararlanırlar. 

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki prime esas 
asgarî ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32'sidir. Borçlanılan süreler 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından 41 inci maddenin son fıkrası hükümlerine göre 
değerlendirilir. Borçlanmaya ilişkin Kurumca tahakkuk ettirilen borç tutarı tebliğ edildiği tarihten 
itibaren otuz gün içerisinde ödenir. Ödeme yapılan gün sayısı prim ödeme gün sayısına ve prime 
esas kazanca dahil edilir. Otuz günden sonra ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borç
lanma süreleri hizmetten sayılmaz. 

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle Kurumdan kısmi aylık alanlar tam aylığa 
yeterli gün sayısını veya diledikleri kadarını borçlanabilirler. Türkiye'de çalışması bulunmayanlara! 
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sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarının tamamını ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı 
kadar geriye götürülen tarihtir. Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerdeki hizmetlerini bu 
Kanuna göre borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi 
olarak dikkate alınmaz. 

Yurt dışında iken borçlanma isteğinde bulunacak sigortalı ve hak sahipleri Yeni Türk Lirası 
olarak bildirilecek borç tutarım döviz cinsinden, Türkiye'de ise Yeni Türk Lirası olarak öderler. Bor
cun ödendiği tutara karşılık gelen gün sayısı aylığa esas alınır. 

Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı talebinde bulunup işlemleri devam edenler veya aylık alırken 
yeniden bu Kanuna tabi sigortalı olması gerekecek şekilde çalışmaya başlayanların aylık toplamından 
% 32 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmek suretiyle aylıklarının ödenmesine devam edilir. 
Bunların aylık aldıkları sürede yurt dışında geçen çalışmaları nedeniyle borçlandırma yapılamaz. 

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek yurt içinde bu Kanuna tabi sigortalı olması gerekecek 
şekilde çalışanlardan aylıklarının kesilmesini talep edenlerin aylıkları bu talep tarihini takip eden 
ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Bunlar, çalışılan sürelerini borçlanabilirler. 

Bu Kanun kapsamında olanların hesabına yabancı ülkelerdeki sosyal güvenlik kurumlarına 
yatırılmış bulunan primlerin, ülkeler arasında sosyal güvenlik sözleşmeleri ile Türkiye'ye transfer
lerinin sağlanması halinde; 

a) Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin tamamını borçlanarak tahakkuk ettirilen borcunu 
ödemiş olanlara, transfer olunan primlerin tamamı, 

b) Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin bir kısmını borçlanarak tahakkuk ettirilen borcunu 
ödemiş olanlara, transfer olunan primlerin borçlandıkları süreye isabet eden orandaki tutan, 

Sigortalıya, hak sahiplerine veya mirasçılarına Yeni Türk Lirası olarak iade edilir. Tahakkuk 
eden borç tutan, talep edilmesi halinde transfer olunan primlerden tahsil edilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler 

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde 
bulunanların aylıkları 

MADDE 43.- Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir sebep ve suretle ayrılanlara, is
tekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren, istek tarihinde Cumhurbaşkanına 
ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40'ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır. 

Ancak, herhangi bir sebep ve suretle görevden ayrılan Cumhurbaşkanı, 28 inci maddeye göre 
yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa, 29 uncu maddeye göre yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylık
lardan yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır. 28 inci maddeye göre aylığa hak kazanamaması 
halinde birinci fıkraya göre bağlanan aylığın tümü, 28 inci maddeye göre aylığa hak kazanması 
halinde ve 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylık, birinci fıkraya göre bağlanan aylıktan düşükse 
aradaki fark, Hazineden tahsil edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir sebep 
ve suretle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren, istek 
tarihindeki Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40'ı esas alınarak Cumhurbaş
kanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 75'i oranında yaşlılık aylığı bağlanır. 
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Ancak herhangi bir sebep ve suretle görevden ayrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
veya Başbakan, 28 inci maddeye göre yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa, 29 uncu maddeye göre yaş
lılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır. 28 inci mad
deye göre aylığa hak kazanılamıyorsa üçüncü fıkraya göre bağlanan aylığın tümü, 28 inci maddeye 
göre aylığa hak kazanılıyor ve 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylık, üçüncü fıkraya göre bağ
lanan aylıktan düşükse aradaki fark, Hazineden tahsil edilir. 

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken veya bu görevler
den ayrıldıktan sonra ölenlerin hak sahiplerine, bu maddeye göre hesap edilen aylık 34 üncü mad
de hükümlerine göre ölüm aylığı olarak bağlanır. 

Bu madde kapsamında bağlanan gelir ve aylıklar 55 inci madde hükümlerine göre artırılır. 
Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller 
MADDE 44.- Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 4 üncü maddesinin birin

ci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlan
masına ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır. 

a) 5434 sayılı Kanunun 40 mcı maddesi gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 
gün prim ödeme gün sayısı olması halinde, 

b) Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmak
sızın, prim ödeme gün sayısı 9000 gün olması halinde, 

Yaşlılık aylığı bağlanır. 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlardan subay, astsubay, askerî 

memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da 
disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar 
üzerine kurumlarınca re'sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı 
yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere ise, 28 inci mad
denin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayısını, tamamlamaları halin
de yaşlılık aylığı bağlanır. 

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri gereğince bağlanan yaşlılık aylıkları, 28 inci maddenin ikin
ci ve üçüncü fıkrasında aranan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalış
tıran kamu idarelerinden tahsil edilir. 

Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine sön verilen
lerin sigortalılıkları ve primleri 

MADDE 45.- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan 
sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan 
tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanlann 
prime esas kazançlarının yarısı; kanunlanna göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade 
edilerek tam aylığa hak kazananlann ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır. 

Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, göreve son 
verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime 
esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin 
gecikme cezası ve zamları kurumlarınca ödenir ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılır. 
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Birinci ve ikinci fıkraya göre sigortalılık durumu değişenler için ek bildirge düzenlenerek 
Kuruma verilir ve bu durumda 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. 

Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı 
MADDE 46.- Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda silahlı kuvvetler hesabına okuyan

ların ve astsubay sınıf okulu öğrencilerinin öğrenci harçlıkları ile ilgisine göre en az aylık alan teğ
men veya astsubay çavuşun prime esas kazançları arasındaki farkın primi öğrenciler adına kurum
larınca ödenir. 

Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına okuduktan sonra subay naspedilen veya yedek 
subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenlerin yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetten sayıl
ması nedeni ile doğacak borçlanma bedeli, göreve başladıklan tarihteki en az aylık alan teğmenin 
prime esas kazancı üzerinden sigortalı prim hissesi kendilerince, işveren prim hissesi de kurum
larınca verilmek suretiyle ödenir. 

Talim ve manevra için rütbe ile silah altına alman 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ben
di kapsamında olan sigortalılardan rütbelerinin prime esas kazançları, vazifelerinin prime esas 
kazancından fazla olanların prime esas kazanç farklarına ait primleri vazife gördükleri kurumların
ca ve seferberlik ve harp için silah altına alınanlardan vazifelerinin prime esas kazançları, rüt
belerinin prime esas kazancından fazla olanların prime esas kazançları arasındaki farkın primleri de, 
rütbelerinin prime esas kazancını ödeyen kamu idaresince kesilerek Kuruma ödenir. 

Kamu görevlilerinin kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının uygulaması bakımından prime esas 
kazançlannın tespitinde 82 nci maddede belirtilen üst sınır aranmaz. Ancak yurt dışında geçici ya 
da sürekli göreve gönderilen kişilerin prime esas kazançlan, Türkiye'deki emsali kadrodaki sigor
talının prime esas kazancını geçemez. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılann kazançlarından hangilerinin 
veya hangi oran ya da tutarlarının prime esas kazanca tabi olmadığını Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak Bakanlığın teklifi üzerine belirlemeye, Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Harp malullüğü ve harp malûllerine verilecek malûllük zammının karşılığı 
MADDE 47.- Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile Türk 

Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen ve bu Kanun kapsamında bulunan sigortalılardan; 
a) Harpte fiilen ateş altında, 
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekat ve hizmetleri sırasında, bu harekat ve hizmetlerin 

sebep ve etkileriyle, 
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlannın etkisiyle, 

d) Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve et
kisiyle, 

e) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve 
sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebep
leriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emir
le görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dal
gıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle, 

f) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyannca 
yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulun-
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dukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda 
dönüş sırasında, 

Bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtildiği şekilde sürekli iş göremezlik gelirine esas olacak 
şekilde meslekte kazanma gücünü kaybeden veya bu Kanunun 25 inci maddesine göre malûl sayıl
mayı gerektirecek derecede malûl olanlara, harp malûlü denir. 

Bunlardan uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandar
ma çavuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rüt
besine kadar, (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli 
albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılara ise bir üst derecesine veya kademesine 
karşılık gelen prime esas kazancı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında bulunan sigor
talılardan Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilenlere öğrenim durumlarına göre 14.7.1965 tarih
li ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve 
kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesine karşılık gelen prime esas kazanç üzerinden; 
bunlardan öğrenim görmemiş olanlara aynı iş göremezlik derecesinden sürekli iş göremezlik geliri 
alan ve Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren sigortalıya bağlan
ması icap eden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesine karşılık gelen prime 
esas kazanç üzerinden sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. 

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe 
göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi 
esas alınır. 

Sigortalılardan harp malulü olanlara bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri, harp malulü erlere 
bağlanacak sürekli iş göremezlik gelirinden az olamaz. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılar
dan sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile Harp malullerinin, malullük derecesine göre aşağıdaki 
yazılı ek göstergelerin yürürlükteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "Harp malullüğü 
zammı" olarak aylıklarına ayrıca eklenir. 

İş Göremezlik 
Derecesi 

% 81 ve üzeri 

% 67 ila 80 
%51 ila 66 

% 41 ila 50 
% 31 ila 40 

% 21 ila 30 

% 10 ila 20 

Ek Göstergeler 

1100 
1000 
900 

800 
700 
600 

450 
Harp malulü sayılanlardan bir harekatın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve örnek 

tutulacak cesaret ve fedakarlık gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre sıralı üst-
lerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen 
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sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile 
harp malullüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır. 

5434 sayılı Kanunun harp malullüğü hükümlerine ilişkin diğer kanunlarda yapılan atıflar bu 
maddeye yapılmış sayılır. 

' Bu madde gereğince sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin hak sahiplerine harp 
malûllüğü zammı da dahil olmak üzere prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığı bağ
lanır. 

Harp malûlü olanlara verilecek her türlü malûllük zammı tutarının Kurumca belirlenecek peşin 
sermaye değeri toplamı en geç otuz gün içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kurumun gös
tereceği hesaplara yatırılır. 

Bu madde gereğince kendilerine sürekli iş göremezlik geliri bağlananların sigortalı olarak 
çalışmaya başlamaları halinde bu gelirleri kesilmez. 

Harp malûllerinin hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının tutan, harp malûllüğü zammı da 
ayrıca dikkate alınarak hesap edilir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan Türk 
Silahlı Kuvvetleri personelinin harp malullüğü, iş kazası, meslek hastalığı ve malullük sonucu çalış
ma gücü kaybı ve iş göremezlik derecelerinin tespiti, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği 
Yönetmeliği hükümleri esas alınarak Kurum tarafından belirlenir. 

Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları 
MADDE 48- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların yaşlılık veya 

malûllük aylığı almak üzere görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi; 
a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, sigortalının çalıştığı göreve atamasındaki usûle göre 

atamaya yetkili makamın, 
b) İstek üzerine veya yaş haddi veya malûllük hallerinde atamaya yetkili makamın, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, belediye meclisi ve il genel mec
lisi üyelerinin yaşlılık aylığı taleplerinde, maluliyet ve yaş haddi hallerinde adlarına prim kesilmiş 
en son kurumun en yüksek amirinin, bunlardan bu görevlerinden önce herhangi bir kamu kurumuna 
tabi olarak çalışmayanların son defa görev yaptıkları yer başkanının, 

d) Kurumların yönetim kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde, atanmaların
da atamayı yapan kurumun en yüksek amirinin, 

e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Baş
kanının aynı halleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 

Onayı ile tekemmül eder. Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye 
sevk onayı, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemez. Bakanlar Kurulu karan veya müşterek karar
name ile atananların görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi ilgili bakanın onayı ile tekemmül eder. 

Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşen kuruluşlar ile satış 
veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye aynlanlar için emekliye sevk onayı 
aranmaz. Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye aynlmak isteyenler için her durumda istek 
tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş sayılır. 
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İtibarî hizmet süreleri, etkisi ve itibarî hizmet süresi primi 
MADDE 49.- İtibarî hizmet süresi, bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan 

ödemelerin hesabında fiilen çalışılmak suretiyle geçen hizmet sürelerine eklenen süredir. Sigor
talıların aşağıda yazılı görevlerde geçen zamlar hariç fiilî "hizmet sürelerinin her yılı için; 

a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; 
1) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim 

tarihine, 

2) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çar
pışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 

3) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf ol
duğu uluslararası anlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
görev yapanların, yabancı ülkeye gönderildiği tarihten Türkiye'ye dönüş tarihine, 

Kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin, 
b) 4 üncü madde gereği sigortalı sayılanlardan birinci fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) 

numaralı alt bentlerinde yazılı hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katılanların, bu durum
larda geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürelerinin, 

c) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan 
kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumları 
ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, 

Bir katı, itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Bu nedenlerle eklenecek itibarî hizmet sürelerinin 
toplamı, beş yıldan fazla olamaz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Orman Genel Müdürlüğünde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve 
paraşütçü görevlerinde geçirdikleri fiili hizmet sürelerinin her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi 
eklenir. Bunlardan bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde 
gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenir. Bu fıkradaki nedenlere bağlı olarak ek
lenecek itibarî hizmet sürelerinin hesabında, beş yıllık sınır uygulanmaz. 

İtibarî hizmet süreleri, aylık bağlama oranının hesabında prim Ödeme gün sayısına eklenir. Bu 
süreler malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanması için gerekli prim gün sayısı, yaş ve emekli ik
ramiyesi hesabında nazara alınmaz. 

Her yıl sonunda, sigortalının fiilî hizmet süresine bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri uyarınca eklenen itibarî hizmet süresinin her otuz günü için, 
yılın son ayında sigortalı adına ödenen sigortalı ve işveren prim toplamı kadar ayrıca itibarî hizmet 
primi işverenden tahsil edilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri 

İsteğe bağlı sigorta ve şartları 
MADDE 50.- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun 

vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır. 
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İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için; 
a)Bu Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı 

olarak çalışmakla birlikte, ay içerisinde 30 günden az çalışmak veya son bir yıl içinde 360 günden 
az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, 

b) Kendi çalışmaları nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, 

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak, 

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak, 

Şarttır. 

İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi 
MADDE 51- İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip 

eden günden itibaren başlar. 

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı 
gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim 
ödenen süreler iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir. 

İsteğe bağlı sigortalılık; 
a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü 

takip eden günden, 
b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, 

c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden, 
İtibaren sona erer. 
İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan ile genel sağ

lık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır. 
İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi 
MADDE 52.- İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın 

alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenecek kazancının % 32'sidir. Bunun % 20'si 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. 

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60 inci maddenin birin
ci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini 
de ödemekle yükümlüdürler. 

İsteğe bağlı sigorta priminin, sigortalı tarafından belirlenecek prim ödeme gün sayısı esas 
alınarak ait olduğu ayı takip eden ay sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Ait olduğu aydan itibaren 
en geç 12 ay içinde 89 uncu maddeye göre hesaplanacak gecikme cezası ve zammıyla birlikte öden
meyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler 89 uncu 
madde hükümlerine göre iade edilir. 

İsteğe bağlı sigorta primleri en fazla 360 günle sınırlı olmak üzere peşin olarak erken de 
ödenebilir. Erken ödeme halinde erken ödenen her gün için 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesine göre erken ödeme indirimi 
hükümleri uygulanır. Ancak yapılan erken ödeme indirimi, prime esas kazançtan indirilmez. Erken 
ödemede sigortalılık süresi, sigorta priminin ait olduğu her ayın ilk gününden itibaren prim ödeme 
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gün sayısına dahil edilir. Erken ödeme yapılan ve prim ödeme gün sayısına dahil edilmeyen sürede 
isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi halinde sigortalılık süresine sayılmayan günlere ait primler, 
ilgililere iade edilir. 

İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, is
teğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borç
larına mahsup edilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler 

Sigortalılık nedenlerinin çakışması 
MADDE 53.- 4 üncü maddede yer alan sigortalılık nedenlerinden birden fazlasına aynı anda 

tabi olmasını gerektiren şekilde çalışması halinde; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentlerinde belirtilen sigortalılık hallerine ait prime esas kazanç tavanlarını ayrı ayrı aşmamak 
üzere, sigortalının prime esas kazançları toplanır. Sigorta haklan ise toplam prime esas kazanç 
üzerinden verilir. 

Aylık ve gelirlerin birleşmesi 
MADDE 54.- Bu Kanuna göre bağlanacak aylık ve gelirlerin birleşmesi durumunda; 
a) Uzun vadeli sigorta kollanndan; 
1) Hem malûllük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, 

aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı, 
2) Malûllük veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigor

talıya her iki aylığı, 
3) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az 

olan aylığın yarısı, 
4) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan veren 

ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı; 
5) Kız çocuklannın hem eşinden, hem de ana ve babasından ölüm aylığına hak kazanması 

halinde tercih ettiği aylığı, 
Aylık olarak bağlanır. 

b) Kısa vadeli sigorta kollarından; 
1) Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki 

geliri, 

2) Ana ve babadan ayn ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın 
yansı, 

3) Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan veren 
iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yansı, 

4) Kız çocuklarının hem eşinden, hem de ana ve babasından ölüm gelirine hak kazanması 
halinde tercih ettiği aylığı, 

Aylık olarak bağlanır. 
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c) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak 
kazanılan aylık ve gelirler birleşirse sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek 
olanın tamamı az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin 
tümü, malûllük ve yaşlılık aylığının yarısı bağlanır. 

Birinci fıkradaki sıralamaya göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda bir kişide ikiden faz
la gelir veya aylık birleştiği takdirde bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkan veren iki dos
ya üzerinden gelir veya aylık bağlanır, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum 
değişikliği veya diğer bir dosyanın devreye girdiği tarihe kadar düşer. 

Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi ve yoklama işlemleri 
MADDE 55.- Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin 

durumlarının, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık tutarının 
düzeltilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi halinde gelir veya aylık tutarları, değişikliğin mey
dana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir. 

Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden 
geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan 
en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir. 

Sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklar her ay peşin olarak ödenir. Gelir 
ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, şekli ve ödeme merkezleri Kurumca belirlenir. 

Gelir ve aylık alma şartlarının devam edip etmediğine yönelik yoklama işlemlerine ilişkin usul 
ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönet
melik ile düzenlenir. 

Gelir ve aylık bağlanmayacak haller 
MADDE 56.- Ölen sigortalının hak sahiplerinden; 

a) Kesinleşmiş yargı karan üzerine, kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da 
aylık bağlanmış olan sigortalıyı, kasten öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu Kanun 
gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirenlere, 

b) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine, kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da 
aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlemesi veya bunlara karşı 
aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı 
bir tasarrufla mirastan çıkarılanlara, 

c) Sonraki eşinden dolayı bu Kanuna göre gelir veya aylığa hak kazanan dul eşe önceki eşinden, 
Gelir veya aylık ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar 96 ncı madde hükümlerine göre 

geri alınır. 
Ölüm geliri veya aylığı bağlanması için eşinden boşandığı belirlenen eş ve çocuklara, bağlan

mış olan gelir ve aylıklar kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar 96 ncı madde hükümlerine göre 
geri alınır. 

Yaş 
MADDE 57.- İş kazasıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin 

hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporu ile ilk defa tespit edildiği 
tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır. 
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Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigor
talıların ve hak sahibi çocuklarının, mülga 5417 sayılı Kanun ve mülga 6900 sayılı Kanun ile 506 
sayılı, 1479 sayılı, 2925 sayılı, 2926 sayılı ve 5434 sayılı kanunlara, 506 sayılı Kanunun geçici 20 
nci maddesine tabi sandıklara veya bu Kanuna göre ilk defa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına 
tabi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının bu Kanuna göre 
ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan 
doğum tarihleri esas alınır. 

İş kazası, meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir ve aylık tahsisleri 
ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk 
defa tespit edildiği veya sigortalıların bu Kanuna ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara 
tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş tashihleri dikkate alınmaz. 

Sigortalıların 18 yaşından sonra yapılan yaş düzeltmeleri ile hak sahiplerinin gelir veya aylığa 
hak kazandığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılan yaş düzeltmeleri, bu Kanunun uygulan
masında dikkate alınmaz. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı olup 
da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu Kanunda belirlenen yaş hadleri sebebiyle emeklilik iş
lemleri, doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylül'den önce olanlar 
için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde yapılır. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
MADDE 58.- Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşlan Kurum tarafın

dan belirlenecek uzman doktorlardan oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Kurul; 
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğ
retim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyon
lar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Tabip
leri Birliği ile Kurum tarafından görevlendirilecek birer uzman doktordan oluşur. Aynı usulle bir
den fazla Kurul oluşturmaya Bakanlık yetkilidir. 

Kurula, kendi aralarından seçecekleri üye başkanlık eder. Başkan, yokluğunda yerine bakacak 
kişiyi belirler. Kurul, en az haftada bir kez ve en az yedi üye ile toplanır, kararlar en az dört üyenin 
oyu ile alınır. Kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri üç yıl olup, üç yıl sonun
da yeniden görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içerisinde birbirini izleyen beş veya toplam on top
lantıya mazeretsiz olarak katılmayanların görevleri kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren 
hekimin yerine bir başka hekim, aynı usûlle görevlendirilir. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iştirak edenlere katıldıkları her toplantı günü için 5000 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti 
ödenir. Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir. Kurul gerek gördüğü haller
de dışarıdan uzman kişilerin görüşüne başvurabilir. 

Kurul, sigortalılar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi 
tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen karar
lardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi 
üzerine uzman bir hekimi dinlemek zorundadır. 
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Kurul, bu Kanunda yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve 
bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyalan hakkında, gerekli incelemeleri 
yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul 
üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli yer, malzeme ve 
personel Kurumca temin edilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usûl 
ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar Kurumca çıkanlacak yönet
melikle düzenlenir. 

Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi 
MADDE 59.- Bu Kanun bakımından kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin işlemlerin 

denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî iş
yerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir. 

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettik
leri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delille ispat
lanabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. İşverenler 
ve sigortalılar, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere 
çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini 
yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getir
mekle yükümlüdür. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları görevlerini yapar
ken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar. 

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
memurları 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir. 

İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlannın bulunmadığını 
gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Ser
best Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş yeminli 
malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlannm incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildiği tespit edilen 
işçilik tutarlannın uygunluğu, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabilir. 

Usûl ve esaslan Kurumca belirlenmiş hesaplama yöntemine Uygun olarak yeminli malî 
müşavirce düzenlenen rapor ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği anlaşılan işyeri ve işveren
lerinin, tespit edilen fark işçilik tutan üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme cezası ve zammı 
tutannı 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyann-
ca verilecek idarî para cezalan ile birlikte ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilebilir. 

Kurumca belirlenen usûl ve esaslara aykırı hareket ederek Kurum zararına sebebiyet verdiği 
anlaşılan yeminli malî müşavirler tarafından düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunlann daha 
sonra düzenleyecekleri raporlar Kurumca işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen 
yeminli malî müşavirler hakkında Kurumun genel hükümlere göre takip hakkı saklıdır. Meslek 
mensuplan, işverenlerin devamlı işyerlerinin sigortalıları ile yaptıklan işler ile Kurumda tescil edil
memiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan yukandaki işler 
hakkında inceleme yapamazlar. 

Kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlan, kendi mevzuatlan 
gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanlann sigor
talı olup olmadığını da tespit ederek sigortasız çalıştınlanlan Kuruma bildirmek zorundadır. Bu 
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kurumlar ayrıca kendi mevzuatları gereğince yaptıklan inceleme ve tespitler sırasında bu Kanuna 
göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi 
sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas 
almak üzere gerekli yasal işlemi yapar. İlgililerin itiraz haklan saklıdır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Genel Sağlık Sigortası Hükümleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kapsamdaki Kişiler ve Tescili 
Genel sağlık sigortalısı sayılanlar 
MADDE 60.- Türkiye'de yerleşik kişilerden; 
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
1) (a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler, 
2) (b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler, 
b) 50 nci madde gereği isteğe bağlı sigortalı olan kişiler, 
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan; 
1) 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşlann Tedavi Giderlerinin 

Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yeşil kart verilen 
kişiler, 

2) Vatansızlar ve sığınmacılar, 
3) 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşlanna Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
4) 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Ter̂  

tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 
5) 28.5.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklannın Bağlanması Hakkında 

Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
6) 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
7) 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 
8) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 
d) Yerleşim yeri Türkiye olmayan Türk vatandaşlan ile oturma izni almış yabancı ülke vatan

daşlarından (a) ve (b) bendine göre genel sağlık sigortalısı sayılmayanlardan Türkiye'de bir yıldan 
fazla süreyle yerleşen kişiler, 

e) 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden 
yararlandırılan kişiler, 

f) Gelir veya aylık bağlanmış olan kişiler, 
g) Yukandaki bentlerin dışında kalan kişiler, 
Genel sağlık sigortalısı sayılır. 
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6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f), (g), (h), (ı),.(j) ve (k) bentlerinde sayılanların 
öncelikle, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olup olmadığına bakılır. Genel 
sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ise tescili yapılmaz. Aksi takdirde birinci fık
ra hükümlerinden durumuna uyan bende göre genel sağlık sigortalısı sayılır. 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (1) bentleri kapsamında olanlar, ceza infaz kurum
ları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular genel sağlık sigortalısı ve genel sağ
lık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmazlar. 

Birinci fıkranın (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasında evli olanlar için, kan veya kocadan han
gisinin bu maddeye göre genel sağlık sigortalısı, hangisinin bakmakla yükümlü olunan kişi olacağının 
tespiti kendi tercihlerine bırakılır. Diğer bentler gereği kan veya kocanın her ikisinin de genel sağlık 
sigortalılık şartlannın oluşması halinde her ikisi de ayn ayn genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, tescili ve sona ermesi 

MADDE 61.- Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki 
hükümlere göre yürütülür. 60 ncı maddenin birinci fıkrasının; 

a) (a) ve (b) bendinde sayılanlar; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri 
tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve aynca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edil
miş sayılır. 

b) (c) bendinde sayılanlar; ilgili mevzuatlan gereği yeşil kart aldıkları, aylığa hak kazandıkları, 
vatansız ve sığınmacı sayıldıktan, korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yarar
lanmaya başladıklan tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ilgili kurumların kapsama 
alınan tarihten itibaren otuz gün içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil 
edilirler. 

c) (d) bendinde sayılanlar; Türkiye'deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren 
genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren otuz gün içinde verecekleri genel sağlık sigor
tası giriş bildirgesi ile tescil edilirler. 

d) (e) bendinde sayılanlar, işsizlik ödeneğinden yararlanmaya başladıklan tarihten itibaren 
genel sağlık sigortalısı sayılır ve Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarih
ten itibaren otuz gün içinde vereceği genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler. 

e) (f) bendinde sayılanlar; gelir veya aylıktan yararlanmaya başladıklan tarihten itibaren genel 
sağlık sigortalısı sayılır ve aynca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılır. 

f) (g) bendinde sayılanlar; diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları tarihten 
itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren otuz gün içinde verecekleri genel sağ
lık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler. 

60 inci madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil 
edilmiş olmasına bakılmaksızın ve aynca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşına kadar genel sağlık 
sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yarar
landırılır. 18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası da yok ise 18 yaşma kadar 60 inci maddenin 
birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında primi Devlet tarafından ödenmek 
üzere genel sağlık sigortalısı sayılır. 
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60 inci madde gereği genel sağlık sigortalısı iken durumunda değişiklik olan kişilerden, aynı 
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine veya (g) bendi kapsamına giren 
kişiler durumlarında değişiklik olduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde 18.6.1992 tarihli ve 
3816 sayılı Kanun gereği yeşil kart veren kuruma başvurmak zorundadır. Bu kişilere yeşil kart veril
memesi durumunda, durumunda değişiklik olduğu tarihten başlamak üzere (g) bendi kapsamında 
genel sağlık sigortalısı sayılırlar. 

Genel sağlık sigortalılığı, yerleşim yerinin Türkiye olmadığı veya 60 mcı maddenin üçüncü 
fıkrası gereği genel sağlık sigorta kapsamı dışına çıkılan tarihten itibaren sona erer. 

Bu maddede belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresi içinde vermeyenler hak
kında 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre idarî para cezası uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma 
MADDE 62.- Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerin

den ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve haklan sağlamak bir yükümlülüktür. 

Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler yararlandırılır. 

Bu Kanun kapsamındaki kişilere sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile kişilerden 
alınan primlerin tutarı arasında ilişki kurulamaz. 

İKÎNCİ BÖLÜM 
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar 

Sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi 
MADDE 63.- Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kal

malarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık 
ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hal
lerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca sağlanacak sağlık 
hizmetleri şunlardır: 

a) Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri. 
b) Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, 

hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, laboratuar tetkik ve tahlil
leri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, 
hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline yönelik sağlık hizmet
leri, acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin 
kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler. 

c) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin 
göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer 
tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, 
rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek 
mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler. 

d) Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; ağız ve diş muayenesi, diş hekiminin 
göreceği lüzum üzerine ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gereken klinik muayeneler, laboratuar 
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tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale 
ve tedaviler, hasta takibi, travmaya ve onkolojik tedaviye bağlı protez uygulamalan, ağız ve diş has
talıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodonti tedavileri, 18 
yaşını doldurmamış veya 60 yaşından gün almış kişilerin diş protezleri. 

e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, er
kek ise karısının; 

1) Yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve 
ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca belirlenen sağlık hizmet 
sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi, 

2) 23 yaşından büyük, 41 yaşından küçük olması, 
3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumca belir

lenen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi, 
4) Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, 
5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün 

prim ödeme gün sayısının olması, 
Şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı 

üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması 
ve Kurumca belirlenen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görül
mesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri. 

f) Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için 
gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi 
kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlan
ması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri. 

Yukarıdaki bentlerde belirtilen sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar, hekimlerin ve diş hekim
lerinin branşları, klinik ve laboratuar bulguları, konulan teşhisler, sağlık hizmetlerinin sunulduğu 
basamak, kanıta dayalı tıp uygulamalan, maliyet-fayda, maliyet-etkililik ve benzeri ölçütler dikkate 
alınarak; sağlanacak sağlık hizmetlerinin cinslerini, belirlenecek zaman aralığında kullanım miktar-
lannı ve kullanım sürelerini Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye Kurum yetkilidir. 

60 ncı maddede sayılan genel sağlık sigortalısı sayılma şartlannın yitirilmesi halinde, devam 
etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar sürer. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Kurumca birlikte 
çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri 
MADDE 64.- Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri şunlardır: 
a) Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, 

hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan uzuv kayıplan veya uzuv fazlalık
tan dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti. 

b) Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca 
tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak, 
Kurumca çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 
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Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri 
MADDE 65.- Hekimin veya diş hekiminin muayene veya tedavi sonrası tıbben göreceği lüzum 

üzerine genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin muayene ve tedavi edildik
leri yerleşim yeri dışına yapılan şevklerinde, kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakat
çisinin gidiş ve dönüşleri için yol gideri ve gündelik; gidiş ve dönüşleri arasında geçen ayakta 
tedavileri süresince ise gündelikleri Kurumca karşılanır. Hastanın sevk edildiği yerde yatarak tedavi 
edilmesi halinde kendisine ve refakatçisine yol gideri ile gündelik ödenmez. 

18 yaşın altında veya 65 yaşın üstünde olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü ol
duğu kişilerin yatarak tedavileri sırasında, hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum 
üzerine yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kişi ile sınırlı olmak üzere Kurum
ca karşılanır. 

Yurt içinde veya yurt dışına yapılan şevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek 
giderlerinin tutan 72 nci maddede belirtilen Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından 
belirlenir. 

Sigortalılar ile 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde 
belirtilen çocuklar, sürekli iş göremezlik veya malullük durumlarının tespiti, kontrolü veya 
periyodik sağlık muayenesi amacıyla yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri 
de bu madde hükümlerine göre ödenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Yurt dışında tedavi 
MADDE 66.- 63 üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinin yurt içindeki sağlık hizmet 

sunucularından sağlanması esastır. Ancak; 
a) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan genel sağ

lık sigortalılarından; işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usule uygun olarak veya kamu 
idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak geçici görevle yurt dışına gön
derilenlere, acil hallerde, 

b) 60 mcı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan genel sağ
lık sigortalılanndan; işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usule uygun olarak veya kamu 
idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak sürekli görevle yurt dışına gön
derilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 

c) Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisi mümkün olmadığı tespit 
edilen, 

Sağlık hizmetleri yurt dışında sağlanır. 

Ancak, yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentleri gereği yurt dışında sağlanan sağlık hizmetlerinin 
Kurumca karşılanacak bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmet sunuculanna ödenen tutarı 
geçemez. Bu tutarı aşan kısım işverenler tarafından ödenir. 

Bakanlar Kurulu kararı ile birlik halinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarınca yurt 
dışına askeri veya güvenlik amaçlı görevlendirilenlerin, bu Kanun kapsamına giren sağlık hizmet
lerinin karşılanması ile bu hizmetlere ilişkin giderler kurumlarınca karşılanır. 
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Kurum, birinci fıkranın (a) ve (b) bendi kapsamındaki kişilerin sağlık hizmetlerini, bu kişilerin 
geçici veya sürekli görev süresince genel sağlık sigortası için Kuruma ödenen prim tutarını geç
memek kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle de sağlayabilir. 

Birinci fıkranın (c) bendi gereğince yurt dışına sevk edilen kişilerin sağlık hizmeti giderleri, var ise 
Kurumun yurtdışında şevke konu tedaviye ilişkin sözleşmeli olduğu sağlık hizmet sunuculanna ödenen 
tutan geçemez. Bu kişilerin 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak giderleri aynca karşılanır. 

Yukarıdaki haller dışında, yurt dışında sağlık hizmetlerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. 

Kamu idarelerinde çalışan sigortalılar dışında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kap
samındaki sigortahlann geçici ve sürekli görevlendirmesine ilişkin usuller ve süreler ile bu mad
denin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar ilgili Bakanlıklann görüşü alınarak Kurumca 
çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı 

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları 
MADDE 67- 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan 

kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63 ün
cü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci mad
dede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere yurt içinde veya yurt dışında 
sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için; 

a) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigor
talısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki 
son bir yıl içinde toplam 90 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması, 

b) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b), (d) ve (g) 
bentlerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bent
te sayılan şartla birlikte, kısa ve uzun vadeli sigorta primleri dahil genel sağlık sigortası prim bor
cunun bulunmaması, 

Şarttır. 
Ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve 

diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunuculanna başvurduklannda acil haller 
hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra); nüfus cüzdanı, sürücü bel
gesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından resimli olarak verilen sağlık kartı bel
gelerinden birinin gösterilmesi zorunludur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

Katılım payı alınması 
MADDE 68.- 63 üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanlar 

şunlardır: 
a) Ayaktan tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi. 
b) Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri. 
c) Ayaktan tedavide sağlanan ilaçlar. 
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Katılım payı, birinci fıkranın (a) bendindeki sağlık hizmetleri için 2 Yeni Türk Lirası olarak uy
gulanır. Katılım payı, (b) ve (c) bendindeki sağlık hizmetleri için gereksiz kullanımı azaltma, sağ
lık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kişilerin prime esas kazanç
larının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak % 10 ilâ % 20 oranları arasın
da olmak üzere Kurumca belirlenir. Birinci fıkranın (a) bendindeki sağlık hizmetleri için belirlenen 
katılım payı tutarı, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden 
değerleme oranı kadar her yıl artırılır. 

İkinci fıkrada belirlenen katılım payı tutan ve oranları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerin sevk zincirine uymadan, doğrudan diğer basamaktaki sağlık hizmet 
sunucularına müracaatları halinde % 50 oranında artırılarak uygulanır. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin birinci fıkranın (b) bendi gereği 
ödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin % 75'ini 
geçemez. 

63 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince sağlanan ve bir hastalığın tedavisinin 
başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi 
dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede % 30, ikinci denemede 
% 25 ve üçüncü denemede % 20 oranında uygulanır. Ancak katılım payında dördüncü fıkra gereği 
uygulanan üst limit dikkate alınmaz. 

60 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereği genel 
sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları 
katılım payları 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
hükümlerine göre kendilerine geri ödenir. 

Katılım paylarını, gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanların ücret 
veya maaşlarından mahsup edilmek suretiyle tahsile ve katılım paylarının ödenme usûlünü belir
lemeye Kurum yetkilidir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, tahsil ettikleri katılım payı düşül
dükten sonra kalan tutar ödenir. 

Katılım paylarının hesaplanmasında 72 nci maddeye göre tespit edilen sağlık hizmeti tutarları 
esas alınır. Kurumca belirlenen usûle uygun olarak katılım paylannı tahsil etmeyen sağlık hizmet 
sunuculanna 102 nci maddenin (j) bendi gereğince idari para cezası uygulanır. 

Katılım paylarının ödenme usûlleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esas
lar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Katılım payı alınmayacak haller ve sağlık hizmetleri 
MADDE 69.- 68 inci maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacak haller 

ve sağlık hizmetleri şunlardır: 
a) İş kazası ile meslek hastalığı halleri. 
b) 75 inci maddede yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri. 
c) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri. 
d) Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek şartı ile Kurumca belirlenen kronik hastalıklar. 
e) Kontrol muayeneleri. 
f) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentleri 

kapsamında sayılanlar. 
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Bu madde gereğince katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veya gruplandırarak 
tespite Kurum yetkilidir. 

Hizmet basamakları ve sevk zinciri 
MADDE 70.- Bu Kanunun uygulanması bakımından sağlık hizmeti sunucuları birinci, ikinci 

ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılır. Bu basamaklar ve sağlık hizmet sunucuları arasında sevk 
zinciri; tanı, ön tanı, hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıkları dikkate alınmak suretiyle tüm 
yurtta veya il ya da ilçe bazında ilgili kurumların görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belir
lenir. Aile hekimleri birinci basamak hizmet sunucuları içinde yer alır. 

Kurumca sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yüküm
lü olduğu kişiler sevk zinciri kurallarına uygun hareket etmek zorundadır. 

İş kazası ile meslek hastalığı, 75 inci maddede sayılan afet ve savaş hali ile acil haller dışında, 
sevk zincirine uyulmadan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından 
sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yapılan başvurular sonucu alınan sağlık hizmetlerinin 72 nci 
madde gereği belirlenen tutarının % 70'i Kurumca ödenir. Aradaki fark, genel sağlık sigortalısı ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak 
Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kimlik tespiti ve yerleşim yeri bildirim zorunluluğu ve acil haller 
MADDE 71.- Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 

kişilere sağlık hizmeti sunumu aşamasında (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra), 67 
nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını 
kontrol etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucuları hakkında 102 
nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi gereği idari para cezası uygulanır. 

Sağlık hizmeti sunuculan, başvuran kişilerin bu Kanun açısından genel sağlık sigortalısı ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kapsama alınmadığını tespit ettikleri kişilerin kimlik ve yer
leşim yeri bilgilerini Kuruma bildirmek zorundadır. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağ
lık hizmeti almasını veya Kurumdan diğer bir menfaat temin etmesini sağlaması yasaktır. Bu fiil
leri işleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanuni faiziyle birlikte müştereken ve mütesel-
silen tahsil edilir ve ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun uygulamasında acil hallerin ve acil sağlık hizmetlerinin neler olduğuna, hangi 
yöntem ve ölçütlerle tespit edileceğine ilişkin hususlar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî ve Çeşitli Hükümler 

Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi 
MADDE 72.- 63 üncü madde hükümlerine göre sağlanan sağlık hizmetlerinin ve 65 inci mad

de gereği ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini; sağ
lık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, sağlık hizmetlerinin maliyeti, Devletin doğrudan veya 
dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, kanıta dayalı tıp uygulamaları, teşhis ve tedavi 
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maliyetini esas alan maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak 
suretiyle, her bir sağlık hizmeti için belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yet
kilidir. Komisyon 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında öngörülen oranları her yıl belirler. 

Komisyon; Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını, 
Hazine Müsteşarlığını ve Kurumu temsilen toplam beş üyeden oluşur. Komisyon kararlarını salt 
çoğunluk ile alır ve kararlar Resmi Gazetede yayımlanır. Komisyonca gerekli görülen hallerde sağ
lık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilir. Komisyonun sekretarya işlem
leri Kurumca yerine getirilir. 

Kurum, Komisyon adına çalışmalarına başlamadan önce Yüksek Öğretim Kurulunun, Türk 
Tabipleri Birliğinin, Türk Diş Hekimleri Birliğinin, Türk Eczacıları Birliğinin, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu, en fazla üyeye sahip ilk üç işçi ve kamu çalışanları konfederasyonunun, en fazla 
üyeye sahip Optisyenlik Derneğinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun, en fazla 
üyeye sahip özel sağlık kurum ve kuruluşları dernekleri veya federasyonlarının, en fazla üyeye 
sahip özel polikliniklerin dernek veya federasyonlarının, en fazla üyeye sahip özel tıbbi malzeme 
üretici veya ithalatçıları dernekleri veya federasyonlarının, en fazla üyeye sahip tıp uzmanlık der
neklerinin ve Komisyonca uygun görülecek diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini alır. İlgili 
kurumlar 30 iş günü içinde görüşlerini göndermek zorundadır. Bu süre içerisinde gönderilmeyen 
görüşler dikkate alınmaz. Komisyon çalışmalarının başlangıcında, bu kurumların temsilcilerinin 
katılımı ile oluşturulacak toplantıda görüşlerini sözlü olarak da dinler. 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmasına, görev ve yetkileri ile bu mad
denin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar Komisyon üyesi kurumların uygun görüşleri 
alınarak Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi 
MADDE 73.- Bu Kanuna göre sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki 

sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine uy
gun olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti 
sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sağlanır. 

Kurum, sağlık hizmet sunucularının sözleşme başvurularının değerlendirilmesinde, sonuçlan
dırılmasında ve uygulanmasında sağlık hizmeti sunucuları arasında; sözleşmesiz sağlık hizmeti 
sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi aşamasında ise genel sağlık 
sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında tarafsızlık, hakkaniyet ve açıklık il
kelerine uymak ve bunun uygulandığının izlenebileceği bir sistem kurmak zorundadır. 

Kurum, provizyon işlemlerini yürütmek üzere sağlık hizmeti sunucularının mahallinde proviz
yon merkezi açabilir ve personel çalıştırabilir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculan, bu amaçla 
Kuruma uygun bağımsız mekân tahsis etmek zorundadır. Kurum gerekli gördüğü durumlarda 
provizyon işlemlerini yürütmek üzere hizmet satın alma yetkisine sahiptir. 

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerden sözleşmeli olduğu sağlık hizmetleri için otelcilik hizmetleri dışında, herhangi bir fark 
ödemesi talep edemez. Otelcilik hizmeti için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerden alınabilecek fark ödemesi, Kurum tarafından belirlenen standart yatak bedelinin dört 
katını geçemez. Bu farkın alınabilmesi için, kişilerin fark ödemeyi kabul ettiğinin yazılı olarak bel-
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gelenmesi zorunludur. Otelcilik hizmeti dışında veya Kurumca otelcilik hizmeti için belirlenen 
tavanın üzerinde fark alınması halinde, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının sözleşmeleri bir yıl 
süreyle feshedilir. 

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedeli, 72 nci 
madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedeller esas alınarak genel sağ
lık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere fatura karşılığı ödenir. Sözleşmesiz sağlık hiz
meti sunucuları, acil hallerde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya 
Kurumdan herhangi bir fark talep edemez. 

70 inci maddedeki hükümlere uyulmak şartıyla, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından 
sağlık hizmeti almayı tercih eden genel sağlık-sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 72 
nci madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedellerin en fazla % 70'i 
fatura karşılığı ödenir. 70 inci madde hükümlerine uymaksızın sözleşmesiz sağlık hizmeti 
sunucularından sağlık hizmeti almayı tercih eden genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü ol
duğu kişilere, 72 nci madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedellerin 
en fazla % 50'si fatura karşılığı ödenir. 

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın alman sağlık hizmeti bedelinin bu maddenin 
dördüncü ve beşinci fıkralarına göre Kurumca ödenebilmesi için; Sağlık Bakanlığı veya ilgili kamu 
idareleri tarafından ödenecek sağlık hizmetine ilişkin sağlık hizmeti sunucularına ruhsat veya izin 
verme uygulamasının olması halinde ruhsat veya izin alınmış olması, ayrıca Kurumca sözleşmesiz 
sağlık hizmeti sunucusunun şartlarının sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda aranan şartlara uy
gun olduğunun kabul edilmesi şarttır. 

Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağ
lık hizmetlerinden yararlanmaya müstahak olup olmadığını, Kurumun elektronik veya diğer ortam
larda sağlayacağı yöntemlere uygun olarak kontrol etmek ve belgelemek zorundadır. 

Sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve akdedilmesi, sağlık hizmeti gider
lerinin ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı ve kişisel koruyucu sağlık hizmeti har
camalarının tahsili 

MADDE 74.- Genel sağlık sigortası prim gelirleri; yönetim giderleri, genel sağlık sigortasın
dan sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklar dışında başka bir amaçla kullanılamaz. 

63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince sağlanan kişisel koruyucu sağlık hiz
metleri için Kurumca yapılan harcamaların bedeli, takip eden yılda genel bütçeden Kuruma ödenir. 

Uzun ve kısa vadeli sigorta kolları bakımından sürekli işgöremezlik, malullük, çalışma gücü 
kaybı hallerinin tespiti veya bu amaçla yapılan kontroller nedeniyle tutarları 72 nci maddeye göre, 
usul ve esasları Kurumca belirlenecek gündelik ve yol giderleri ile sağlık hizmeti giderleri uzun ve 
kısa vadeli sigorta kolları prim gelirlerinden karşılanır. 

Doğal afetler veya savaş hali 
MADDE 75.- 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetler ile 4.11.1983 tarihli ve 
2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereğince ilan edilen savaş halinde genel sağlık sigor-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



— 151 — 

talisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Kurum tarafından sağlanmaya devam 
edilir. Ancak, afet veya savaş hallerine bağlı olarak Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri, gider
lerin ödendiği takvim yılı sonu esas alınarak genel bütçeden Kuruma bir yıl içinde transfer edilir. 

İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu 

MADDE 76.- İşveren, iş kazasına uğrayan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerek
tirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve 
belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak masraflar 
Kurum tarafından karşılanır. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecik
mesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya 
malûllük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü sağlık 
hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür. 

İlgili kanunları gereğince sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın 
veya alınan raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbî yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde 
genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere, bu nedenle Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri 
tazmin ettirilir. 

İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya suç sayılır bir hareketi nedeniyle veya işçinin 
sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, 
Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir. 

Hekim veya diş hekimi sağlık raporu ile belli bir işte çalışamayacağı belgelenen 4 üncü mad
denin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki kişiler bu işte çalıştırılamaz. Bu kişileri çalış
tıran işverenler, genel sağlık sigortalısının aynı hastalık sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını 
ödemekle yükümlüdür. Genel sağlık sigortalısı bir başka işverene ait işyerinde çalışmış ise, bu 
durumu bilerek çalıştıran işveren ile genel sağlık sigortalısı doğacak masraflardan Kuruma karşı 
müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Kurumun sağlık 
hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına, kastı veya suç sayılır bir hareketi 
veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması veya savsaması nedeniyle sebep olduğu mah
keme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, Kurumun yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir. 

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusu seçme 
serbestisi 

MADDE 77.- Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmak için başvuracakları yurt içinde veya yurt dışındaki sözleş
meli sağlık hizmeti sunucularının unvan, isim ve adresleri Kurumca elektronik ortamda veya diğer 
yöntemlerle duyurulur. 

Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmeti sunucuları 
arasından, genel sağlık sigortasıyla ilgili diğer madde hükümlerine uymak şartıyla istediğini seçme 
hakkına sahiptir. 

Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi 
MADDE 78.- Kurum ile sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm sağlık hizmeti 

sunucuları, sağlık hizmeti sunduğu tüm kişilere ait sözleşme hükümlerinde yer verilen bilgileri, 
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belirlenen yöntemlere ve süreye uygun biçimde elektronik ortamda veya yazılı olarak göndermek 
zorundadır. Bu bilgiler verilmeksizin talep edilen sağlık hizmeti bedelleri, bilgiler gönderilinceye 
kadar ödenmez. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık bilgilerinin gizliliği esas
tır. Sağlık bilgilerinin ne şekilde korunacağı, ulusal güvenlik nedeniyle sağlık bilgisi paylaşıma açıl
mayacak kişilerin tespiti ilgili Bakanlıkların önerisi üzerine Bakanlıkça tespit edilir. 

Kurum, genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak işverenler, sağlık hiz
meti sunucuları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki gerekli belge ve bilgileri inceleyebilir, 
ibrazını isteyebilir. 

Kurum, bu Kanunda belirtilen görevleriyle ilgili olarak sağlık hizmeti sunucularının yürüttüğü 
hizmet ve işlemleri kontrol yetkisine sahiptir. Kurum, bu yetkisini görevlendirdiği personeli 
vasıtasıyla veya kamu ve özel kurumlardan hizmet satın almak suretiyle kullanabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Primlere İlişkin Hükümler 

BÎRİNCİ BÖLÜM 
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 

Prim alınması zorunluluğu 
MADDE 79.- Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için, bu Kanunda ön

görülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurum prim almak, ilgililer de 
prim ödemek zorundadır. 

Kurumca tahsil edilen genel sağlık sigortası primleri, tahsil edilmesini müteakip doğrudan 
Kurum bütçesinin genel sağlık sigortası kalemine aktanlır. Bu kalemde toplanan gelirler, yalnızca 
genel sağlık sigortasının giderlerini karşılamak amacıyla kullanılır. Bu gelirler kısa ve uzun vadeli 
sigorta kollarının giderlerinin karşılanmasında kullanılamaz. 

Prime esas kazançlar 
MADDE 80.- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalıların 

prime esas kazançları bu madde hükümlerine göre hesaplanır. İşverenler tarafından sigortalılara; 
a) Ücretler ve ücret dışında kalan her türlü ödeme, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit is

tihkaktan o ay için yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır. 
b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı 

veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli 
ikramiyesi ile Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel 
sağlık sigortalarına ödenen ve asgari ücretin % 10'unu geçmeyen özel sağlık sigortası prim tutarları 
prime esas kazanca tabi tutulmaz. 

c) Aynî yardımlardan ücretin % 30'unu geçen kısmı prime esas kazanca tabi tutulur. 
Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise ön

celikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin üst sınırı aşan kısmı, 
ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime 
esas kazançlarına ilave edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu 
idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki 
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ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, 
82 nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın 
kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının 
kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı alınmaz. 
Bu durumda 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve 
kâra katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin 
hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 82 nci madde hükmüne göre belirlenen alt sınırdır. 

Bir işverene tabi olarak çalışan sigortalının belirli ücretinin dışında ayrıca yukarıdaki fıkra kap
samında ücret alması halinde, prime esas günlük kazancı bunların toplamından oluşur. 

Bu Kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için 
prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay için
deki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazan
cı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların 
prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet akdinin 
yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat 
karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma 
saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan 
günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün 
kabul edilir. 

İşveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı iş sözleşmesinde taraflar 
arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise, sigortalının ay içindeki prim 
ödeme gün sayısı yukarıdaki fıkra hükmüne göre hesaplanır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas 
kazançları, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasın
da kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar 
tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. Ancak beyan edilen 
kazançta bir değişiklik olması durumunda sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç üzerinden hesap
lanan prim tahsil edilir. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan kişi, aynı zamanda iş
veren ise beyan edeceği asgarî kazancı çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az 
olamaz. Beyanda bulunmayan sigortalının primleri, prime esas asgarî aylık kazanç üzerinden hesap 
ve tahsil edilir. Beyanda bulunmayan veya beyan ettiği kazancın düşük olduğu tespit edilen sigor
talıların prime esas kazançları tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak beyan edilen kazançla 
arasındaki farkın primi 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve zammı uygulanmak 
suretiyle tahsil edilir. 

Aynı ay içinde sigortalı olmayı gerektirecek birden fazla işyerinde çalışması olan sigortalının 
bu Kanun gereğince alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tespitinde, sigor
talı olmayı gerektirecek her bir işyerinden elde ettiği aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı ayrı dikkate 
alınır ve primler buna göre hesaplanır. 
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Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar bakımından prime esas kazanç 60 inci maddenin 
birinci fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde sayılan kişiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime 
esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarı; 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde belirtilen kişiler kendi belirledikleri kazanç üzerinden; 60 inci maddenin birinci fık
rasının (e) bendinde belirtilen kişiler için ise, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsiz
lik ödeneğinden yararlandırılan kişiler için işsizlik ödeneğine esas kazanç esas alınır. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Prim oranları ve Devlet katkısı 
MADDE 81.- Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranlan aşağıdaki gibidir: 
a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 

20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir. 
b) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uy

gulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan prim oranı, (a) bendinde belirtilen % 20 oranının, 
her yıl için 40 inci maddeye göre eklenen fiilî hizmet gün sayısının 360'a bölümü sonucu bulunacak 
oranda artınlması suretiyle belirlenir. Bu tutarın tamamı işveren hissesi olarak ödenir. 

c) Kısa vadeli sigorta kollan prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından 
gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranlan arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye 
göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder. 

d) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belir
tilen öğrenciler için prime esas kazançlannm % Tidir. Aday çırak, çırak ve beceri eğitimi gören öğ
rencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır. 

e) Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tabi bir işte çalışanlara uygulanacak sosyal güvenlik 
destek prim oranı, (a), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen prim oranlannın toplamı kadardır. Sigortalı 
ve işveren hissesi bu bentlerde belirtilen oranlardadır. 

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 82 nci 
maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigor
talı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar ile isteğe bağlı sigor
talıların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir. 

g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, (a), (c) ve (f) bent
lerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden, şayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle 
çalışıyorlar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlannın toplamı üzerinden primlerini öderler. 

Devlet, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primine aynca % 5 oranında katkı yapar. Devlet 
katkısı, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan priminin dörtte biri 
olarak hesaplanır. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usûl ve esaslar ilgili malî yıl bütçe kanun
ları uyarınca belirlenir. 

Günlük kazanç sınırları. 
MADDE 82.- Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan 

günlük kazancın alt sınırı asgarî ücretin otuzda biri, üst sının ise günlük kazanç alt sınınnın 6,5 katıdır. 
Günlük kazançları yukandaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz 

çalışan sigortalılann günlük kazançlan alt sınır üzerinden, günlük kazançlan üst sınırdan fazla olan 
sigortalılann günlük kazançlan da üst sınır üzerinden hesaplanır. 
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İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki 
farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder. 

Sigortalı olmasını gerektirecek şekilde aynı zamanda birden fazla işte çalışan sigortalılar için 
Kuruma ödenen primlerin toplamı bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentlerinde belirtilen her bir sigortalılık haline ilişkin prime esas üst sınırını aşarsa aradaki fark, 
Kurumca tespiti veya sigortalının müracaatı üzerine aşan kısmın tamamı hissesi oranında kendisine 
en geç bir ay içinde defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve zammı 
ile faiz ödenmez. 

Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve 
derecelerinin belirlenmesi 

MADDE 83.- Kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı 
bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilir. İş kollan tehlikenin ağırlığına göre 
sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre 
derecelere ayrılır. Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait 
prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların 
görüşleri de alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak bir 
tarife ile tespit edilir. Prim tarifesi gerekli görülürse aynı usûlle değiştirilebilir. 

Yapılan işin birinci fıkrada belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve 
ödenecek kısa vadeli sigorta primi oram Kurumca belirlenerek işverene ve 4 üncü maddenin birin
ci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlara tebliğ edilir. İş kazasını ve meslek hastalığını ön
leyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun bulunmadığı tespit edilen işler, Kurumca 
daha yüksek primli derecelere konulabilir. 

Kurum, işyerinin tespit edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecesini yaptıracağı incelemelere 
dayanarak kendiliğinden veya işverenin ya da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre 
sigortalı olanların isteği üzerine değiştirebilir. Kurumca yapılacak değişiklikler işverenin isteği veya 
itirazı; işyerinin tehlike sınıfı ve derecesi ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranının tebliğine iliş
kin yazının işverence veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlar 
tarafından tebellüğünden itibaren bir ay içinde yapılmış ise, değiştirilen iş kolu kodu ve tehlike 
sınıfı ile tehlike derecesinin hatalı uygulandığı tarihten, bir aylık süre dışında yapılmış ise, itirazın 
Kurum kayıtlarına intikali tarihini izleyen yıl başından geçerli olarak uygulanır. 

Bu değişiklik nedeniyle, tehlike sınıf ve derecesinin yükselmesi halinde, kararın işverene veya 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlara tebliğ edildiği tarih ile yürür
lük tarihi arasındaki süreye ilişkin kısa vadeli sigorta kollarına ait prim farkının tebliği tarihini takip 
eden bir ay içerisinde Kuruma ödenmesi halinde fark prim için gecikme cezası ve zammı alınmaz. 
Aksi takdirde, fark primi 89 uncu madde uyarınca cezası ve zammı ile birlikte tahsil olunur. Tehlike 
sınıf ve derecesinin düşmesi halinde ise, kısa vadeli sigorta kolları sigortası prim farkı, işverenin var
sa borçlarına mahsup edilir, yoksa iade edilir. Bir ay içinde iade edilmesi halinde faiz ödenmez. 

İşverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlar, tehlike sınıf 
ve derecesi ile prim oranı hakkında Kurumca yapılacak yazılı bildirimi aldıktan sonra bir ay içinde 
Kuruma itiraz edebilir. Kurum, bu itirazı inceleyerek en geç üç ay içinde karara bağlayarak 
sonucunu itiraz edene bildirir. İlgililer Kurumun kararı üzerine, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir 
ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Kuruma itiraz edilmesi veya mahkemeye başvurul
ması primlerin takip ve tahsilini durdurmaz. 
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Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler 
MADDE 84.- İşverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olan

lar, tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği bir ay içinde Kuruma bildirmek
le yükümlüdür. Bu bildirim üzerine Kurum yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve 
derecesini değiştirebilir. Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilir-
se bu konuda Kurumca verilecek karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki aybaşından 
başlanarak uygulanır. 

Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilmezse; 

a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği, 
b) Tehlike sınıfı düşüyorsa değişikliğin Kurumca öğrenildiği, 
Tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki aybaşından itibaren uygulanmak üzere, Kurum

ca karar alınır ve ilgililere tebliğ olunur. 
Asgarî işçilik uygulaması 
MADDE 85- Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mev

zuatına göre yaptınlan işler ve özel nitelikteki inşaat işleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
diğer işlerden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından asgarî işçilik bildirilmiş olup olmadığı 
Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda asgarî işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik 
bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutan, 89 uncu madde gereği hesaplanacak gecik
me cezası ve zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen 
prim ve gecikme cezası ve zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak 
taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir ve işyeri hakkında ayrıca Kurum denetim ve kontrolle 
görevlendirilmiş memurlarına inceleme yaptırılmayabilir. Kuruma verilecek taahhütnamede üst
lenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde işveren hakkında 88 inci ve 89 uncu 
maddeler uyarınca işlem yapılır. 

Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi 
veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda; Kurumun denetim ve kontrol 
ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan inceleme neticesinde işverenin Kuruma işin emsaline, 
yapılan işin niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı 
sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutannm altında bildirimde bulunduğunun sap
tanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik tutarı, yapılan işin niteliği, bün
yesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili 
meslek veya kamu kuruluşlannın görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak Kurumun denetim ve kon
trolle görevlendirilmiş memurlan tarafından tespit edilir. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından, Kuruma bildirilmediği 
tespit edilen asgarî işçilik tutan üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri 88 in
ci ve 89 uncu maddeler de dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren tebliğ edilen prim borcuna 
karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca 
itirazın reddi halinde işveren, karann tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine 
başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca Kuruma asgarî işçilik tutarının 
bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 
ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyannca idarî para cezası uygulanır. 
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Kamu idareleri bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca yazı ile istenilecek bilgileri ve 
belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur. 

Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürürümü 
için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptan
ması ve asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum 
bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve iş
veren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki üye, asgarî işçiliğin tespit edileceği meslek koluy
la ilgili kanunla kurulan meslek kuruluşundan, şayet kanunla kurulan meslek kuruluşu yok ise Tür
kiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluşan As
garî İşçilik Tespit Komisyonu kurulur. Kurumca gerek görüldüğünde aynı esaslara göre birden faz
la Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya 
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Kurum dışındaki üyelerin üst üste üç toplantıya, son 
altı ay içinde ise beş toplantıya katılmayan konfederasyonların yerine, üye sayısı bakımından en 
yüksek bir sonraki konfederasyondan üye davet edilir. 

Asgarî İşçilik Tespit Komisyonuna Kurum dışından görevlendirilenlere katıldıkları her toplan
tı günü için 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak tutarı üzerin
den toplantı ücreti ödenir. 

Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usûl ve esasları, üyelerin hangi meslek branşların
dan olacağı ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönet
melikle düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi 

Prim belgeleri 
MADDE 86.- İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tabi çalıştırdığı sigortalıların ve 

sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların; 
a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, 
b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını, 
c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını, 
Gösteren asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini ait olduğu ayı takip eden ayın yirmibeşin-

ci gününün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigor
talı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

İşveren sigortalılığa ilişkin belgelerle, işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip 
eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle kamu idareleri ise otuz yıl süreyle saklamak ve 
Kurum denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde 
ibraz etmek zorundadır. 

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş gör
me edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş 
ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden 
Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur. 

Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların 
otuz günden az çalıştıklarını açıklayan belgelerin işverence aylık prim ve hizmet belgesine eklen
mesi şarttır. Kamu idareleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinden bu şart aranmaz. 
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Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya 
verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere 
ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı primler bu Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur. 

Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş görme edimini yerini getirmek üzere sigortalıyı 
geçici olarak devralan işveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını 
sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her iş
yerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden 
başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar sigortalılar tarafından 
görülebilecek bir yere asmak zorundadır. 

Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden veya kamu kurum ve kuruluş
ları tarafından düzenlenen belge veya alman bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu 
Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde veril
memesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı 
sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ 
edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Kurum ünitesine itiraz 
edebilir. İtiraz takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması prim borcunun 
takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde 88 inci ve 89 uncu 
maddelerin prim borcuna ilişkin hükmü uygulanır. 

Örneği Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenen aylık prim ve hizmet belgesi işveren 
tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmet
lerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak alacakları 
ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim 
ödeme gün sayılan dikkate alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, bu Kanunda yazılı şartları yerine getirmiş ol
masına rağmen kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından 
verilmediği veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kazançların veya prim ödeme gün 
sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli 
ödemeler yapılır. 

Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 102 nci maddeye göre iş
lem yapılır. 

Kamu idarelerinde işyerinin özelliği nedeniyle prim belgelerinin farklı sürelerde verilme 
zamanını belirlemeye Kurum yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile bel
gelerin içerik ve şekli Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Prim ödeme yükümlüsü 
MADDE 87.- Bu Kanun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık 

sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından; 
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının 

(a) bendine tabi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olan
lar için bunların işverenleri, 
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b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişiler
den sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 60 inci maddenin 
birinci fıkrasının (b), (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişilerin kendileri, 

c) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişiler için Maliye Bakanlığı, 

d) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kişiler için Türkiye İş Kurumu, 
e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde 

beceri eğitimi görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim 
Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja 
tabi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu, 

f) 5 inci maddenin birinci fıkrasını (c) bendine tabi olanlar için işverenleri veya kendileri, 
Prim ödeme yükümlüsüdür. 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların her ay için otuz tam 

gün prim ödemesi zorunludur. 
Sigortalı, genel sağlık sigortalısı veya isteğe bağlı sigortalı olanlar hariç olmak üzere 84 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilenler prim yükümlüsü sayılmaz. 
Primlerin ödenmesi 
MADDE 88.- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran 

işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerin
den bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarım ücretlerinden keserek ve iş
veren hissesi prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma öder. 

Hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da 
birinci fıkradaki hüküm uygulanır. 

87 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlüler her aya ait primleri ilgili 
ayın sonuna kadar Kuruma öderler. Bu kişilerin sosyal güvenlik destek primleri, aylıklarından kesil
mek suretiyle tahsil edilir. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenler 
çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğin
ce hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara 
ekleyerek en geç ödemenin yapıldığı tarihi takip eden onbeş gün içinde Kuruma öderler. 

87 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlüler her aya ait prim
leri ilgili ayın sonuna kadar Kuruma öderler. 

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider 
yazılamaz. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların prim 
borçları, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla % 1 ila % 3 oranları 
arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir. 

Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilir. Bu takdir
de katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya 
ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilir. Bu iş
verenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının birinci fıkrada belir-
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tilen ödeme sürelerini izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde yasal süresi 
içinde ödendiği kabul edilir. Ancak prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup 
suretiyle ödenmesi talebinde bulunulduğu halde, mahsup edilemeyen veya eksik mahsup edilen 
prim borçlan için yukarıda belirtilen ödeme sürelerini izleyen aydan başlanarak gecikme cezası ve 
zammı uygulanır. 

Kurum, prim ve her türlü alacaklarını, işverenlere olan borçlarından mahsup etmek suretiyle 
tahsil etmeye yetkilidir. 

Primlerin özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle ödenmesi zorunluluğunu getirmeye ve 
primlerin yatırılacağı tahsilat kuruluşlarını belirlemeye Kurum yetkilidir. 

Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde Amme Alacaklarının 
Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uy
gulanır. Kurum, Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun uygulanmasında Maliye 
Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. 

Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsil için yapılacak giderlerin alacaktan fazla 
bulunduğu anlaşılan Kurum alacaklarının terkin miktarını belirlemeye ve terkin etmeye Kurum yet
kilidir. 

Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında 
Kanunun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin 
bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması alacakların takip ve 
tahsilini durdurmaz. 

Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen 
sürelerde ödenmez ise, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel 
kişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri görevleri ile ilgili olarak 
Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Kurum, kamu idarelerinde işyerinin özelliği nedeniyle primlerin farklı zamanlarda ödeme 
süresini belirlemeye yetkilidir. Kurum, her türlü alacaklarının tahsili için en geç bir yıl içinde icra 
yoluna başvurmak zorundadır. Bu süre içinde icra yoluna başvurmayan Kurum yetkili personeli 
hakkında ayrıca genel hükümlere göre kovuşturma yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve zammı ile iadesi gereken primler 
MADDE 89.- Sigortalıların çalıştırıldığı işyeri başka bir işyeri ile birleşir, devredilir veya in

tikal ederse, eski işverenin Kuruma olan sigorta primi ile gecikme cezası ve zammı ve faiz dahil 
tüm borçlarından aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme 
aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı geçersizdir. 

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı 
sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında, gecikme cezası uy
gulanarak artırılır. Bulunan bu tutara, ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödenin
ceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk 
Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik 
bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı 
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günlük hesaplanır. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının öden
memiş kısmı için gecikme zammı tahsil edilir. 

Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, 
hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigor
talılarına veya hak sahiplerine kanuni faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma 
yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesap
lanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükümleri saklıdır. 

Prim iadesi nedeniyle, sigortalıların, isteğe bağlı sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının ay
lık, gelir, ödenek ve sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını yitirmeleri durumunda bu Kanuna 
göre ödenen aylık, gelir ve ödenekler ile sağlanan sağlık hizmetleri durdurulur. Yanlış veya yersiz 
yapılan masraflar 96 ncı madde hükümlerine göre ilgililerden geri alınır. 

tlişiksizlik belgesinin aranması 
MADDE 90.- Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve bankalar, ihale yolu ile yap

tırılan her türlü işleri üzerine alanları ve bunların adreslerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 
İşverenlerin hak edişlerinin, Kuruma, ihale konusu işin yapıldığı süreye ilişkin borçlarının ol

maması kaydıyla ödenmesi, kesin teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borç
larının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iadesi esastır. 

Hak edişlerin ödenmesi ve teminatın geri verilmesine ait işlemlerin usûl ve esasları Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, 
geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden bu bina inşaatı işyerlerin
den dolayı Kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi 
zorunludur. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın 
iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi hallerinde, il
gililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır. 

Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi 
MADDE 91.- İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet 

nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendi kapsamındaki sigortalılar bu durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarih
ten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, prim ödeme aczine düştüklerinin Kurumca 
yapılacak inceleme sonucu anlaşılması kaydıyla, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut 
prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçlan, 
olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilir. 

Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken prim bel
geleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde süresinde veril
miş sayılır. 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanun uyannca genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan 
veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle 
yükümlü olduklan belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacak-
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lannın ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, afet bölgesindeki şartlan ve geliş
meleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir. 

Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve 
zammı uygulanmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ortak ve Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası 
MADDE 92.- Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin 

sigortalı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldır
mak, azaltmak veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir. 

Sigortalılık, bu Kanunda sayılan sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi veya ölüm halinde 
sona erer. 

Sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile bunlann hak sahiplerinin; genel sağlık sigortalıları ve 
bunlann bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve diğer tüm işlemlerinde sosyal güvenlik 
numarası olarak Türk vatandaşları için T. C. kimlik numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise 
Kurumca verilecek sosyal güvenlik numarası kullanılır. 

Devir, temlik ve Kurum alacaklarında zamanaşımı 
MADDE 93.- Bu Kanun gereğince ilgililerin Kurum nezdinde doğan hiçbir alacağı devir ve 

temlik edilemez. 
Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden günden baş

layarak on yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Zamanaşımından sonra nzaen yapılan 
ödemeler kabul edilir. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılann 
zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreleri sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreye iliş
kin sigortalılık hak ve yükümlülükleri düşer. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücû davalan on yıllık zamanaşımına 
tabidir. Zamanaşımı tarihi; rücu konusu gelir ve aylıklar bakımından Kurum onay tarihinden, hiz
met tespiti nedeniyle doğan prim ve diğer alacaklar bakımından ise mahkeme karann kesinleşme 
tarihinden, Kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilen memurlan 
tarafından yapılan tespitler sonucunda ise rapor tarihinden veya bu idareler tarafından düzenlenen 
belgelerden doğmuşsa belge tarihini takip eden yıl başından itibaren başlar. 

Kontrol muayenesi 
MADDE 94.- Kurum yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere; 
a) Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu 

kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını, 
b) Sigortalının, isteğe bağlı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik 

raporlannda belirtilen rahatsızlıklannın mevcut olup olmadığını, 
Tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkiklerinin yaptırılmasını talep edebilir. 
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Malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malûllük durumların
da artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde 
değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi, Kurum da bunlar ve aylık veya gelir bağlanan 
çalışamayacak durumdaki malûl çocuklar için kontrol muayenesi talep edebilir. 

Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya işe 
alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük 
aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri, yeni malûllük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip 
eden ödeme dönemi başından başlanarak gerekirse artırılır, azaltılır veya kesilir. 

Çalışamayacak derecede malûl çocuklara bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol 
muayenesi sonunda tespit edilecek malûllük durumuna göre, gerekirse rapor tarihinden sonraki 
ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 

Kabul edilebilir bir özrü olmadığı halde, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde 
belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar yaptırmayan sigortalının malûllük aylığı veya 
sürekli iş göremezlik geliri, gelir veya aylık bağlanan çalışamayacak durumda malûl çocukların ise 
kendilerine bağlanmış olan gelir veya aylık, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki 
ödeme dönemi başından başlayarak kesilir. 

Ancak, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak üç ay 
içinde yaptıran ve malûllük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının 
veya aylık ya da gelir bağlanmış olan malûl çocuğun kesilen aylık veya geliri kesildiği tarihten baş
lanarak yeniden bağlanır. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yap
tıran ve malûllük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malûllük 
aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, gelir veya aylık bağlanan 
çalışamayacak durumda malûl çocukların ise almakta oldukları gelir veya aylık rapor tarihinden 
sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeniden bağlanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi 
MADDE 95.- Bu Kanun gereğince, yurt dışında tedavi için yapılacak şevklere, çalışma gücü 

kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek has
talığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesiyle birlikte çalışma gücünün kaybına esas teşkil edecek 
sağlık kurulu raporlarının usûl ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili hekim ve sağlık kurum
larını ve sözü edilen kurumların sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, Usûlüne uygun ol
mayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeleri düzenleyen hekim veya kuruma iade ederek 
yeterli vasıflara haiz şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum yetkilidir. 

Usûlüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler ile gerekli diğer belgelerin in
celenmesiyle; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit edilen iş göremezlik derecesiyle çalış
ma gücünün kaybına veya çalışma gücünün kaybı derecelerine ilişkin usûlüne uygun düzenlenmiş 
sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin itirazı halin
de, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığı ile Kurumun birlikte 
çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir. 
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Yersiz ödemelerin geri alınması 
MADDE 96.- Kurumca işverenlere, sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar ile bunların hak 

sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerine fazla veya 
yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; 

a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğ
ru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden, 

,b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru 
en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay 
içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, üç aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde 
ise bu süre sonundan, 

İtibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte varsa Kurumdaki her türlü alacağından 
kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınır. 

Alacakların yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan başlanarak borç aslına yapılır, kanuni 
faiz kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahiplerinin muvafakat etmeleri kaydıyla aynı dos
yadan diğer bir hak sahibine yapılan yersiz ödemelere mahsubunda da uygulanır. 

Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlayacağı ödeme dönemi başı 
itibarıyla kanuni faizi ile birlikte hesaplanan borç tutan, gelir ve aylıktan % 25 oranında kesilmek 
suretiyle uygulanır. 

Yersiz ödemelerin tespiti ile geri alınmasına ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans 
MADDE 97.- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, kısa vadeli sigortalarda iş 

kazası ve meslek hastalığı ve ölüm sigortasından hak kazanılan gelir ve aylıklar, hakkı doğuran olay 
tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar. Bu durumda olanların gelir ve ay
lıkları, yazılı istek tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren başlar. İş kazası, meslek hastalığı, 
analık ve ölüm sigortalarından kazanılan diğer haklar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl 
içinde istenmezse düşer. 

Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız al
tı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip 
etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur. Geçici iş göremezlik ödeneğini veya herhangi bir döneme 
ilişkin gelir veya aylığını beş yıl içinde almayanlara söz konusu ödenek, gelir veya aylık ödenmez. 

Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler 
hakkında.yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Ölümü öğrenememiş olmak, ispat edilmek şartıyla, 
mücbir sebep sayılır. 

Genel sağlık sigortası hükümlerine göre sigortalı veya sigortalının bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin alacaklan, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse 
zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer. 

Kurumca gelir, aylık veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve gelir veya aylık bağ
lanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı veya hak sahipleri ile 
genel sağlık sigortasından genel sağlık sigortalılanna ve sağlık hizmeti sunuculanna tahakkuk et-
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miş alacakları tahakkuk tarihinde veya sözleşmede belirlenen vadesi içinde ödenir. İşlemlerin gecik
mesi halinde tahakkuk eden tutann % 50'si ila % 90'ı arasındaki tutar, son ödeme tarihini takip eden 
ilk iş gününde alacaklarından kesilmek üzere, alacaklılara avans olarak ödenir. 

Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigorta mevzuatı hükümleri ve sosyal güvenlik söz
leşmelerinin yürütülmesi 

MADDE 98.- İşveren, sosyal sigortalar için kendisine düşen yükümlülükler nedeniyle sigor
talıların ücretlerinden kesinti yapamaz. Özel sigortalara ilişkin mevzuat hükümleri, bu Kanun 
hükümlerinin yorumlanmasında dikkate alınmaz. 

Bu Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları 
katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz. 

Sosyal güvenlik sözleşmeleri veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında yapılacak her türlü iş
lemler ve hesaplaşmalar Kurum tarafından yürütülür. İlgili anlaşmalarda irtibat kurumuna yapılan 
atıflar, Kuruma yapılmış sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler 
MADDE 99- Sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili yapılacak her türlü kanunî 

düzenlemeler bu Kanunda yapılır. 
Bu Kanun gereğince yapılacak bildirimler hakkında, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümleri uygulanır. 
Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü 
MADDE 100.- Kurum, bu Kanun hükümlerine ilişkin yapılan soruşturmalar hakkında mah

kemelerden ve savcılıklardan, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinden, gerçek kişilerden bilgi ve bel
ge isteyebilir. 

Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri 
ortamda gönderilmesi hususunda gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya yetkilidir. 

Belge veya bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulan gerçek 
ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması sonucu 
belge ve bilgiyi bu Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı 
primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde, sorunlann ortadan kalktığı tarihi takip eden 
ikinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede 
Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Vergi, resim ve harç istisnası ile uyuşmazlıkların çözüm yeri 
MADDE 101.- Kurum tarafından yapılan bütün işlemler ile bu işlemler için ilgililere verilmesi 

veya bunlardan alınması gereken her türlü evrak ve bunların suretleri ile Kurumun taraf olduğu dava 
ve icra takipleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerinde, iş mahkemesi 
bulunmayan yerlerde bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 
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ALTINCI KISIM 
İdarî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri 

Kurumca verilecek idarî para cezaları 
MADDE 102.- Kuramca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda suç oluştursa dahi ay

rıca bu Kanunun; 
a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 61 inci maddede belirtilen belge 

ve bildirgeleri; yazılı olarak Kuramca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca 
internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gön-
dermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde vermeyenler her bir sigortalı için aylık asgarî 
ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izninin olmaması durumunda asgarî ücretin iki 
katı tutarında idarî para cezası uygulanır. 

b) 11 inci maddede belirtilen bildirgeyi yazılı olarak Kuramca belirlenen şekle ve usule uygun 
vermeyenler veya Kuramca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutul
duğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kurama ver
meyenlere; 

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgarî ücretin üç 
katı tutarında, 

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgarî ücretin iki katı tutarında, 
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgarî ücret tutarında, 
İdarî para cezası uygulanır. 
c) 86 ncı maddenin birinci fıkrası Uyarınca verilmesi gereken belgeleri yazılı olarak Kuramca 

belirlenen usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda gönder
mekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde ver
meyenlere her bir fiil için; 

1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla Kurama 
verilmiş belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgarî ücretin beşte biri tutarında, 

2) Belgenin ek olması halinde Kuruma verilmiş olan her bir ek belge için aylık asgarî ücretin 
sekizde biri tutarında, 

3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi 
duramunda aylık asgarî ücretin yarısı tutarında, 

4) Belgenin mahkeme karan ile veya Kuram veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrol
le görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler sonucunda veya bu idareler tarafından düzen
lenen belgelerden hizmetleri veya kazançları Kurama bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan 
sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzen
lenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık asgarî ücretin üç katı tutarında, 

İdarî para cezası uygulanır. 
d) 59 uncu madde uyarınca Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle 

görevlendirilmiş memurları tarafından veya 59 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yemin
li malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik 
tutarının mal edildiği her bir ay için aylık asgarî ücretin üç katı tutarında idarî para cezası uygulanır. 
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e) 86 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen on-
beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere; 

1) Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler aylık asgarî ücretin oniki katı tutarında, 
2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler aylık asgarî ücretin altı katı tutarında, 
3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler asgarî ücretin üç katı tutarında, 
4) Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak 

kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, kullanılmaya baş
lanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler, kanuni tas
dik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle 
ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan 
kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz, karışık veya noksan tutulmuş 
defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve 
kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) 
o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde o aya ait defter 
kayıtları, Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme 
hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin her biri için, ay
lık asgarî ücretin yarısı tutarında, 

İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bor
dronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının T.C kimlik numarası, ücret ödenen gün 
sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutan yer alır. Ücretin alındığına dair sigortalının imzasını ih
tiva etmeyen (makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bor
droları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin her biri için aylık asgari ücretin yansı tutannda, 

İdari para cezası uygulanır. 
Verilen süre dışında ibraz edilen defter ve belgelerin tümünün veya bir bölümünün geçersiz ol

ması durumunda tutulan defter türü de dikkate alınarak bu bendin sadece 1,2 ve 3 numaralı alt bent
lerine göre idari para cezası uygulanır. 

f) 86 ncı maddenin dördüncü fıkrasında ve 85 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen 
yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenlere aylık asgarî ücretin iki katı tutarında idarî 
para cezası uygulanır. 

g) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve 
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere aylık asgarî ücret tutannda idarî para cezası uygulanır. 

h) Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura edenler; faturayı veya faturaya 
dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenleyenler; 64 üncü madde gereğince kapsam 
dışı tutulan sağlık hizmetlerini kapsam içinde olan sağlık hizmetleri gibi gösterenler; sağlık hizmet
lerine hak kazanmayan kişilere sunduklan sağlık hizmetlerini fatura edenler hakkında bu fiilleri 
nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutarın beş katı idarî para cezası uygulanır. 

ı) 71 inci maddede yer alan kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle Kurumun 
zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından uğranılan zararın beş katı idarî 
para cezası uygulanır. 

j) Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, 68 inci madde gereğin
ce alınması gereken katılım paylarını tahsil etmeyen sağlık hizmeti sunucularına, fiilîn her tekrarın
da tahsil edilmeyen katılım payının on katı tutarında idarî para cezası uygulanır. 
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k) 63 üncü madde gereği Kurumca sağlanan yardımcı üreme yöntemlerinin tıbbi etik dışında 
uygulanması halinde bu fiili işleyen sağlık hizmeti sunucularına Kurumca vaka için yapılan tedavi 
masrafının beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 

İdari para cezası uygulanması 8 inci, 11 inci ve 86 ncı maddelerde belirtilen belgelerin Kuruma 
verilmesi yükümlülüğünü kaldırmaz. 

İdarî para cezalan ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
ödenir veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı red
dedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yasal süresi içinde idare mahkemesine baş
vurabilirler. 

Mahkemeye başvurulması idarî para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idarî para cezalan, 89 uncu madde hükmü gereğince hesap
lanacak gecikme cezası ve zammı ile birlikte tahsil edilir. 

Fiilîn işlendiği günden itibaren beş yıl içinde tebliğ edilmeyen idarî para cezaları 
zamanaşımına uğrar. 

Kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde idarî para cezasını itiraz et
meden ödeyenlerin bu borçlan dörtte bir oranında terkin edilerek tahsil edilir. 

İdari yaptırımlar ve fesih 
MADDE 103.- Kurumca yapılan inceleme neticesinde haksız menfaat temin etmek maksadıyla; 
a) Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura ettiği, 
b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykın olarak düzenlediği, 
c) 64 üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini kapsam içinde olan sağlık 

hizmetleri gibi gösterdiği, 
d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatura ettiği, 
Tespit edilen sağlık hizmeti sunuculan hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması 

yapılır. Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96 ncı maddeye göre geri alınır. Aynca 
bu fiilî işleyen sağlık hizmeti sunucularının varsa Kurum ile yaptıkları sözleşmeleri; ilk fiilde bir 
ay, ilk fiilden itibaren iki yıllık dönem içerisindeki tekrarı halinde üç ay, aynı dönem içerisinde ikin
ci kez tekran halinde ise bir yıl süreyle fesih edilir. 

Yukandaki fıkranın (d) bendi hariç olmak üzere anılan fiillerin sözleşmesiz sağlık hizmet 
sunuculan tarafından işlenmesi halinde bir yıl süreyle 73 üncü maddenin yedinci fıkrası kapsamın
daki sağlık hizmet sunuculanna uygulanan yaptınmlar uygulanır. Sağlık hizmet sunucusu bu süre 
içerisinde bu durumu sağlık hizmeti alan tüm kişilere yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildiril
meyen kişilerin fatura bedelleri Kurum tarafından ödenerek, sağlık hizmet sunucusundan iki katı 
olarak tahsil edilir. 

Ayrıca yukandaki fıkralarda belirtilen fiillerin işlenmesinde haksız menfaat temin etmek mak
sadıyla iştirak eden sağlık personelinin, en az bir yıl süreyle genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilere sunduğu sağlık hizmeti bedelleri Kurum tarafından ödenerek, sağlık hiz
meti sunucusundan iki katı tutannda tahsil edilir. 

71 inci maddede yer alan kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir başka 
kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hiz
meti sunuculanndan uğranılan zarar geri alınır. 
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63 üncü madde gereği Kurumca sağlanan yardımcı üreme yöntemlerinin tıbbi etik dışında uy
gulanması halinde bu fiili işleyen sağlık hizmeti sunucuları ile yapılmış olan sözleşmeler bu tıbbi 
hizmet bakımından süresiz fesih edilerek yenilenmez. Ayrıca bu fiilin işlenmesinde iştiraki olan 
sağlık personelinin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sunduğu sağlık 
hizmeti bedelleri sağlık hizmet sunucusuna ödenmez. 

YEDİNCİ KISIM 
Yürürlükten Kaldırılan, Değiştirilen, Son ve Geçici Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Diğer kanunlardaki atıflar 
MADDE 104.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılmayan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 506 

sayılı, 1479 sayılı, 2925 sayılı, 2926 sayılı ve 5434 sayılı kanunlara yapılan atıflar ile diğer kanun
larda sosyal sigorta haklarına, yardımlarına ve yükümlülüklerine, sigortalılığa ve hak sahipliği şart
larına, sağlık hizmetlerinin veya tedavi bedellerinin ödenmesine ilişkin yapılan atıflar bu Kanunun 
ilgili maddelerine yapılmış sayılır. 

27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kadrosuzluk taz
minatının ödenmesine ilişkin T.C. Emekli Sandığına yapılmış olan atıf ile diğer kanunlarda T.C. 
Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur'a yapılmış atıflar Kuruma yapılmış sayılır. 

Değiştirilen hükümler 
MADDE 105.- a) 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun; 
1) Ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 19.- Vazife malulü erlerle, bunların dul ve yetimlerine ödenecek aylık veya gelir
lerin alt sınırı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 27 nci veya 33 üncü mad
deleri hükümlerine göre belirlenir. 

2) Ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan;" 
ibaresi "Emekli ikramiyesinin hesabında;" şeklinde değiştirilmiştir. 

b) 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun; 
1) 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 21.- Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre aylık bağlanır. 
2) 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 30.- Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeler için sigortalılardan % 12,5'i 
genel sağlık sigortası primi olmak üzere % 32,5 oranında prim alınır. 

c) 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 2 
nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 inci maddesinin birinci fık
rasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin aynı 
kanun gereği ödedikleri katılım payları ile diğer sağlık hizmetlerinin karşılanmayan kısmı, bu 
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Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona 
geri ödenir. 

d) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 18 inci maddesinin başlığı ve birinci 
fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ehliyet tespiti, imtihan ve hava değişimi için başka yere gönderilenler: 
Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili 

çalışanlardan, memuriyet mahalli dışına; 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 106- a) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 81 inci, 

geçici 82 nci ve geçici 87 nci ve geçici 89 uncu maddeleri hariç diğer maddeleri, 

b) 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 10 uncu ve geçici 11 inci maddeleri hariç diğer maddeleri, 

c) 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 4 üncü ve 5 
inci maddeleri, 

d) 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kanunu, 

e) 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet
lerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, 

f) 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ila 5 inci, 13 
ilâ 17 nci maddeleri, 

g) 8.5.1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında 
Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, 

h) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci, 107 nci, 188 inci, 207 
nci, 209 uncu ve ek 22 nci maddeleri, 

ı) 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 12 ilâ 19 
uncu maddeleri, 23 üncü maddesi, 30 ilâ 39 uncu maddeleri, 41 ilâ 54 üncü maddeleri,55 inci mad
desinin birinci ve ikinci fıkrası, 57 ilâ 59 uncu, 61 ila 64 üncü maddeleri, 66 ilâ 71 inci maddeleri, 
72 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 73 ilâ 77 nci maddeleri, 80 inci maddesi, 82 
inci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, 83 ilâ 88 inci, 90 inci ve 91 inci maddeleri, 93 ilâ 100 
üncü maddeleri, 102 nci maddesi, 105 ilâ 107 nci maddeleri, 112 ilâ 124 üncü maddeleri, 127 ila 
129 uncu maddeleri, 131 ila 135 inci maddeleri, ek 2 ilâ ek 4 üncü, ek 8 inci, ek 9 uncu, ek 11 in
ci, ek 13 ila ek 18 inci maddeleri, ek 21 ilâ ek 23 üncü, ek 25 ila ek 27 nci, ek 29 ila ek 34 üncü 
maddeleri, ek 37 inci maddesi, ek 39 uncu maddesi, ek 41 ilâ ek 47 inci, ek 48 inci maddesinin son 
fıkrası hariç diğer fıkraları, ek 49 uncu maddesi, ek 56,ek 57 nci maddesi, ek 59 uncu maddesi, ek 
67 nci maddesi, ek 69 uncu maddesi, ek 70, ek 72 ilâ ek 76 ncı maddeleri, ek 80 inci maddesi, geçici 
8 maddesi, geçici 15 inci maddesi, geçici 16 ncı maddesi, geçici 54 üncü, geçici 65 inci, geçici 85 
inci maddesi, geçici 86 ncı, geçici 88 inci, geçici 96 ila geçici 98, geçici 103,geçici 104, geçici 109 
ila geçici 113 üncü, geçici 115 ila geçici 118 inci, geçici 120 nci, geçici 121 inci, geçici 139 ila 
geçici 141 inci, geçici 146 ncı, geçici 147 nci, geçici 150 ila geçici 151 nci, geçici 153 üncü, geçici 
157 nci, geçici 159 uncu, geçici 161 ila geçici 166 ncı, geçici 170 inci, geçici 171 inci, geçici 173 
üncü, geçici 176 ncı, geçici 180 inci, geçici 182 ila geçici 186 ncı, geçici 190 ila geçici 192,geçici 
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195 ila geçici 200 üncü, geçici 203 üncü, geçici 204 üncü, geçici 207 ilâ geçici 212 nci maddesi, 
geçici 218 ila geçici 220 nci, ek geçici 1 inci, ek geçici 2 nci, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek 
geçici 11 inci, ek geçici 19 uncu, ek geçici 20 nci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü maddeleri, 

j) 1.10.1992 tarihli ve 3 841 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, 24.11.1994 tarihli ve 4049 sayılı 
Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 13.6.2001 tarihli ve 4677 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, 

k) 14.11.1988 tarihli ve 311 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi, 

1) 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 56 nci maddesinin (C) fıkrası, 
m) 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 186 ilâ 188 inci ve 191 inci mad

deleri, 
n) 18.1.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun, 201 ilâ 203 üncü maddeleri, 
o) 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin (d) 

bendi ile geçici 3 üncü maddesi, 

p) 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlen
mesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesindeki "resmî ve özel sağlık kuruluşlannda 
ayakta ve yatarak tedavileri ile" ibaresi, 

r) 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 89 uncu maddesi, 
s) 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 23 üncü maddesi, 
t) 1.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 

Kanununun 18 inci maddesi, 
u) 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fık

rasının (f) bendi ile (g) bendinde yer alan "ve tedavileri yaptırılır" ibaresi, 
v) 23.4.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi 

ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile 
yaralanan veya sakat kalanların tedavi giderleri" ibaresi, 

y) 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Ted
birlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 

z) 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlanna Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, 

aa) 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

27.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hariç olmak üzere diğer kanunların 
bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Yönetmelikler 
MADDE 107- Bu Kanunda bahsi geçen yönetmelikler bu Kanunun yürürlük tarihinden 

itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Kurum, bu Kanunun diğer maddelerin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları yönetmelik ile düzenleme yetkisine sahiptir. 
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İKÎNCİ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanun ile bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan 506 sayılı, 1479 

sayılı, 2925 sayılı, 2926 sayılı ve 5434 sayılı kanunlara göre; ödenen aylık, gelir, tazminat, harp 
malûllüğü zammı ve diğer ödeneklerin verilmesine devam edilir. Bu gelir ve aylıklann durum 
değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 506 sayılı ve 1479 sayılı kanunlara göre öden
mekte olan sosyal yardım zammı ile telafi edici ödeme tutarları, 5434 sayılı Kanun gereğince emek
li aylığı almakta olanlara ödenmekte olan makam ve yüksek hakimlik tazminatı, görev ve temsil 
tazminatı ile ek ödemeler ve yardımlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenen tutarlar esas 
alınarak ilgililerin gelir ve aylıklarına ilave edilerek ödenir. 

Sosyal yardım zammının ilavesinde tamamı dağıtılacak şekilde hak sahiplerinin gelir ve aylık
lardaki hisseleri esas alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce malullük talebinde bulunup, maluliyetine esas 
rapor tarihi bu Kanunun yürürlük tarihinden önce olan sigortalılar ile bu sigortalılardan dolayı gelir 
ve aylık bağlanacak hak sahipleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hüküm
leri uygulanır. 

Bağlanmış aylık ve gelirler, 55 inci maddeye göre artırılır. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan 44 üncü maddenin ikinci fık

rası kapsamında emekliye sevk edilenler hakkında yaş haddi, 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 in
ci maddesi esas alınarak uygulanır. 

3 üncü maddenin (ff) bendinde belirtilen güncelleme katsayısında yer verilen ortalama günlük 
prime esas kazançtaki değişim oranı; bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki ilk yıl için; o yıl ger
çekleşen asgari ücretteki artış oranı olarak kabul edilir. 

Mülga sosyal güvenlik kurumlarında geçen çalışmalar için bağlanacak aylıkların hesabı 
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 506 sayılı, 1479 sayılı, 2925 

sayılı, 2926 sayılı, 5434 sayılı kanunlara ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi san
dıklara tabi olanlara bağlanacak aylıklar aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

a) Sigortalının veya iştirakçinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerdeki 
prim ödeme gün sayılarına veya fiilî hizmet süresine ait aylık; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önceki kanun hükümlerine göre, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı veya fiilî 
hizmet süresi üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanacak aylığının bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadarki prim ödeme gün sayısı veya fiilî hizmet süresi ile orantılı bölümü, 
aylık başlangıç tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile çar
pılarak hesaplanır. 

b) Sigortalının veya iştirakçinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen sürelerdeki 
prim ödeme gün sayılarına ait aylığı, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerin
den 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının, bu Kanunun yürürlük tarihinden son
raki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. 
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c) Aylık, (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan kısmi aylıkların toplamından oluşur. Aylıklar ay
rıca 29 uncu maddenin son fıkrasına göre artırılarak belirlenir. 

d) 5434 sayılı Kanunun ek 48 inci maddesi ile ek 68 inci maddesine göre hak edilen makam 
veya yüksek hâkimlik, temsil veya görev tazminatları bu maddenin (a) bendinde belirtilen kısmi ay
lıklarının hesabında dikkate alınır. 

Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ilişkin aylığın hesabında esas alınan asgari 
aylık tutan, toplam prim ödeme gün sayısı içinde bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen prim 
ödeme gün sayısının oranına tekabül eden tutar üzerinden esas alınır. 

Yurt dışı hizmet borçlanması yapanların aylıkları da yukarıda belirtilen fıkralara göre hesap
lanır. 

Malûllük ve ölüm aylıkları, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler esas alınarak, 27 nci veya 
33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanır. 

506 sayılı Kanunun mülga geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların devri 
GEÇİCİ MADDE 3.- 506 sayılı Kanunun mülga geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, 

sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odalan, borsalar veya bunların teşkil ettikleri 
birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklann iştirakçileri ile malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunlann hak sahipleri herhangi bir işleme gerek 
kalmaksızın bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde Kuruma devredilerek bu Kanun 
kapsamına alınır. Devir tarihi itibanyla sandık iştirakçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. 

Devre esas olmak üzere Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Kurum ve sandığı temsilen birer 
üyenin katılımıyla oluşturulacak komisyonca, her bir sandık için sandıktan aynlan iştirakçiler de 
dahil olmak üzere, devir tarihi itibanyla devredilen kişilerle ilgili olarak 506 sayılı Kanun ve bu 
Kanun kapsamındaki sandık yükümlülüğünün peşin değeri belirlenir. Peşin değerin aktüeryal 
hesabında kullanılacak teknik faiz oranı en uzun vadeli hazine borçlanma senedi faiz oranı dikkate 
alınarak reel olarak belirlenir. 

Belirlenen peşin değer, yedi yıl içinde, yıllık eşit taksitlerle her yıl için ayrı ayn Hazine Müs
teşarlığınca açıklanacak bir önceki yıla ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet 
iç borçlanma senetlerinin yıllık ortalama faizi üzerinden sandıklardan ve bu sandık iştirakçilerini is
tihdam eden kuruluşlardan müteselsilen Kurumca bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçilerine sağlanan sosyal sigorta yardımlan 
ile iştirakçilerin primlerinin tahsiline bu Kanun hükümlerine göre sandıklarca devam edilir. 

Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin devrinden sonra sandıklar, bu Kanun ve 506 sayılı 
Kanunun Öngördüğü sosyal sigorta haklarının ve ödemelerinin üzerinde sağladıklan sosyal sigorta 
haklanna ve ödemelerine devam edebilirler. 

Devralınan iştirakçilerin hizmet yılları ve primleri ödemek veya ödenmiş olmak suretiyle bu 
Kanuna göre emsallerine uygun olarak intibaklarının yapılması da dahil olmak üzere, bu maddenin 
uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, sandıklann faaliyet gösterdikleri sektörler itibanyla ayn ayn 
olmak üzere, temsil edildikleri en fazla üyeye sahip meslek kuruluşlarınca seçilen birer üyenin ve 
Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Kurumca görevlendirilen birer üyenin katılacağı komisyonca 
müştereken belirlenir. 

Söz konusu sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ile Kurum bu madde 
uygulamasına ilişkin tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması, Devlet katkısı ve geçici iş göremezlik ödeneği 
GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanuna göre çıkarılması gereken yönetmelikler yürürlüğe girinceye 

kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam 
edilir. 

47 nci maddenin son fıkrasında sözü edilen Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönet
meliği hükümleri, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde Kurumun da 
görüşü alınarak bu Kanun hükümlerine uyumlu hale getirilir. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primine Devlet katkısının oranı, söz konusu sigorta kolu 
açık verdiği sürece, bu açık paralelinde Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Sigortalılardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, bu Kanuna 
göre istirahatli bulunup, geçici iş göremezlik ödeneği alamadıkları sürelere ait ücretleri ve çalışır
ken aldıkları ayhklan ile geçici iş göremezlik ödenekleri arasındaki farklar ilgili mevzuatında 
değişiklik yapılıncaya kadar çalıştıklan kurumlarınca ödenmeye devam edilir. 

5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sakatlık kontenjanından göreve 

başlayan ve T.C. Emekli Sandığına tabi bir göreve devam edip bu Kanunun malulen emeklilik şart
larını taşımayanlardan onbeş yıl hizmeti bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır. 

Kamu görevlilerinin emeklilik ikramiyeleri, bazı maddeleri yürürlükten kaldmlan 5434 sayılı 
Kanun hükümlerince hesaplanarak bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 5434 
sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ve mülga 2829 sayılı Kanun ile personel kanunlarına göre Kurum
ca ödenir ve ilgili kurumlardan tahsilat anılan maddedeki usûlle yapılır. Bir yıllık sürenin dolmasın
dan itibaren emekli ikramiyeleri 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükümlerine göre kamu 
görevlisinin son defa çalıştığı kurumunca, çalıştığı son kurumun özelleştirilmesi halinde ise 
Hazinece ödenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarın
ca isteğe bağlı iştirakçi olarak T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilenler ile aynı tarihe kadar isteğe 
bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunanlardan gerekli koşullan sağladıklan anlaşılanlann bu 
Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olmaya devam etmeleri durumunda emekli ikramiyeleri hakkın
da anılan madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

49 uncu maddede düzenlenen itibarî hizmet süreleri emeklilik ikramiyelerinin hesabında dik
kate alınmaz. 

5434 sayılı Kanuna göre aylığa hak kazanamayıp bu Kanunda yapılan düzenlemelere göre ay
lığa hak kazananların prime esas kazancı olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki emsali 
sigortalının prime esas kazancı kabul edilir. 

Bu durumdakilerin aylık veya gelirleri yukarıdaki fıkraya göre hesap edilecek prime esas 
kazanca, bu Kanuna göre hak edilen aylık ve kazancın hesap edilmesine ilişkin maddelerinin uy
gulanması suretiyle bulunur. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya sözleşmeli olarak 
çalışanlardan; ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler aynı statüde çalışmaya 
devam ettikleri sürece bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı 
sayılırlar. 

5434 sayılı Kanunun mülga geçici 191 inci ve mülga geçici 192 nci maddeleri uyarınca, istek
leri üzerine 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda sözleşmeli olarak çalışmak
ta iken anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve geçici 1 inci maddelerine göre zorunlu 
olarak, özelleştirilen kurumlarda sözleşmeli olarak çalıştırılmakta iken 28.5.1986 tarihli ve 3291 
sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 16 nci ve 5434 sayılı Kanunun ek 71 in
ci maddeleri uyarınca ve sözleşmeli olarak çalıştıkları kurumun özel kanunundaki hükümler 
nedeniyle T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiş olanların söz konusu hizmetleri bu Kanuna tabi 
olarak geçmiş sayılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi olan iştirakçilerin bu 
Kanuna göre belirlenen prime esas kazanç matrahı ile 5434 sayılı Kanuna göre keseneğe tabi 
kazançları arasındaki matrah farkına ait sigorta primi bir yıl süre ile kurumlarınca karşılanır. 

8.9.1999 tarihi ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanlar
dan, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre fiilî hizmet sürelerine zam yapılanların yaş had
lerinden, eklenilen sürenin, üç yıldan çok olmamak üzere, yansı indirilir. 

Kamu görevlilerinden personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan, aylıksız izinli 
olarak geçen süreleri esnasında isteğe bağlı sigortalılık primi ödemeyenlerin, istekleri halinde baş
vuru tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden % 32 oranında hesap edilecek primleri defaten 
ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri hizmet sürelerine eklenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli 
görevlere atanan T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu 
görevlerde geçen süreleri, 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesi ile mülga ek 73 üncü maddesin
de belirtilen sürelerin doldurulmasında dikkate alınır. 

Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanuna göre yapılacak toptan ödemelerin bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önceki hizmet sürelerine ait bölümü, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan 
ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıl
lar için her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar, bu Kanuna göre bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonraki süreler için hesaplanan toptan ödeme tutarına ilave edilerek ödenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce toptan ödeme yapılarak tasfiye edilen hizmetlerin 
31 inci ve 36 nci maddelere göre ihyasında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun
la bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanunun hükümlerine göre hesaplanan tutarı, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile ihya talebine ilişkin yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için 
her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan değeri dikkate alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanunun mülga 87 nci maddesinde 
sayılan sebepler nedeniyle görevlerinden ayrılan, kurumlarınca malûllük ve yaş haddi dahil re'sen 
emekliye sevk edilen ve ölenlerden; kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmet
leri tasfiye edilmiş veya bu süreleri hariç tutularak aylık bağlanmış veya bu sürelerle birlikte aylığa 
hak kazanmış olanlann, kendileri veya dul ve yetimlerinin bu Kanunun 31 inci maddede belirtilen 
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esaslara göre hesaplanacak olan meblağı aynı maddedeki şartlarla Kuruma ödemeleri halinde, 
paranın ödendiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kendilerine veya bu tarihte aylığa 
müstahak dul ve yetimlerine aylık bağlanır veya bağlanmış aylıkları düzeltilir. Ancak bu kişilere 
emekli ikramiyesi ödenmez. 

Kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri tasfiye 
edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri bu Kanuna göre birleştirilecek hizmetlerden kabul edilir. 

506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 7- 506 sayılı Kanuna göre 1.4.1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve 

ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında bu Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasın
daki sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesi kap
samında geçen itibarî hizmet süreleri ile mülga 60 inci maddenin (E) bendinde belirtilen işlerde 
geçen gün sayısının Vi'si bu Kanunun 40 inci maddesinde belirtilen fiilî hizmet süreleri zammı 
olarak değerlendirilir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen ve bu Kanunun 40 inci maddesine göre hesap
lanan fiili hizmet zammı süreleri olarak değerlendirilen itibari hizmet süreleri sekiz yılı geçmemek 
üzere sigortalılık süresine ilave edilir. 

Bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 24 üncü maddesinde 
sayılan kurum ve kuruluşlarca, Kuruma ödenmeyen sosyal yardım zamları, Hazine tarafından ilgili 
kurum ve kuruluşlardan tahsil edilmek üzere Kuruma ödenir. 

506 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işyeri tescilleri bu Kanun hükümlerine göre 
yapılmış sayılır. Kamu idarelerinden bu şekilde işyeri tescili bulunmayanlar 11 inci maddede belir
tilen işyeri bildirgesini bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma vermek 
zorundadır. İşyeri bildirgesinin bu süre içinde Kuruma verilmemesi durumunda 102 nci maddenin 
(b) bendi gereğince idarî para cezası uygulanır. 

Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 86 ncı maddesi hükmüne göre topluluk sigortasına tabi 
olanların ödedikleri iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
talan primleri genel sağlık sigortası dahil bu Kanuna göre ödenmiş sayılır. Bu süreler yatırıldıkları 
sigorta kollan bakımından başlangıç süresi ve prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir. 

Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devrolan sandıklardan mülga 23.1.1968 tarihli ve 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desine göre bağlanmış emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylıklan ile mülga 991 sayılı 
Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre Kurumca bağlanan aylıklarla dul ve yetim 
aylıklan (aylık alan tek kişi de olsa) toplamı, net asgarî ücretin % 70'inden aşağı olamaz. 

506,1479, 5434,2925, 2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 8- Bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldınlan 506 sayılı, 1479 sayılı, 

2925 sayılı, 2926 sayılı, 5434 sayılı kanunlara ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi 
sandıklara tabi sigortalılık başlangıçtan ve hizmet süreleri, fiilî hizmet süresi zammı, itibarî hizmet 
süreleri, borçlandınlan süreler ve sigortalılık süreleri bu Kanuna tabi olarak geçmiş sayılır. 

Kamu görevlilerinden borçlandınldıklan paralardan ödenmeyen kısmı var ise, prime esas 
kazanç tutarlanndan sigortalı hissesi oranında işverenleri tarafından aylıklanndan tahsil edilerek 
Kuruma ödenir. 
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Türk vatandaşı olarak borçlanma talebinde bulunan ve kendilerine emekli aylığı bağlanan sigor
talıların sonradan ıskat dışında başka bir devlet vatandaşlığını kazanmaları halinde de aylıkları ödenir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurt dışı hizmet borçlanması talebinde bulunup borç
lanma tutarının tamamını ödemiş ve bu Kanunun yürürlük tarihinden önce aylık talebinde bulun
muş olanlar hakkında aylık talebinde bulundukları tarihteki mevzuat, bu Kanunun yayımı tarihin
den önce yurt dışı borçlanması için müracaat eden ve işlemleri devam edenlerden bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre belirlenen borçlarını tebliğ tarihinden 
itibaren altmış gün içinde ödeyenler ile anılan mevzuat hükümlerine göre tahakkuk etmiş borçlarını 
ödememiş olanlardan, Ödenmemiş borçlanma tutarlarını bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
altmış gün içinde ödeyenlerin aylık bağlama işlemlerinde ise bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Aylıkların hesabında 41 inci ve 42 nci maddeye göre yapılan borçlanmaların bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önceki sürelere ait kazançları, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kal
dırılan ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bu Kanunun 4 üncü maddesinin birin
ci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunan sigortalılar için bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki 
dönemlere ait süreler bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra borçlanılması halinde de 41 inci ve 42 
nci madde hükümleri uygulanır. 

1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 9- 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık niteliği taşıdığı halde, bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılık hak ve 
yükümlülüğü bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlar. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 1479 sayılı Kanuna tabi iken, daha sonradan T.C. Emek
li Sandığı iştirakçisi olup vergi yükümlülüğü devam etmesi nedeniyle 1479 sayılı Kanuna tabi 
sayılan kişilerin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatları halinde T.C. 
Emekli Sandığı iştirakçisi sayıldığı tarihten itibaren Bağ-Kur sigortalılığı sona erdirilerek bunlar 
hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Emeklilik yaşma ilişkin bazı geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 10-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup da 

8.9.1999 tarihinden bu Kanunun yürürlük tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar; kadın ise 58, er
kek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmak 
şartıyla veya kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve 
en az 4500 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığın
dan yararlanırlar. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olup da 8.9.1999 tarihinden bu 
Kanunun yürürlük tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldur
mak ve en az onbeş tam yıl malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek şartıyla kısmi yaş
lılık aylığından yararlanırlar. 

2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olup da 8.9.1999 tarihinden bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve onbeş yıldan 
beri sigortalı olup 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak suretiyle yaş
lılık aylığından yararlanırlar. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce bazı hükümleri yürürlükten kaldırılan 506 sayılı kanuna 
göre sigortalı olanlardan; 
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a) En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işyerlerinde sürek
li çalışan ve bu işlerde en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödeyen sigor
talılara yazılı talepleri halinde 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartlan aran
maksızın yaşlılık aylığı bağlanır. 

b) En az 25 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde yer altı 
münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan 
primi ödeyen sigortalılara da 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartlan aranmak
sızın 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır. 

c) 50 yaşını dolduran ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalannın en az 1800 
gününü Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işyerlerinde geçirmiş olan sigortalılara 
da yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlarla yaşlılık aylığı bağlanır. 

506 sayılı Kanunun malullük, sakatlık hükümleri ile sosyal güvenlik destek primi 
ödemesi geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 11-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan sigortalı olarak ilk defa çalışmaya 
başladığı tarihten önce bazı maddeleri yürürlükten kaldınlan 506 sayılı Kanunun mülga 53 üncü 
maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu neden
le malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşlan ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri 
sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmak şar
tıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak 
kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 inci mad
desinin (C) bendinin (b) alt bendi ve Geçici 87 nci maddesine göre işlem yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan
lardan yaşlılık aylığı bağlananlann aylıklarının kesilmesi ve tekrar bağlanmasında bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerlidir. 

İkinci ve üçüncü fıkraya göre bağlanan aylıklar en az 5400 gün prim ödenmiş gibi hesaplanan 
orandan az olamaz. 

27 nci maddenin ikinci fıkrasındaki malullük aylığı alt sının ile 33 üncü maddesinin ikinci fık
rasındaki ölüm aylığı alt sınırı 2925 ve 2926 sayılı Kanunlara göre bağlanacak malullük ve ölüm 
aylıklarında, aynı kanunlar gereği bağlanan yaşlılık aylığı ile kıyaslanarak uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut sosyal güvenlik kurumlanndan yaşlılık 
veya emekli aylığı alıp, bu tarih itibarıyla bu Kanuna tabi çalışmayı sürdürecekler hakkında 41 in
ci madde hükümleri uygulanır. 

Tescile, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerde görevlilere ilişkin geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulu sosyal güvenlik kurumların

da tescili yapılan sigortalılar ile bunların hak sahipleri için ortak bilgi bankası oluşturulur. Bu sigor
talılar ile sisteme yeni katılacak sigortalıların tescilinde T.C. kimlik numaraları sosyal güvenlik 
numarası olarak esas alınır. Aynca vergi mükellefi olan sigortalılann vergi numaraları da sosyal 
güvenlik numaraları ile birlikte kayıt altına alınır ve işlemlerde birlikte kullanılır. 

Sigortalıların eski sigorta sicil numaraları, bu Kanuna göre tescil edilecekleri tarihe kadar kul
lanılmaya devam edilir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında olan sigor
talıların, bu Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazançlannda; bu Kanunun 
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yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait prime esas kazanç hesabında dikkate alınan unsurlar, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelere ait prime esas kazanç hesabında da dikkate alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dış temsilciliklerde görevli sigortalı veya genel sağlık 
sigortalısı personelden, temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet iznini veya bu devletin vatan
daşlığını da haiz olanlar, ikili sosyal güvenlik anlaşmalanndaki hükümler saklı kalmak üzere ve 
Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşünün alınması şartıyla bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik 
kurumları ile irtibatlandınlabilirler. 

Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 13- Bu Kanunun uygulamasında sağlık hizmeti sunucularının sigortalılık 

kontrolü ve diğer provizyon işlemlerini elektronik ortamda yapmaya başlaması için gerekli alt 
yapının kurulmasına kadar, sağlık bilgilerinin yazılı olarak tutulmasına başlanır ve sağlık belgesinin 
veya sağlık karnesinin Kurumca verilmesine devam edilir. 

Mevcut sosyal güvenlik kurumlarının, kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına 
ilişkin görevleri, bu Kanunu yürütecek Kurumun teşekkülüne, ilgili kayıt ve işlemler Kuruma dev
redilene kadar devam eder. 

Kişilerin yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri gereğince hak ettikleri sağlık hizmetleri, bu 
Kanun hükümleri gereğince kapsama alınmamış ise tedavi tamamlanıncaya kadar yürürlükten kal
dırılan kanun hükümlerine göre Kurumca sağlanmaya devam edilir. 67 nci madde gereği hesaplanan 
90 günün hesabında kişilerin lehine olan durum uygulanır. 

60 inci maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri gereğince sigortalı sayılanlar, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde bildirimlerini yapmak zorundadır. 
Ancak, aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde bu kişiler iki yıllık süreye bakılmaksızın genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kapsama alınır. 

Aile hekimleri tarafından başlatılan sevk zincirine uygun olarak alınan sağlık hizmetlerinde 
68 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen katılım paylan üç yıl süreyle % 50 oranında azaltılarak 
uygulanır. 

70 inci maddenin birinci fıkrası gereği yapılacak belirlemeler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde 70 inci maddenin ikinci ve 
üçüncü fıkralarının uygulanmasını il ve ilçe bazında ertelemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağlık hizmeti giderleri; Ödeme Gücü Olmayan Vatan
daşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 
kapsamında yeşil kart verilerek karşılananlar Sağlık Bakanlığınca, mevcut sosyal güvenlik kurum
larınca, Türkiye İş Kurumunca, genel veya katma bütçeden veya bu Kanunun geçici 3 üncü madde 
kapsamındaki sandıklarca karşılanan kişiler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanun 
açısından genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 
sayılır. Bu kişilerin durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanma hak 
etme koşulları açısından bu Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin sigortalı ve sigortalının bak
makla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgileri ilgili kurumlar tarafından bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirilir. 

Yürürlük 
MADDE 108- Bu Kanun 1.1.2006 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 109- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 6/4/2006 

Esas No.: 1/1008, 1/8,1/14, 1/408, 1/568, 
1/571, 1/574, 2/79, 2/151, 2/152, 2/156, 

2/196, 2/208, 2/301, 2/313, 2/322, 2/335, 
2/423, 2/459, 2/558, 2/593, 2/654 

Karar No.: 83 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 4/4/2005 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 8/4/2005 tarihinde tali 
komisyon olarak; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da 
Komisyonumuza havale edilen 1/1008 esas numaralı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 22/6/2005 tarihinde yapmış olduğu 62 nci Birleşiminde 
Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile Maliye Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Mil
lî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğ
retim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, sosyal güvenlik, insanların bulundukları toplumlarda insan onuruna yakışır 
bir şekilde başka insanlara muhtaç olmadan yaşamalarının ve kişisel özgürlüklerinin teminatı olup, 
bir hak olarak tanımlanmaktadır. Sosyal güvenlik hakkı, ulusal ve uluslararası hukukun temel 
metinleri olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bil-
dirgesi'nde yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 60 inci maddesinde herkesin sosyal 
güvenlik hakkına sahip olduğu, Devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı ve 
gerekli teşkilatı kuracağı belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin 
25 inci maddesinde de "her insanın yiyecek, giyecek, konut, tıbbî bakım ve gerekli toplumsal hiz
metler de dahil olmak üzere, kendisinin ve ailesinin sağlığını ve refahını sağlayacak uzun bir yaşam 
düzeyine hakkı olduğu; işsizlik, hastalık, sakatlık ya da geçim olanaklanndan iradesi dışında yok
sun kaldığı diğer hallerde güvenlik hakkına sahip olduğu" ifade edilmiştir. 

Sosyal güvenlik uygulamaları, gelişmiş ülkelerde refah devleti anlayışı doğrultusunda gelişip 
genişlemek suretiyle İ970'li yıllarda zirvesine ulaşmış; ülkemizde ise bu düzeyde olmasa da sos
yal güvenlik risklerinin bir çoğuna karşı korunma sağlanmıştır. Bu gelişmelere karşın nüfusun yaş
lanması ve sosyal güvenlik sisteminin kurgusundan kaynaklanan soranlar nedeniyle kapsamlı bir 
reform ihtiyacı gündeme gelmiştir. Ülkemizde de sosyal güvenlik sisteminin sorunlan 1990'h yıl-
lann başlanndan bu yana tartışılmaktadır. Özellikle, sosyal güvenlik kurumlannın finansman, ör
gütlenme ve alt yapı ile ilgili sorunlan öncelikle ele alınmaktadır. 

Finansman sorunlan, gelirleri azaltıcı ve gider artına uygulamalardan kaynaklanmaktadır. 
Gelir azaltıcı faktörlerin başlıcaları erken emeklilik uygulaması, prime esas kazancın düşük gös
terilmesi, kayıt dışı istihdamın yüksekliği, prim tahsilat oranının düşüklüğü, af ve ödeme kolaylığı 
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gibi uygulamalarla prim ödeme eğiliminin azalması, prime esas kazanç sınırlarının düşüklüğü ve 
fon gelirlerinin yetersizliğidir. Gider artırıcı faktörler ise erken yaşta emeklilik uygulamaları, pirimi 
alınmadan yapılan sigorta ödemeleri, borçlanma kanunları, uzayan ortalama ömür nedeniyle artan 
aylık ödemeleri ve sağlık yardımlarının yanı sıra prim gelirleri ile ödenen aylıklar arasındaki iliş
kinin zayıflığı olarak sayılabilir. 

Bu sayılan sorunların içinde finansman dengesini bozan önemli sorunlardan biri erken emek
liliktir. SSK'da emeklilerin % 62'sinin yaşının asgari emeklilik yaşı olan 58-60 yaşın altında olması, 
dolayısıyla genç emekli sayısının yüksek olması, kısa çalışma süresi ve daha uzun emeklilik süresi 
anlamına gelmektedir. Emeklilik konusunda diğer önemli sorun aylık bağlama oranının uzun süre 
çalışmayı teşvik etmeyecek şekilde kurgulanmış olmasıdır. Emeklilik için öngörülen süreden fazla 
çalışılan her ek yıl için aylık bağlama oranı düşük belirlenmiştir. 

Öte yandan, sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurumun bulunması, bu 
kurumlar kapsamında bulunan kişilerin hak ve yükümlülüklerinin farklılaştığı bir sistemi yaratmak
tadır. Ayrımcılık yaratan bu dağınık yapı nedeniyle eşgüdüm sağlanması zorlaşmaktadır. Mevzuatın 
karmaşık olması, aşırı bürokratik işlemler, bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması ve personele iliş
kin sorunlar sosyal güvenlik konularının etkin çalışmasına engel teşkil etmektedir. 

Mevcut bu durumun yanı sıra, gelecek açısından da bakıldığında, Türkiye'nin nüfus yapısında 
orta ve uzun dönemde bir değişimin ortaya çıkacağı görülmektedir. Nüfusun yaş gruplarına göre 
dağılımında 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfus içindeki payının artması, gelirlerin azalması gider
lerin artması sonucunu doğuracaktır. Halen, ülkemiz genç bir nüfus yapısına sahiptir. Ancak, 35 yıl
lık bir süre içinde yaşlı nüfus sorunu ile karşılaşılacaktır. 65 yaş ve üzeri nüfus ile 0-14 yaş arası 
nüfusun çalışabilir nüfusa oranını gösteren toplam bağımlı nüfus oranı 2025 yılına kadar 
gerileyecektir. Dolayısıyla, çalışabilir nüfusun artacağı bir dönem olarak söz konusu 35 yılda sos
yal güvenlik sisteminin fon birikimini sağlaması gerekmektedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin finansman sorunlarına ilişkin 1999 yılında birtakım düzenlemeler 
yapılmıştır. Ancak, bu düzenlemeler ağırlıklı olarak emeklilik parametreleri ile ilgili olmuş, sis
temin sorunlarının orta ve uzun vadeli çözümlerini üretememiştir. 1999 yılından sonra, SSK ve 
Bağ-Kur'un açıklan, 2000 yılındaki geçici azalma dışında, son dört yılda tekrar artış eğilimine gir
miştir. Emekli Sandığı'nın açıkları ise SSK ve Bağ-Kur'a benzer düzenlemelerin 1999 yılında yapıl
mamış olması nedeniyle, daha da hızlı artmıştır. Bunun sonucu olarak, diğer iki sosyal güvenlik 
kurumuna göre Emekli Sandığının 2004 yılındaki finansman açığı daha yüksek olmuştur. Kamu 
açığının önemli bir bölümünü oluşturan sosyal güvenlik sistemi açıklarının kontrol altına alınması, 
üç yıldır uygulanan ekonomik istikrar programının öngördüğü mali disiplinin sağlanması açısından 
da önem taşımaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde, tüm vatandaşları kapsamına almış kamu sağlık sistemleri mevcut iken, ül
kemizde halen bazı kesimlerin sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık giderlerinin karşılanması yönün
den sosyal güvenceleri yoktur. Öte yandan, ülkemizde sağlık güvencesi konusunda, sağlanan hiz
met ve yardımlar yönünden eşit ve rasyonel bir sistem de bulunmamaktadır. Mevcut sosyal güven
lik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu 
yardımlar arasında norm birliği bulunmamaktadır. Bu durum, vatandaş grupları arasında eşitsizlik 
yarattığı gibi, hak ve adalet anlayışına da uygun düşmemektedir. 

Sağlık hizmeti harcamaları kişilerin sağlık durumlarında düzelmeyi hedefleyen bütünleşik bir 
politika çerçevesinde yürütülmemektedir. Örgütlenmedeki dağınık yapı, ciddî ölçüde israfa ve 
kötüye kullanıma neden olmaktadır. Anayasamızın 56 ncı maddesinde "sağlık hizmetlerinin yaygın 
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bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir." düzenlemesi mevcut
tur. Bu konuda 35 yıldır genel sağlık sigortası modeli tartışılmış, farklı düzeyde çalışmalar yürütül
müş ve çeşitli yasa tasan taslakları hazırlanmıştır. 

Tüm bu hususlar; orta ve uzun dönemde adil, kolay, erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin 
koruma sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasını gün
deme getirmiştir. 

• Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 

- Emeklilik ve sağlık sistemlerinde norm birliğinin gerçekleştirilmesini teminen tek bir emek
lilik sistem, tek bir sağlık sistemi, tek bir sosyal yardım sistemi ve bu yapıyı yürütmek üzere tek bir 
kurumsal yapıyı içeren ve dört temel unsurdan oluşan kapsamlı bir sosyal güvenlik reformunun ger
çekleştirilmesine, 

- Tasarı ile ön görülen emeklilik sigortası rejimi ile, halen Devlet memurları, hizmet akdine 
göre ücretle çalışanlar, tarım işlerinde ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve tarımda ken
di hesabına çalışanları kapsayan beş farklı emeklilik rejiminin, aktüeryal olarak hak ve yükümlülük
lerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesine, 

- Yaşlılık, malullük, ölüm aylıkları, iş göremezlik ödenekleri, isteğe bağlı sigortalılık, fiili ve 
itibari hizmet zamları, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik, tam ve kısmi emeklilik gibi sigorta hak
larının verilmesinde; nimet-külfet dengesinin sağlanması, işgücünün korunması, kayıt dışı istih
damın emeklilik rejiminden kaynaklanan nedenlerinin azaltılması amaçlarıyla emeklilik yaşı, aylık 
bağlama oranı, aylıkların hesaplanması gibi parametrik konularda yeni düzenlemeler getirilmesine, 

- Planlanan emeklilik rejiminde, mevcut aktif sigortalıların emekliliklerini hak edecekleri yaş, 
prim ödeme ve sigortalılık sürelerinin aynen korunmasına, 

- Mevcut aktif sigortalıların emeklilik aylıklarının, eski sistemde ve yeni sistemde geçirdikleri 
süreye bağlı olarak, her iki sistemde hak edilen aylığın ağırlıklı ortalamasının alınması şeklinde 
hesaplanmasına, böylece mevcut aktif sigortalıların yeni sisteme geçişinin zaman içinde kademeli 
olarak gerçekleşmesine, 

- Yeni sosyal güvenlik sistemi; istisnaları Kanunda sayılmış ödemeler dışında kalan tüm 
kazançların, prime esas kazanç alt ve üst sınırları içinde prim hesabına dahil edilmesine, sigor
talıların aylık veya gelire esas kazançlarının prim ödedikleri bütün yıllann gelirleri esas alınarak 
hesaplanmasına, aylık bağlama oranının prim ödeme süresine göre artınlmasına, karşılığı alın
mamış yardımların kapsama alınmamasına, prim ödenmesinin teşvik edilmesine, kaçak sigortalılık 
ve primlerin zamanında ödenmemesini caydırmaya, kurumun sigortalılar ve işverenlerle olan iliş
kilerinde karşılıklı hak ve vecibelerin esas alınmasına, 

- Tasarı ile genel sağlık sigortası sistemi altında prime dayalı sosyal sigorta kuruluşları kredi 
kapsamında olan sigortalılann sağlık sigortası için belirlenmiş primlerini tahsil edip, genel sağlık 
sigortası kurumuna transfer etmeleri veya doğrudan yetkili kurum bünyesinde oluşturulacak Fona 
yatırmaları, prime dayalı olmayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu' nun ise sosyal sigorta 
kuruluşları kapsamı dışında olanların tespiti ve bunların genel sağlık sigortası kapsamındaki iliş
kilerinin belirlenmesine, 

- Genel sağlık sigortası kapsamındaki primlerin, belirlenmiş sağlık hizmetlerini kapsamasına, 
sisteme üye olanlara sunulacak sağlık hizmetleri için belli oranda prim ödeme zorunluluğunun ve 
sisteme üye olmanın isteğe bağlı olmayıp, zorunlu hale getirilmesine, 
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• Tasarının, geneli üzerindeki görüşmelere başlanmadan önce, verilen bir önerge doğrultusun
da, konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyonun kurulmasına 
ve bu alt komisyonda yapılacak görüşmelerin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği Metin üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. 

• Alt Komisyon; 23/6/2005, 24/6/2005, 25/6/2005, 27/6/2005, 28/6/2005 ve 29/6/2005 tarih
lerinde ilgili kamu kurumları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı, Türk Tabipler Bir
liği Başkanlığı, Türk Eczacıları Birliği Başkanlığı, Türk Sanayicileri ve İşadamlan Derneği Baş
kanlığı, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkan
lığı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas
yonu Başkanlığı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye Kamu Çalışanları Kon
federasyonu Başkanlığı, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanlığı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanlığı, 
Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığı, 
Bağımsız Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Kon
federasyonu Başkanlığı temsilcilerinin de katılımıyla yapmış olduğu kapsamlı değerlendirmeler 
sonucunda, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Metni üzerinden çalışmalarını 
tamamlamıştır. 

• Alt Komisyonda, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Metni üzerinde sivil top
lum kuruluşları; 

- Mevcut emekliler için norm ve standart birliğinin sağlanamadığı, yeni sisteme kademeli 
geçişin olması gerektiği, 

- Mevcut Emekli Sandığı emeklileri ile diğer kurum emeklileri arasında büyük farkın olduğu, 
- Kazanılmış hakların kaybedildiği, emeklilik yaşının uzatıldığı, emekli taban aylığının kal

dırıldığı, emekli aylıklarının azalacağı, emekli aylığı katsayısının düşürüleceği, 
- TRT muhabirleri ile sanatçıların fiili hizmet zammının kaldırıldığı, 
- Kamu görevlileri dahil 90 gün çalışmayana sağlık hizmetinin verilmeyeceği, 
- Sağlık hizmetlerinde katkı payının artırıldığı, katılım payı alınmayacak haller içinde harp ve 

vazife malûllerinin olmadığı, emekli kesintilerinin brüt maaştan yapılacağı, net maaşlarda değişik 
miktarlarda azalma olacağı, 

- Kamu görevlilerinin sigortalı olmaları için göreve atandıkları tarihin baz alınması gerektiği, 
- Malullük aylığından yararlanma şartlarının prim ödeme şartına bağlanmasının mevcut hak

ların gerilemesi anlamına geldiği, 
- Emeklilik aylığı bağlama oranlarının azaltıldığı, 
- Kamuda yaşlılık aylığı bağlama prim gün sayısının yükseltildiği, 
- Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kavramı ile ne kastedildiğinin belli olmadığı, 
- Aile planlaması yöntemleri, kaplıca tedavisi gibi bir çok uygulamanın kapsam dışı bırakıldığı, 
- Prim ödeyen dar ve sabit gelirlilerden ayrıca katkı payı alınmaması gerektiği, 
- Kurulması planlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nda mutlaka prim ödeyen 

ve hizmetlerden faydalananların da yer alması gerektiği, 
- Asgari İşçilik Tespit Komisyonu'na tarafsız bir üyenin katılması gerektiği, 
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- Öngörülen sistemin, aylıkları yetersiz olan işçi emeklilerinin aleyhine olacağı, bu nedenle, iş
çi ve memur alt sınır emekli aylıklarının eşitlenmesi gerektiği, 

- Malullük ve ölüm aylıklarındaki koşulların değiştirildiği, her iki sigorta kolunda da şartlar ve 
aylık bağlama oranlannın güçleştirildiği, aynı şekilde, yaştan emekli olma koşullannm da oldukça 
zorlaştınldığı, bu konularda ülke gerçekleri ve sosyal güvenlik risklerinin dikkate alınarak değişik
likler yapılması gerektiği, 

- SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'un tek çatı altında toplanması sonucu malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalanndan bağlanacak aylıklarda yeni bir düzenlemenin getirildiği ve hak sahiplerine 
yararlanacaklan aylıklara göre farklı uygulamalann öngörüldüğü, bu değişikliklerin Önemli hak 
kayıplanna neden olacağı, 

- İşçi emekli aylıklanna altı aylık dönemler halinde enflasyon ve gelişme hızının birlikte yan
sıtılması gerektiği, 

- Genel Sağlık Sigortasının, sağlık hizmetlerinin ticari bir yaklaşımla yürütülmesini öngör
düğü, 

- Ülkemizde özellikle taşra ve kırsal kesimdeki kız çocuklannın evleninceye kadar devlet 
tarafından sağlık sigortasından yararlandırılmalanmn uygun olacağı, 

- Geçici işgöremezlik ödeneğinin ödenmesinin prim borcu ile ilişkilendirilmemesi gerektiği, 
- Malûllük halinin kişinin iradesi dışında gerçekleşen bir durum olduğu, bu durumda olan 

kişileri korumak açısından ve aynca sosyal devlet olma ilkesinin de bir gereği olarak, malûllük 
sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlannın 3.600 günden, 1.800 güne düşürülmesi 
gerektiği, 

- Anayasada düzenlenen haklardan olan "Yaşam Hakkı" nın bütün temel haklardan daha üstün 
olduğu, kişilerin prim borcu olsa dahi, geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanmasının sağlan
ması gerektiği, 

- Ülkemizin ekonomik ve sosyal koşulları yanında, ortalama yaş süresinin de 60 olduğu 
düşünüldüğünde, yaşlılık aylığından yararlanmak için gerekli olan 9.000 gün prim şartının, 7.000 
güne düşürülmesi gerektiği, . 

- Mevcut uygulamada, Bağ-Kur'dan emekli olan esnaf ve sanatkarların aldıklan aylığın %10'u 
olarak kesilen Sosyal Güvenlik Destek Priminin %39'a çıkanldığı, bu kesintinin kaldınlması gerek
tiği, 

- Sosyal güvenlik konusuna piyasa mantığıyla bakılmaması gerektiği, sağlık ve sosyal güven
liğin temel insan hakları içerisinde kabul edildiği, 

-1990-2003 yılları arasında sosyal güvenliğe aktanlan transferlerin Hazine faizi ile güncellen-
miş değerinin 404 katrilyon olduğu, 

- İnsan faktörünün yok sayılarak, olumsuzluğun faturasının tamamen sisteme ve iştirakçilere 
kesilmesinin adaletli bir yaklaşım olmadığı, 

- Düzenlemede, aktüeryal hesaplamanın şeklinin bulunmadığı, bütçeden kaynak aktarılmak-
sızın, açığın tamamıyla iştirakçilere ödetilmesinin yanlış olduğu, ödenecek primlerin nasıl nemalan-
dırılacağma dair herhangi bir kayıt bulunmadığı, fonlann denetimlerinin nasıl olacağının ve fon-
lann nasıl kullanılacağının belli olmadığı, 

- Öngörülen genel sağlık sigortası sistemine geçilebilmesi için mali kaynaklann arttınlması 
gerektiği, bütçeden sağlığa aynlan payın asgari yüzde üçlerden yüzde onlara çıkanlması gerektiği, 
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- Genel Sağlık Sigortasının (GSS) kamunun imkânlarını kullanmaksızın, özel sektörden hiz
met alımı yolu ile yürütülmesinin mümkün olmadığı, 

- Katılım payı artışlarının nasıl olacağına dair bir kıstasın getirilmediği, 
- Sağlık sektörünün yaşadığı finansman krizinin çözümlenmesi bakımından Genel Sağlık 

Sigortası sisteminin getirildiği, bunun olumlu karşılandığı, 
- Genel Sağlık Sigortasının basit bir sağlık finansman modelinin ötesinde, tıp eğitimini, sağlık 

kuruluşlarını, hekimlik mesleğini, sağlık personelinin statüsünü ve ayrıca sağlık hizmet sunumunu 
doğrudan etkileyeceği, 

- Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine bugünkü kaynakların çok ötesinde kaynaklar ayrıl
masının bir zorunluluk olacağı, 

- Son yıllarda SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığının finansman açığının karşılanamaz boyutlara 
ulaştığı, 2004-2005 yıllarında sosyal güvenlik sistemimizin bütüncül bir açıdan ele alınarak yeniden 
yapılandırılması ihtiyacının ortaya çıktığı, 

- Aldığı sağlık hizmetinin kalitesine ve içeriğine bağlı olarak, talep edilebilecek ücret farkının 
tamamlayıcı sigorta yada sigortalı tarafından karşılanmasına imkân verecek bir mekanizmanın 
getirilmesi gerektiği, 

- Sağlık sektörünün tümünü kapsayacak ve özel sektörü de direkt etkileyecek karar verme 
süreçlerinde, Hükümet ve bağlı kurum/kuruluşlar yanında TOBB gibi kuruluşların da Sosyal Sigor
ta Yüksek Sağlık Kurulunda bulunmasının yararlı olacağı, 

şeklinde görüş, eleştiri ve değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 
• Bu görüşmeleri müteakip, Tali Komisyon Metninin maddelerinin değerlendirilmesine geçil

miştir, Alt Komisyon çalışmaları sonucunda Tali Komisyon Metni aşağıda belirtilen hususlar doğ
rultusunda yeniden düzenlenmiştir. 

• Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Metni; 
- Uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve anlama açıklık kazandırılması 

amacıyla tümünün redaksiyona tâbi tutulması, 
- Maddelerin bent ve fıkralarının kanun tekniğine uygunluk açısından yeniden düzenlenmesi, 
- Metinde geçen tanımların, genel kamu mevzuatı ile paralellik sağlayacak şekilde yeniden 

belirlenmesi, 
- Metinde, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak öngörülen benzer konulardaki sürelerde stan

dartlığın sağlanması, 
- Metinde yapılan madde atıflarının yeniden düzenlenmesi, 
- 3 üncü maddesi; bent numaralarının yeniden düzenlenmesi ve (10) numaralı bendin (b) alt 

bendine, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamına, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki 
Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenlerin de eklen
mesini öngören bir ifadenin eklenmesi ve diğer bentlerdeki uygulamada tereddütlere yol açabilecek 
ifadelere açıklık kazandırılması doğrultusunda redaksiyona tâbi tutulması, 

- 4 üncü maddesi; kamu idarelerinde sigortalı sayılanlar konusunda uygulamada bir tereddüt
tün oluşmaması amacıyla açıklık getirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurs
larda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanların 
sigortalılığı konusuna açıklık getiren bir düzenlemenin eklenmesi, 
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- 5 inci maddesi; bazı sigorta kolları kapsamında kabul edilecek sigortalılar arasına, Türkiye iş 
Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kur
siyerlerinin eklenmesi ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümlerinin uy
gulanacağının hükme bağlanması, 

- 8 inci maddesi; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışanlar için öngörülen sigortalı giriş bildirgesinin kuruma verilmesi ve bu bil
dirge doğrultusunda Kurumca tescili yapılan kişilere bildirim yapılmasına ilişkin esas ve usullere 
açıklık getirilmesi ve bir hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız olarak 
tarımda faaliyet gösteren sigortalıların, sigortalı işe giriş bildirgesini on beş gün içinde Kuruma ver
mekle yükümlü kılan bir hükmün düzenlenmesi, 

- 9 uncu maddesi; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından faaliyeti sona erenler ile kamu 
idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların sigortalılığının sona ermesine ilişkin 
belge ya da bilginin verilmesi hususlarına açıklık getirilmesi, 

- 11 inci maddesi; sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devir olması 
veya intikal etmesi halinde, yeni işverenin işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü ile bu işyerlerin
deki sigortalıların sigorta hak ve yükümlülüklerinin devam edeceğinin hükme bağlanması ve 
valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin yapı ruh
satı ve diğer ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bu bel
gelerin verilmesini gerekli kılan istihdama ilişkin bilgileri verildiği tarihten itibaren bir ay içinde 
Kuruma bildirmekle yükümlü kılan bir düzenlemenin eklenmesi, 

- 13 üncü maddesi; iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulmasında öngörülen sürelere 
açıklık getirilmesi ve iş mevzuatına uygun değişiklikler yapılması ve iş kazası ile ilgili soruşturma 
yapmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin de görevlendirilebileceğini hük
me bağlayan bir ifadenin eklenmesi, 

- 14 üncü maddesi; meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması konusunda uy
gulamada tereddütlere yol açabilecek hususlara açıklık kazandırılması, 

- 19 uncu maddesi; 4 üncü maddenin (b) bendinde düzenlenen köy ve mahalle muhtarları ile 
hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara sürekli iş 
göremezlik geliri bağlanmasını, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve 
her türlü borçlarının ödenmiş Olması şartına bağlayan bir hükmün eklenmesi ve sürekli iş göremez
lik gelirinin güncellenmemiş aylık tutarının, sigortalının ödenek hesabına esas alınan dönemdeki 
vergi, sosyal sigorta, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primleri kesintileri sonrası hesap
lanan net ücretini geçemeyeceği şeklindeki düzenlemeden, başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
olanların hariç tutulmasını öngören bir ifadenin eklenmesi, 

- 21 inci maddesi; kamu görevlilerinin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu, 
Kurumca sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için Kurumca bu 
fiilleri işleyen kamu görevlilerine rücu edilemeyeceğini hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi, 

- 22 nci maddesi; sigortalının kendisinden kaynaklanan nedenlerden dolayı iş kazasına veya 
meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması 
hallerinde, geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik gelirinin, maddede belirtilen 
nedenlere bağlı olarak, geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik gelirinin yarısı 
tutarında ödenmesini hükme bağlayan düzenlemenin, uygulamada mağduriyete yol açılmaması 
amacıyla metinden çıkarılması, 
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- 25 inci maddesi; sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başlayan sigortalıların malûllüğünün 
belirlenmesine yönelik hükmün, uygulamada tereddütlere yol açılmaması amacıyla yeniden düzen
lenmesi, 

- 28 inci maddesi; erken yaşlanmanın tespiti ve bunlara Kurumca yaşlılık aylığı bağlanmasını 
hükme bağlayan düzenlemenin metinden çıkarılması, 

- 38 inci maddesi; uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresinin belirlenmesine, 
4 üncü maddenin (c) bendinde düzenlenen kamu idarelerinde istihdam edilen sigortalılar yönünden 
açıklık getirilmesi, 

- 39 uncu maddesi; üçüncü bir kişinin kusuru veya suç sayılan bir hareketi nedeniyle malûllük 
veya ölüm sigortasından aylık yada gelir bağlanmasını veya ödenek verilmesini gerektiren bir halin 
doğması durumlarında, Kurumca rücu edilecek hususlara açıklık getirilmesi ve kamu görevlilerinin 
vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler 
veya bağlanan gelirler için Kurumca rücu edilemeyeceğini hükme bağlayan bir hükmün eklenmesi, 

- 42 nci maddesi; yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler ve prim transferi konusunda uy
gulamada çıkması muhtemel sorunların giderilmesi amacıyla sosyal güvenlik antlaşması yapılmış 
ülkelerdeki hizmetlerin hesaplanmasına ilişkin hükümlere açıklık getiren bir ifadenin eklenmesi, 

- 43 üncü maddesi; TBMM Başkanının, makama seçilme yönünden Cumhurbaşkanı ve Baş
bakandan farklı bir statüye sahip olması nedeniyle madde kapsamından çıkarılması, 

- 45 inci maddesi; bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında kamuda istihdam 
edilen ve ilgili kanunları gereğince kullandıkları aylıksız izin sürelerinin bitiminden sonra göreve 
başlayanlardan, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan 90 günlük prim ödeme şartının 
aranmayacağını hükme bağlayan bir düzenlemenin eklenmesi, 

- 46 ncı maddesi; 4 üncü maddenin (c) bendi kapsamında kamuda istihdam edilen sigortalıların 
kazançlarından hangilerinin veya hangi oran ya da tutarlarının prime esas kazanca tâbi ol
mayacağını, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceğini hükme bağlayan düzenlemenin çıkarılması ve 4 
üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan kamu idarelerinde istihdam edilen 
sigortalılara, geçici iş göremezlik ödeneği verildiği sürece, uzun vadeli sigorta kolları primleri ile 
genel sağlık sigortası primlerinin işverenlerince ödenmeye devam edileceğini hükme bağlayan bir 
düzenlemenin eklenmesi, 

- 47 nci maddesi; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kamuda istihdam 
edilen sigortalılar açısından, vazife malullüğü tanımına ve vazife malulü olanların iş göremezlik 
gelirlerinin nasıl hesaplanacağına açıklık getirilmesi doğrultusunda redaksiyona tâbi tutulması ve 
harp malulleri, vazife malulleri veya malûl olanların, istekleri halinde vazife veya sınıflara nakil 
suretiyle tayinlerinin yapılmasına imkân sağlanmasına, bu durumda olanların harp malullüğüne, 
vazife malullüğüne veya malûllüğüne ilişkin olarak özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tâbi 
olduklarını, bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya maluliyetlerinin yeni vazifelerine mani ol
duğuna dair bu Kanun hükümlerine göre yeniden rapor almadıkça, bu Kanunda belirtilen yeni 
düzenlemelerden yararlanamayacaklarını hükme bağlayan bir düzenlemenin eklenmesi, 

- 56 ncı maddesi; eşinden boşanmak suretiyle babasından maaş bağlanan, ancak boşandığı eş
leriyle fiilen beraber yaşayanların gelir ve aylıklarının kesilmesi ile ilgili hususların, uygulamada 
hakkın kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla yeniden düzenlenmesi, 
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- 58 inci maddesi; Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun salt çoğunlukla karar alması 
yönünde değişiklik yapılması, Kurula katılacak olanlara ödenecek toplantı ücretinin hesaplan
masına emsal teşkil edecek gösterge rakamının 4000 olarak belirlenmesi ve bu Kurulun üyelerinin 
niteliğine açıklık getirilmesi suretiyle yeniden düzenlenmesi, 

- 59 uncu maddesi; Sosyal Güvenlik Kurumunun denetleme ve kontrol yetkisine açıklık kazın
dırılması amacıyla Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının, denetleme ve 
kontrol yapmakla görevli oldukları yerlerden isteyecekleri belgelere ve bu yerlerin sorumlularının 
kimler olduğuna açıklık getirilmesi, ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma 
prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde ve yeterli işçilik 
oranına uyulup uyulmadığının tespit edilmesinde kullanılacak olan raporun yazılmasından, yemin
li malî müşavirlerin yanında serbest muhasebeci mali müşavirlerin de yetkili kılınması ve bu bel
gelerin Kuruma usulüne uygun olarak verilmemesinden dolayı Kurumun uğradığı zarardan serbest 
muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli malî müşavirlerin de işverenle birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumlu olduklarını hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi, 

- 63 üncü maddesi; Kurumca sağlanan sağlık hizmetlerinin sunumuna açıklık getirilmesi, 18 
yaşını doldurmamış kişilerin ortodonti tedavilerinin sigorta kapsamından çıkarılması, diş protez
lerinin % 50'si karşılanacak olanların yaş sınırının, 60'dan 45'e düşürülmesi, yapılan tıbbi tedavileri 
sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamayanlara sağlanacak sağlık yardımının üst 
yaş sınırının 41'den 39'a düşürülmesi, bu yöntemle çocuk sahibi olacakların deneme sayısının 2 ile 
sınırlandırılması ve Kurumca sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla 
Kuruma bilimsel komisyonlar kurabilme, ulusal ve uluslararası özel ve kamu tüzel kişileriyle işbir
liği yapabilme imkânı tanınması doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, 

- 64 üncü maddesi; Kurumca sağlanacak sağlık hizmetleri arasına estetik amaçlı ortodonti 
tedavilerinin de eklenmesi, 

- 66*ncı maddesi; Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisi mümkün ol
madığı tespit edilen kişilerin sağlık hizmeti bedelinin tümünün ödenmesine imkân veren bir 
ifadenin eklenmesi, 

- 67 nci maddesi; sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarına açıklık getirilmesi, 
- 70 inci maddesi; hizmet basamakları ve sevk zincirinin belirlenmesi yetkisinin Sağlık Bakan

lığı yerine Kuruma bırakılması amacıyla yeniden düzenlenmesi, 
- 72 nci maddesi; sağlık hizmetlerine ödenecek bedellerin tespiti amacıyla oluşturulacak 

Komisyona ödenecek toplantı ücretinin belirlenmesinde kullanılacak gösterge rakamının 5000 
yerine 2000 olarak değiştirilmesi; ödenecek toplam toplantı ücretinin ayda iki defa ile sınırlandırıl
ması ve süre bitiminde ilgili kurumlardan gelecek görüşlerin de değerlendirilebilmesine imkân 
verecek şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 74 üncü maddesi; kişisel koruyucu sağlık hizmetleri için Kurumca yapılan harcamaların 
bedelinin takip eden yıl genel bütçesinden Kuruma ödenmesini öngören düzenlemenin madde met
ninden çıkarılması, 

- 79 uncu maddesi; tahsil edilmesini müteakip doğrudan Kurum bütçesinin genel sağlık sigor
tası kalemine aktarılan genel sağlık sigortası primlerinden toplanan gelirlerinin kullanımıyla ilgili 
düzenlemeye ihtiyaç olmadığından, bu gelirlerin yalnızca genel sağlık sigortasının giderlerini kar
şılamak amacıyla kullanılacağını ve kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının giderlerinin karşılan
masında kullanılamayacağını hükme bağlayan düzenlemenin metinden çıkarılması, 
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- 80 inci maddesi; 4 üncü maddenin (a) bendi kapsamındaki hizmet akdi ile bir veya birden faz
la işveren tarafından çalıştırılanlar ile (c) bendi kapsamında kamu idarelerinde çalışanların esas 
kazançların belirlenmesinde, görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan ayni yardımlar 
ile Bakanlıkça belirlenecek diğer ayni yardımların asgari ücretin %30'unu geçmeyen kısmının hariç 
tutulmasına imkân verecek şekilde redaksiyona tâbi tutulması, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendine tâbi sigortalılara ödenen döner sermaye katkı paylan ve döner sermayelerden başka ad
la yapılan bu nitelikteki her türlü ödemelerin prime esas kazanca tâbi tutulmayacağını hükme bağ
layan bir hükmün eklenmesi, 

- 81 inci maddesi; prim oranı, prime esas kazançlanmn %1'i olarak kabul edilen kısa vadeli 
sigorta kollan kapsamına Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme 
ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin de eklenmesi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda 
belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler ile meslek liselerinde 
okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler ve Türkiye 
İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kur
siyerler için prime esas kazançlanmn hesaplanmasında prime esas alt kazanç sınırının dikkate alın
masını hükme bağlayan bir düzenlemenin eklenmesi, 

- 82 nci maddesi; sigortalılar için günlük kazanç sınırlannm belirlenmesine açıklık getirilmesi, 
- 85 inci maddesi; asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak uygulamada çıkması muhtemel 

tereddütlerin giderilmesi amacıyla madde metninin yeniden düzenlenmesi ve madde metnindeki 
mükerrer ifadelerin metinden çıkarılması, 

- 87 nci maddesi; prim ödeme yükümlüsünün tespiti ile ilgili konulara açıklık getirilmesi ve 
4 üncü maddenin (b) bendinde düzenlenen köy ve mahalle muhtarlan ile hizmet akdine bağlı ol
maksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların her ay için otuz tam gün prim 
ödemesini zorunlu kılan hükmün, ilgili 88 inci maddeye eklenmesi, 

- 90 inci maddesi; valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer mer
ciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden yapılan 
inşaat dolayısıyla; diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve bankalar ise Bakanlar 
Kurulu karan ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlannm bulunmadığına dair Kurumca 
düzenlenmiş bir belgenin istenmesini zorunlu kılan bir hükmün eklenmesi, 

- 94 üncü maddesi; malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılann 
kontrol muayenesi ve tetkiklerinin yaptınlması ve çalışma gücünün % 60'ını kaybetmiş malûl 
çocuklara yapılacak ödemelerle ile ilgili hususlara açıklık getirilmesi, 

- 95 inci maddesi; sağlık raporlarının usul ve esaslanna açıklık getirilmesi, 
- 97 nci maddesi; kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından iş kazası, meslek hastalığı, analık ve 

ölüm sigortalarından kazanılan hak, gelir ve ayılıklar ile ilgili zamanaşımı ve hakkın düşmesi 
hususlarına açıklık getirilmesi, Kurumca gelir, aylık veya toptan ödemeye hak kazanan genel sağ
lık sigortalıları ile sağlık hizmeti sunuculanna tahakkuk etmiş alacaklannın, sözleşmede öngörülen 
vade yerine, tahakkuk tarihinden itibaren en geç yetmişbeş gün içinde ödenmesine ve ödemeye iliş
kin işlemlerin gecikmesi halinde, tahakkuk eden tutann % 75'i ila % 90'ı arasındaki kısmının 
alacaklılara avans olarak ödenmesine imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, 

-100 üncü maddesi; Kuruma, bu Kanunda belirtilen sigorta olaylan dolayısıyla yapılan soruş
turmaların sonucu hakkında Cumhuriyet Savcıhklanndan bilgi isteyebilmesine açıklık getiren bir 
ifadenin eklenmesi, 
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-102 nci maddesi; Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının, bu Kanunun 
uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, 
sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler, tarafından engel olunmamasını ve engel 
olanlar hakkında, eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari 
para cezasının uygulanmasını hükme bağlayan bir düzenlemenin eklenmesi, 

- 103 üncü maddesi; sağlık hizmetlerinin sunumunda haksız menfaat temin etmek maksadıyla 
iştirak eden sağlık personelinin, en az bir yıl süreyle genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilere sunduğu sağlık hizmeti bedellerinin Kurum tarafından ödenerek, sağlık hizmeti 
sunucusundan iki katı tutarında tahsil edilmesini ve Kurumca sağlanan yardımcı üreme yöntem
lerinin tıbbi etik dışında uygulanması halinde, bu fiili işleyen sağlık hizmeti sunucuları ile yapılmış 
olan sözleşmelerin, bu tıbbi hizmet bakımından süresiz fesih edilerek yenilenmemesini ve bu fiile 
iştirak eden sağlık personelinin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sun
duğu sağlık hizmeti bedellerinin sağlık hizmet sunucusuna ödenmemesini hükme bağlayan düzen
lemelerin metinden çıkarılması, 

- Geçici 2 nci maddesi; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 506 sayılı Kanunun geçici 
82 nci maddesinin (a) bendine göre gösterge sistemi içinde hesaplanacak kısmi aylıklara esas gös
terge, sigortalıların ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı esas alınmak suretiyle 
hazırlanacak olan gösterge ve üst gösterge tespit tablolarının esas alınarak belirlenmesini hükme 
bağlayan bir düzenlemenin ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut sosyal sigorta 
kanunları kapsamında sigortalı olup, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebin
de bulunan sigortalıların, yaş bakımından aylığa hak kazanma şartlarının, bu Kanunla bazı mad
deleri yürürlükten kaldırılan kanunların yürürlükteki geçici maddelerinden hangisine göre belir
leneceği; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi, bu Kanunun 4 üncü maddesin
de belirtilen sigortalılık durumlanndan hangisine göre en fazla geçmiş ise, o sigortalılık durumuna 
ilişkin kanunun yürürlükteki geçici maddesine; prim ödeme gün sayısının eşit olması halinde ise, 
son sigortalılığın tâbi olduğu kanunun yürürlükteki geçici maddesine göre tespit edilmesine yönelik 
bir hükmün eklenmesi, 

- Geçici 3 üncü maddesi; uygulamada tereddütlere yol açılmaması amacıyla yeniden düzenlen
mesi, 

- Geçici 4 üncü maddesi; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primine Devlet katkısının 
oranını, söz konusu sigorta kolunun açıklannın azalmasına paralel olarak azaltma konusunda 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesine yönelik bir metnin eklenmesi, 

- Geçici 5 inci maddesi; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi 
ile veya sözleşmeli olarak çalışanlann prime esas kazançlan ile emekli ikramiyelerinin, bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önce uygulanan hükümlere göre tespitine devam olunacağına ilişkin bir hük
mün eklenmesi, 

- Geçici 7 nci maddesi; bu Kanunun yürürlük tarihi itibanyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun mülga 86 nci maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan bakımından top
luluk sigortasına devam edenlerin bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine göre sigortalılık hal
leri değerlendirilerek, durumlanna uyan sigortalılık kapsamında sigortalı sayılmalarını öngören bir 
hükmün eklenmesi, 

- Geçici 8 inci maddesi; bu Kanunun yürürlük tarihinden önce aylık bağlanmış olanlardan, 
borçlandıklan yurtdışı çalışmaları dikkate alınarak, yurtdışında çalıştığı veya ikamete dayalı sosyal 
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yardım aldıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tespit edilenler ile daha önce yurtdışında 
çalıştığı veya ikamete dayalı sosyal yardım aldığı tespit edilip işlemleri sonuçlanmamış olanlar, 
çalıştıkları veya sosyal yardım aldıkları süre içinde yaşlılık aylıklarının kesilmesini ya da sosyal 
güvenlik destek priminin, aylıklarından kesilerek aylık ödenmesine devam edilmesini işleyebil
melerine yönelik bir düzenlemenin eklenmesi, 

- Geçici 10 uncu maddesi; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanların, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden sonra, bu Kanundaki geçiş hükümlerine göre gerçekleşen prim ödeme 
gün sayılarına, her bir yıl için 90 gün fiili hizmet süresi zammının eklenmesini öngören bir hükmün 
eklenmesi, 

- Geçici 11 inci maddesi; alt sınır aylıklarının hesabında, yarım aylıklar ile alt sınır aylığı uy
gulanmayan aylıklar ve sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklara ilişkin 
hususlara açıklık getiren bir hükmün eklenmesi, 

- Geçici 13 üncü maddesi; genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan, ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra faturalandırılan tedavi giderlerinin Kurum tarafından karşılanacağını hükme bağlayan bir 
hükmün eklenmesi, 

- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olarak 
bu Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş hükümlerini kapsayan bir düzenlemenin geçici 14 üncü 
madde olarak metne eklenmesi, 

- Yürürlüğe ilişkin 108 inci maddesi; Bu Kanun tasarısının kanunlaşma süreci dikkate alınarak 
yürürlük tarihinin 1/1/2007 olarak değiştirilmesi, 

doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 
• Bu defa, Komisyonumuzun 1/7/2005 tarihinde, Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU ve Tasarı ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin 
katılımlarıyla yaptığı 69 ucu Birleşimin de Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere başlanmıştır. 

• Diğer yandan, geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce; söz konusu 1/1008 esas 
numaralı Tasarı ile ilgili görülen 1/408,1/568,1/571,1/574,2/79,2/151,2/152,2/156,2/196,2/208, 
2/301, 2/313, 2/322, 2/335, 2/423,2/459,2/558, 2/593 ve 2/654 esas numaralı Tasan ve Tekliflerin, 
1/8 esas numaralı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17/6/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve 1/14 esas numaralı 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek 
Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarih ve 3602 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresinin, îç Tüzüğün 35 inci maddesine göre birleştirilerek görüşülmesine ve görüş
melere 1/1008 esas numaralı Tasarı üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir. 

• Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Tasarının emekliler arasında norm ve standart birliğini sağlamaya yönelik düzenlemelerin 

kazanılmış haklara zara vereceği, bunun sosyal devlet ilkesini zedeleyeceği, 
- Tasarı ile emekli olabilmenin imkânsız hale getirildiği, emeklilik aylığı bağlanma oranlarının 

azaltıldığı, kamuda yaşlılık aylığı bağlama prim gün sayısının yükseltildiği, 
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- Malullük ve ölüm aylıklarındaki koşulların değiştirildiği, her iki sigorta kolunda da şartlar ve 
aylık bağlama oranlarının güçleştirildiği, aynı şekilde, yaştan emekli olma koşullarının da oldukça 
zorlaştmldığı, bu konularda ülke gerçekleri ve sosyal güvenlik risklerinin dikkate alınarak değişik
likler yapılması gerektiği, 

- SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'un tek çatı altında toplanması sonucu malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıklarda yeni bir düzenlemeye gidildiği ve hak sahiplerine 
yararlanacakları aylıklara göre farklı uygulamalann öngörüldüğü, bu değişikliklerin önemli hak 
kayıplarına neden olacağı, 

- Genel Sağlık Sigortasının, sağlık hizmetlerinin ticari yaklaşımla yürütülmesini öngördüğü, 
toplumun büyük kesiminin olumsuz yönde etkileneceği ve Devlete Anayasayla verilmiş görevlerin 
yerine getirilmemesi sonucunu doğuracağı, 

- Sağlık ve sosyal güvenliğin temel insan haklan içerisinde kabul edildiği, bu nedenle sosyal 
güvenlik konusuna piyasa anlayışı mantığıyla bakılmaması gerektiği, 

- İnsan faktörünün yok sayılarak, olumsuzluğun faturasının tamamının sosyal güvenlik sis
temine ve iştirakçilere kesilmesinin adaletli bir yaklaşım olmadığı, 

- Öngörülen genel sağlık sigortası sistemine geçilebilmesi için bütçeden sağlığa aynlan toplam 
payın artınlması gerektiği, 

- Ekonomik istikrarsızlığın nedeninin yıllarca uygulanan IMF reçeteleri ve Dünya Bankası tav
siyeleri olduğu, 

- Sağlığın bir hak olmaktan çıkarılarak bir tür kişisel tüketim haline dönüştürüleceği, has
tanelerin sağlık işletmesine dönüştüğü, kamu güvencesinin yerini sözleşmenin alacağı, 

- Mevcut emekliler için norm ve standart birliğinin sağlanamadığı, yeni sisteme kademeli bir 
geçişin olması gerektiği, 

- Mevcut Emekli Sandığı emeklileri ile diğer kurum emeklileri arasında büyük bir farkın ol
duğu, 

- Kazanılmış haklann kaybedildiği, emeklilik yaşının uzatıldığı, emekli taban aylığının kal-
dınldığı, emekli aylıklannın azalacağı, emekli aylığı katsayısının düşürüleceği, 

- TRT muhabirleri ile sanatçılannm fiili hizmet zammının kaldınldığı, 
- Kamu görevlileri dahil, 90 gün çalışmayana sağlık hizmetinin verilmeyeceği, 
- Sağlık hizmetlerinde katkı payının artınldığı, katılım payı alınmayacak haller içinde harp ve 

vazife malûllerinin olmadığı, emekli kesintilerinin brüt maaştan yapılacağı, net maaşlarda değişik 
miktarlarda azalmanın olacağı, 

- Kamu görevlilerinin sigortalı olmaları için göreve atandıkları tarihin baz alınması gerektiği, 

- Malullük aylığından yararlanmanın prim ödeme şartına bağlanmasının mevcut haklann 
gerilemesi anlamına geldiği, 

- Kamuda yaşlılık aylığı bağlama prim gün sayısının yükseltildiği, 
- Tasanda kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kavramı ile ne kastedildiğinin belli ol

madığı, 
- Yeni sosyal sigorta sisteminde aile planlaması ve kaplıca tedavisi gibi bir çok uygulamanın 

kapsam dışı bırakıldığı, 
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- Prim ödeyen dar ve sabit gelirlilerden, ayrıca sağlık hizmetlerinde yararlanma katkı payı alın
maması gerektiği, 

- Kurulması planlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nda mutlaka prim ödeyen 
ve hizmetlerden faydalananların da yer alması gerektiği, 

- Asgari İşçilik Tespit Komisyonu'na tarafsız bir üyenin katılması gerektiği, 
- Öngörülen sistemin, aylıkları yetersiz olan işçi emeklilerinin aleyhine olacağı, bu nedenle, iş

çi ve memur alt sınır emekli aylıklarının eşitlenmesi gerektiği, 
- Altı aylık dönemler olarak enflasyon ve gelişme hızının işçi emekli aylıklarına yansıtılması 

gerektiği, 
- Genel Sağlık Sigortasının, sağlık hizmetlerinin ticari yaklaşımla yürütülmesini öngördüğü, 
- Ülkemizde özellikle taşra ve kırsal kesimdeki kız çocuklarının evleninceye kadar devlet 

tarafından sağlık sigortasından yararlandırılmalarının uygun olacağı, 
- Geçici işgöremezlik ödeneği ödemesinin prim borcu ile ilişkilendirilmemesi gerektiği, 
- Malûllük halinin kişinin iradesi dışında gerçekleşen bir durum olduğu; bu durumda olan 

kişileri korumak açısından, sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak, malûllük sigortasından 
yararlanmak için gerekli prim gün sayısının 3.600'den 1.800'e düşürülmesi gerektiği, 

- Anayasada düzenlenen haklardan olan "Yaşam Hakkı" nın bütün temel haklardan daha üstün 
olduğu, kişilerin prim borcu olsa dahi, geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanmasının sağlan
ması gerektiği, 

- Ülkemizin ekonomik ve sosyal koşullan yanında, ortalama yaş süresinin 60 olduğu da 
düşünüldüğünde, yaşlılık aylığından yararlanmak için gerekli olan 9.000 günlük prim şartının, 
7.000 güne düşürülmesi gerektiği, 

- Mevcut uygulamada Bağ-Kur'dan emekli olan esnaf ve sanatkarların aldıkları aylığın %10'u 
olarak kesilen Sosyal Güvenlik Destek Priminin % 32'ye çıkarıldığı, bu kesintinin kaldınlması 
gerektiği, 

-1990-2003 yılları arasında sosyal güvenliğe aktarılan transferlerin Hazine faizi ile güncellen-
miş değerinin 404 katrilyon civannda olduğu, 

- Düzenlemede, aktüeryal hesaplamanın şeklinin bulunmadığı, bütçeden kaynak aktarılmak-
sızın, açığın tamamıyla iştirakçilere ödetilmesinin yanlış olduğu, ödenecek primlerin nasıl nemalan-
dınlacağına dair herhangi bir kaydın bulunmadığı, fonların denetimlerinin nasıl olacağının, fonların 
nasıl kullanılacağının belli olmadığı, 

- Öngörülen genel sağlık sigortası sistemine geçilebilmesi için mali kaynaklann arttırılması 
gerektiği, bütçeden sağlığa aynlan payın asgari yüzde üçlerden yüzde onlara çıkarılması gerektiği, 

- Genel Sağlık Sigortasının (GSS) kamunun imkânlarını kullanmaksızın, özel sektörden hiz
met alımı yolu ile yürütülmesinin mümkün olmadığı, 

- Katılım payı artışlannın nasıl olacağına dair bir kıstasın getirilmediği, 
- Sağlık sektörünün yaşadığı finansman krizinin çözümlenmesi bakımından Genel Sağlık 

Sigortası sisteminin getirildiği, bunun olumlu karşılandığı, 
- Genel Sağlık Sigortasının basit bir sağlık finansman modelinin ötesinde tıp eğitimini, sağlık 

kuruluşlanm, hekimlik mesleğini, sağlıklı personelinin statüsünü ve sağlık hizmet sunumunu doğ
rudan etkileyeceği, 
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- Son yıllarda SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığının finansman açığının karşılanamaz boyutlara 
ulaştığı, 2004-2005 yıllarında sosyal güvenlik sistemimizin bütüncül bir açıdan ele alınarak yeniden 
yapılandırılması ihtiyacının ortaya çıktığı, 

- Aldığı sağlık hizmetinin kalitesine ve içeriğine bağlı olarak, talep edilebilecek ücret farkının 
tamamlayıcı sigorta veya sigortalı tarafından karşılanmasına imkân verecek bir mekanizmanın 
getirilmesi gerektiği, 

- Sağlık sektörünün tümünü kapsayacak ve özel sektörü de direkt etkileyecek karar verme 
süreçlerinde, Hükümet ve bağlı kurum/kuruluşlar yanında TOBB gibi kuruluşların da Sosyal Sigor
ta Yüksek Sağlık Kurulunda bulunmasının yararlı olacağı, 

- Söz konusu Tasarının oluşumunda; 4641 sayılı "Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluş ve 
Çalışma Yöntemleri Hakkında Kanunun" amaç maddesinde öngörülen yöntem ve usule aykın 
olarak bu Konseyin görüşünün alınmadığı, bu nedenle toplumsal uzlaşmanın tam olarak sağlan
madığı, 

- Anayasa ile güvence altına alınmış olan sosyal güvenlik alanındaki hakları düzenleyen 
Tasarının, bu haliyle Anayasaya aykırı hükümler taşıdığı, 

- Tasarının öngördüğü sistemin işleyebilmesi için en az 20 yıllık aktüerya hesabının yapılması 
gerektiği, ancak, bu yönde bir çalışmanın yapılmadığı, 

- Tasarı ile amaçlanan norm ve standart birliğinin büyük ölçüde sağlandığı, ancak gelir kaygısı 
sebebiyle prim ve katsayı esasına dayalı sistemden kaynaklanan bazı farklılıkların devam ettiği, 

- Emeklilik yaş sınırı belirlenirken, Avrupa Birliği ülkelerindeki düzenlemelerin göz önüne 
alınması gerektiği, 

- Emeklilik için en az 9000 gün prim ödeme gün sayısı esasının aranmasının ülkemiz gerçek
lerinden uzak bir anlayışın eseri olduğu, kayıtdışı istihdamın yoğun olduğu ülkemizde, hiçbir 
çalışanın bu süreyi tamamlamasının mümkün olmadığı, 

- Birçok ülkede emeklilik yaş sınırının 65 olarak belirlendiği; ancak ülkemizin ekonomik, sos
yal koşullanyla ortalama yaşam süresi dikkate alındığında, kademeli geçişteki emeklilik yaş 
sınırının oldukça fazla olduğu, 

- Ortalama yaşam süresi ve maaş açısından AB ülkeleri ve ülkemiz gerçeklerini yansıtan is-
tatiksel verilerinin sunulmadığı, 

şeklindeki görüş, eleştiri ve temennileri müteakip, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açık
lamalarda ise; 

- Türkiye'nin en temel amaçlarından olan sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik istikrarın 
gerçekleştirilmesi yolunda sosyal güvenlik reformunun çok önemli bir yere sahip olduğu, 

- Sosyal güvenlik sistemlerinin en önemli amacının göreli ve mutlak yoksulluğu azaltmak ol
duğu, Ülkemizdeki duruma bakıldığında ise, mevcut sosyal güvenlik sistemimizin bu amacı 
yeterince gerçekleştiremediği, 

- Sosyal yardım ve hizmetler de dahil olmak üzere, ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının 
2004 yılındaki toplam harcamalarının millî gelire oranının % 11.7 gibi yüksek bir düzeyde olmasına 
karşın, mevcut sistemin yoksulluğu önlemek konusunda yeterince etkili olamadığı, 

- Bütün vatandaşlarımızın sosyal güvenlik kapsamı altında olmadığı, sosyal güvenlik sistemi 
içinde olan vatandaşlanmız arasında ise, sahip olduklan haklar ve yükümlülükler açısından bir çok 
farklılıkların mevcut olduğu; gerekse emeklilik gerekse sağlık sistemimizin kaynaklarının toplumun 
görece daha iyi durumdaki kesimlerine aktanldığı, 
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- Diğer taraftan, sosyal güvenlik sisteminin yaşadığı finansman sorununun, kamu finansmanı 
üzerinde yarattığı baskı dolayısıyla, başta enflasyon olmak üzere diğer temel ekonomik göstergeleri 
de olumsuz etkilediği, son on yıldır bizzat sosyal güvenlik sisteminin kendisinin ülke ekonomisin
de istikrarsızlık yaratan ana sebeplerden biri haline geldiği, kamu bütçesinden sosyal güvenlik 
kurumlarının açıklarını kapatmak için söz konusu kurumlara yapılan transferlerin millî gelir için
deki payının % 4.5'e ulaştığı, 

- Türkiye'nin nüfus yapısında önümüzdeki 20-30 yılda bir değişimin gerçekleşeceği ve Tür
kiye'nin hızla yaşlanacağı; mevcut genç nüfus yapısına rağmen bu kadar büyük sorunlar yaşayan bir 
sosyal güvenlik sisteminin, hızla yaşlanan bir nüfus karşısında alamayacağı, gerekli önlemler 
bugünden alınmadığı takdirde bundan 20-30 yıl sonra çok daha ağır önlemlerin alınması durumun
da kalınacağı, 

- 2004 yılı itibariyle özel sandıklarda dahil olmak üzere, Türkiye'deki mevcut sosyal sigorta 
programlan tarafından emekli maaşı ödenen vatandaşlarımızın sayısının 7 milyon 230 bin civarın
da yakın olduğu, sigortalı vatandaşlarımıza bağımlı olan kişilerin sayısının ise 43 milyon 790'e yak
laştığı, buna karşılık, aktif sigortalı olan, yani prim ödemeye devam eden vatandaşlarımızın 
sayısının ise sadece 12 milyon 845 bin ile sınırlı olduğu, dolayısıyla her 1 emekli vatandaşımıza 
verilen maaşın, sadece 1.6 aktif çalışanımızın ödediği primlerle karşılanmakta olduğu, dünyadaki 
diğer ülkelere bakıldığında, fınansal olarak uzun dönemde sürdürülebilir bir emeklilik sisteminde 
bu oranın ortalama 1 emekliye karşılık 4 aktif çalışan şeklinde olması gerektiği, 

- Emeklilik yaşlarıyla ilgili Türkiye'deki mevcut mevzuata göre, 2020'li yıllardan itibaren 
kadınlar için 58'e, erkekler için 60'a kademeli geçişin öngörüldüğü, diğer ülkelere bakıldığında da, 
yine en düşük emeklilik hak etme yaşının ülkemizde uygulandığı, yapılmakta olan sosyal güvenlik 
reformu çerçevesinde, Türkiye'deki emeklilik yaşının 2036 yılından itibaren tedricen yükselmeye 
başlayacağı ve ancak 2075 yılında, yani 70 yıl sonra 68 yaşına çıkacağı, 

- Mevcut durumun devamı halinde sosyal güvenlik kurumlarının finansman açıklarının millî 
gelir içindeki payının 2070'li yıllarda % 7'ye yaklaşacağı, yine 2075 yılında toplam aktif sigortalı 
sayısının 21 milyona emekli sayısının ise 14 milyon 500 bin'e yaklaşacağı; sonuç itibariyle, bugün
kü aktif pasif oranında herhangi bir düzelmenin olmayacağı, sağlık hizmetlerine bakıldığında ise, 
mevcut durumun devamı halinde 2005 yılında Gayri Safı Yurtiçi Hasılanın % 1 ,.5'i olan finansman 
açığının, 2025 yılında % 4.2'ye yükselmesinin beklendiği, 

- Yapılan projeksiyonlara göre, reform sonrasında emeklilik sistemi açığının artış eğiliminin 
yavaşlayacağı, ancak 2040'lı yıllarda sistemin açığının GSMH'nin %0.2'si düzeyine gerileyeceği ve 
bu düzeylerde kalacağı, 2004 yılı itibariyle 1.6 olan aktif/pasif sigortalı oranının, reform sonrasın
da uzun dönemde 2.6'ya yükseleceği, Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ile birlikte uygulandığında, Genel Sağlık Sigortasının toplam maliyetinin 2025 
yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın % 6.6'sı, Genel Sağlık Sigortası finansman açığının ise % 3.7'si 
ile sınırlı kalacağının tahmin edildiği, 

- Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurumun bulunmasının norm birliği ve 
eşgüdüm sağlanmasını önlediği, diğer taraftan, mevzuatın karmaşıklığı, aşın bürokratik işlemler, 
bilgi işlem altyapısının yetersizliği ve personele ilişkin sorunların sosyal güvenlik kurumlarının et
kin çalışmasına engel olduğu, bunun sonucunda da, emekli aylığı bağlanmasından, sağlık raporu 
alınmasına ve sağlık hizmetine erişime kadar bir çok işlemin süresinin uzadığı, 

- Sosyal güvenlik reformu ile sosyal güvenlik sisteminin amaç, araçlar ve yöntem tutarlılığını 
sağlayacak tarzda, bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı ve yeniden yapılandırılmasının planlan
dığı, 
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- Reform çalışmalarının ilk günden bugüne kadar sosyal tarafların, kamu oyunun ve basının her 
türlü öneri, eleştiri ve katkısına açık bir şekilde yürütüldüğü; işçi, işveren, kamu ve sivil toplum 
kuruluşlannm her türlü katkısının dikkate alındığı, sosyal güvenlik reform tasarısını anlatan taslak 
kitabın 2004 yılı Ağustos ayında bütün sosyal taraflara iletildiği, ayrıca Bakanlığın web sitesinde 
yayınlanarak isteyen bütün vatandaşların erişimine açık hale getirildiği, bunun dışında, kanun tas
laklarının hazırlanması aşamasında ilgili bütün kurum ve kuruluşlarından uzmanlar çalışmalara kat
kı vermek üzere davet edildiği, 

- Sosyal Güvenlik reformunun temel amacının adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı daha et
kin koruma sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine ulaşabilmek olduğu, 

- Sosyal güvenlik reformunun birbirini tamamlayan 4 ana bileşenden oluştuğu; ilkinin, nüfusun 
tümüne hakkaniyete uygun, eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu finanse eden Genel Sağlık 
Sigortası'nın oluşturulması; ikincisinin, halen dağınık bir halde yürütülen primsiz ödemeler ve sos
yal yardımlan toplulaştırarak nesnel yararlanma ölçütlerine dayalı, tüm muhtaç kesimlerin 
erişebileceği bir sistemin oluşturulması; üçüncüsünün, sağlık dışındaki kısa ve uzun vadeli sigorta 
kollannın yer aldığı tek bir emeklilik sigortası rejiminin kurulması; dördüncü ve son bileşenin ise; 
yukarıda anılan üç temel işleve ilişkin hizmetlerin çağdaş, etkin ve vatandaşlarımızın günlük hayat
larını kolaylaştıracak şekilde sunulmasına olanak sağlayacak yeni bir kurumsal yapının oluşturul
ması olduğu, 

- Reformla birlikte kamu yada özel sektörde, bir işverene bağlı yada serbest çalışıp çalış
madığına bakılmaksızın Türkiye'de çalışan bütün vatandaşlann eşit haklara ve yükümlülüklere 
sahip olacağı tek bir emeklilik sisteminin kurulacağı, 

- Mevcut sigortalılann emekliliği hak etme koşullarında (prim gün sayısı, emeklilik yaşı gibi) 
hiçbir değişikliğin olmayacağı; emekli aylığına esas alınacak matrahın hesaplanması ve emekli ay
lığı artış endeksi gibi konularda getirilen değişikliklerden ise, mevcut sigortalılann yeni sistemde 
geçirdikleri süreye göre etkilenecekleri; yeni emeklilik sisteminde zorunlu ve isteğe bağlı sigor
talılığın ülke gerçeklerine uygun bir biçimde yeniden tanımlandığı, 

- Tanm işlerinde süreksiz olarak çalışanlardan, tanmda kendi nam ve hesabına çalışanlardan, 
gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciliyle birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlanna 
kayıt olanlardan ve ev hizmetlerinde çalışanlardan aylık kazançlan prime esas asgari aylık kazan
cın altında olan vatandaşlann isteğe bağlı sigortalı olabilecekleri, 

- İsteğe bağlı sigortalılıktan yararlanacak vatandaşlann, bir takvim yılı içinde olmak kaydıyla 
durumlanna uygun esnek ödeme olanaklannın da getirilmekte olduğu, 

- Sosyal devlet anlayışına uygun olarak, yeni sistemde devletin emeklilik sigortasına % 5 
oranında katkıda bulunacağı, 

- Türkiye'de bir yıldan daha uzun süre yaşayanlar, vatansızlar ve sığınmacılann da Genel Sağ
lık Sigortası kapsamına alınması gerektiği, 

- Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile birlikte vatandaşlar arasında sağlık hizmetine erişim ve 
kullanım konusundaki ayrancılığın sona ereceği; herkesin eşit kapsam ve kalitede sağlık hizmeti 
alacağı, bütün vatandaşlann katılımının zorunlu olacağı Genel Sağlık Sigortası kapsamında (% 
12,5) oranında prim toplanacağı, sağlık hizmetinin ise herkesin ihtiyacına göre karşılanacağı, 

- Mevcut sistemde Bağ-Kur'a kayıtlı olan sigortalılar açısından halihazırda % 20 olan sağlık 
sigortası priminde önemli bir düşüşün gerçekleşeceği; diğer önemli bir yeniliğin ise yoksul vatan
daşlann sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılanacak olmasının olduğu, ayrıca, anne 
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yada babasının prim borcu olup olmadığına yada diğer yükümlülüklerini yerine getirip getir
mediğine bakılmaksızın, 18 yaş ve altındaki bütün çocukların koşulsuz olarak bütün sağlık hizmet
lerinden yararlanma hakkına sahip olacakları, 

- Tasarının temel amaçlardan ilkinin, sosyal yardımlar için kullanılan kamu kaynağını objektif 
yararlanma ölçütlerine bağlı olarak adil ve ulaşılabilir kılmak olduğu; ikincinin sosyal yardımlardan 
yararlanmayı, öngörülen şartları taşımaları halinde her muhtaç vatandaş için bir hak olarak tanım
lanması, yardımların bütçe imkânları çerçevesinde ve muhtaçlık düzeyi esas alarak belirlenmesi, 
mükerrer yardımların önlenerek bu alana ayrılan kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlamak 
amacıyla sosyal yardımlardan yararlananlarla ilgili ulusal ölçekte merkezi bilgi sistemi ve bilgi 
yönetim sisteminin geliştirilmesi, genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeme gücü olmayan 
kişilerin objektif kriterlere göre tespit edilmesi ve genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafın
dan ödenmesinin sağlanacağı, yeni sistemde, yoksul ailelere nakdi destek sağlamak amacıyla gerek
li "aile yardımı" programlarının oluşturulacağı, 

- Yeni bir kurumsal yapılanmaya gidileceği, üç temel işlevi yerine getirmek üzere mevcut sos
yal güvenlik kurumlarının tek bir çatı altında toplanarak yeniden yapılandırılacağı, yeni Sosyal 
Güvenlik Kurumu'nun emeklilik ve sağlık sigortacılığı ile primsiz ödemeler ve sosyal yardımlar 
konusunda uzmanlaşmış üç ana hizmet biriminden oluşacağı, yeni kurumun, 2-3 yıllık bir geçiş 
dönemi sonunda ilçelere kadar yayılan küçük ve ileri teknoloji destekli Sosyal Güvenlik Merkezleri 
aracılığıyla vatandaşlara hizmet sunacağı, 

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısının yürütülmekte olması reform 
çalışmalarının ilk iki bileşenini kapsadığı, Primsiz Ödemeler ve Sosyal Yardımlar Kanun Tasarısı 
ve yeni kurumsal yapıyı belirleyecek olan kanun tasarısı ile ilgili çalışmaların devam etmekte ol
duğu, 

- Tasannın, ülke genelinde tüm vatandaşları kapsayacak bir sosyal güvenlik sisteminin sağlan
masına yönelik reform niteliğinde düzenlemeleri kapsadığı, sosyal güvenlik sistemine, geleceğe 
dönük bir anlayışla yaklaşıldığı, 

- Ortalama ömür ve emeklilik yaşları için belirlenen kıstasların diğer ülkelerle mukayesesinin 
yapıldığı, mevcut uygulamadaki emeklilik yaşının Avrupa ülkelerine nazaran düşük olduğu, Tasarı 
ile öngörülen ve kademeli bir geçiş öngören emeklilik yaş sınırlarının makul olduğu, 

- Söz konusu Tasarının oluşumunda tüm platformların görüşlerinin alındığı ve Tasarıya yan
sıtıldığı, 

ifade edilmiştir. 
• Tasannın geneli üzerinde, 2/7/2005 tarihinde 70 inci Birleşimde yapılan görüşmeleri 

müteakip, Tasan ve gerekçesinin Komisyonumuzca da benimsenerek maddeleri üzerindeki görüş
melerin Alt Komisyon Metni üzerinden yapılmasına karar verilmesinden sonra görüşmelere ara 
verilmiştir. 

• Bu defa, Komisyonumuzun, 1.10.2005 tarihinde, Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğluile ilgili bakanlık, kurum, kuruluş temsilcileri ve Teklif sahibi 
Milletvekillerinin katılımlarıyla yapılan 3 üncü Birleşimin de, 1/1008 esas numaralı Tasannın Alt 
Komisyon Metninin maddeleri üzerindeki görüşmelere başlanmıştır.. 

• Tasarısının 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeleri müteakip, maddeyle ilgili önergelerin 
değerlendirilmesine geçilmiş; ancak, maddeyle ilgili 26 adet değişiklik önergesinin verilmesi 
üzerine İçtüzükte, Komisyon görüşmelerinde önerge verme konusunda herhangi bir sınırın olup ol
madığı hususunda usul tartışması açılmıştır. Bu tartışmanın sonunda görüşmelere ara verilmiştir. 
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• Bu defa, Komisyonumuzun, 26/1/2006 tarihinde, Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam Murat Başesgioğlu ile ilgili bakanlık, kurum, kuruluş temsilcileri ve Teklif sahibi 
Milletvekillerinin katılımlarıyla yapılan 40 inci Birleşiminde de, konunun, Ekonomik ve Sosyal 
Konseyin önerileri ve geçen sürede ortaya konulan görüşler doğrultusunda, kurulacak bir alt komis
yonda, üzerinde görüşmeler devam eden metnin 1 inci maddesi de dahil olmak üzere, 22/6/2005 
tarihinde oluşturulan Alt Komisyon tarafından hazırlanan Metin üzerinden değerlendirilmesine 
karar verilmiştir. 

• 26/1/2006 tarihinde oluşturulan Alt Komisyon; 15/2/2006, 20/2/2006, 23/2/2006, 27/2/2006 
ve 3/3/2006 tarihlerinde Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakan
lığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Tür
kiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı ile il
gili diğer kurumlann temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu kapsamlı değerlendirmeler 
sonucunda, 22/6/2005 tarihinde oluşturulan Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin üzerinden 
çalışmalarını tamamlamıştır. 

• Alt Komisyon çalışmalan sonucunda; Ekonomik ve Sosyal Konseyde sosyal taraflan oluş
turan işçi ve işveren temsilcilerinin önerileri ile Tasannın hazırlandığı tarihten sonra ortaya konan 
görüşler doğrultusunda Tasarı yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede; 

- Ekonomik ve Sosyal Konseyde sosyal taraflan oluşturan işçi ve işveren temsilcilerinin, 
üzerinde mutabakat sağlanan önerileri, 

- Uygulamada çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve anlama açıklık kazandınlması, 
- Maddelerin bent ve fıkralannın kanun tekniğine uygunluk açısından yeniden düzenlenmesi, 
- Metinde yapılan madde atıflannın yeniden düzenlenmesi, 
doğrultusunda 22/6/2005 tarihinde oluşturulan Alt Komisyon tarafından hazırlanan metinde 

aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 
• 22/6/2005 tarihinde oluşturulan Alt Komisyon tarafından hazırlanan metin; 
- 3 üncü maddesi; hizmet akdi ve iş sözleşmesi tanımına kapsam ve hukuki dayanak yönünden 

açıklık getirilmesi, güncelleme katsayısının belirlenme esaslarının yeniden düzenlenmesi ve uy
gulamada tereddütlere yol açabilecek ifadelere açıklık kazandınlması amacıyla redaksiyona tâbi 
tutulması, 

- 4 üncü maddesi; polis okullanndan mezun olanların, bu okullarda geçen sürelerinin de sigor
ta kapsamına alınmasına yönelik bir hükmün eklenmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, 

- 6 ncı maddesi; mükerrer sigortalılığın önlenmesi amacıyla Türkiye'de kendi nam ve hesabına 
bağımsız çalışanlardan yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olan
ların, bu Tasan kapsamında sigortalı sayılmayacaklannı hükme bağlayan bir ifade ile; tarım işlerin
de veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışanlardan, bu Tasan kapsamına girmeyeceklerin belirlenmesinde kolaylık 
sağlanması amacıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşünün alınmasına yönelik bir fıkranın 
eklenmesi, 

- 7 nci maddesi; gelir vergisinden muaf olanlar ile tanmda kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanların sigortalılığının başlangıç tarihlerine açıklık getirilmesi amacıyla kayıt ve tescil işlem-
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leri ile ilgili konularda kanunla kurulmuş ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınmasını hük
me bağlayan bir fıkranın eklenmesi, 

- 8 inci maddesi; tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin, sigortalı işe giriş bildirgesini, sigor
talılığın başlangıç tarihinden itibaren 90 gün içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermelerinin hük
me bağlanması, 

- 9 uncu maddesi; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından, herhangi bir yabancı ülkede 
ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olanlar; iflâsına karar verilmiş olan veya tas
fiye halindeki özel işletmeler ile şirketlerin ortaklarından hizmet akdi ile çalışanlar; köy ve mahal
le muhtarlarından, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanlar; gelir vergisinden muaf olan, ancak es
naf ve sanatkârlar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden sigor
talı olanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında hizmet akdi ile çalışanlar ile kamu idarelerin
de çalışanların sigortalılıklarının sona ermesine ilişkin hususlara açıklık getirilmesi; hastalık ve 
analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılığın sona ermesine ilişkin tarihlerin tereddüte yol 
açılmayacak şekilde belirlenmesi, 

- 11 inci maddesi; işyeri ve aracı tanımının İş Kanunu ile uyumlu olması amacıyla işyerini; 
sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yer olarak tanım
layarak, işyeri ve unsurlarının tespitine açıklık getirilmesi; alt işverenlere, asıl işverenin işyerinde 
çalıştırdığı sigortalıları, asıl işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla ve Kurum
dan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirebilmesine imkân sağ
layan bir düzenlemenin eklenmesi, 

- 12 nci maddesi; alt işverenin mal ve hizmet üretimini gerçekleştirdiği işin, alt işverenin 
faaliyet alanını oluşturduğuna açıklık getiren ifadenin eklenmesi, 

- 13 üncü maddesi; bir olayın iş kazası olarak sayılabilmesi için, olayın sigortalının işyerinde 
bulunduğu sırada vuku bulmasını; ayrıca, sigortalıların işe başlama ve işten ayrılma saatleri ile 
mutad güzergahından veya zorunlu hallerde, mutad olmayan güzergahtan işe gidiş - geliş şartlarını 
ortadan kaldırarak, olayın işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-geliş sırasında mey
dana gelmesini yeterli sayan bir düzenlemenin eklenmesi; iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin 
doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesine olanak sağlanmasına ve iş kazasının 
Kuruma bildirim süresinin, olayın meydana geldiği tarihten değil, işverence öğrenildiği tarihten 
itibaren başlatılmasına yönelik olarak yeniden düzenlenmesi, 

- 16 ncı maddesi; analık sigortası kapsamında olanlardan sigortalılığı sona erenlerin, bu hak
lardan doğum halinde yararlanmalarının kolaylaştırılması amacıyla sigortalılık niteliğinin 
yitirilişinden başlamak üzere üçyüz gün içinde çocuklarının doğması halinde; sigortalı kadın veya 
sigortalı erkeğin karısının, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde eiı az üç ay prim ödenmiş ol
ması şartıyla, emzirme ödeneğinden yararlanmasına yönelik bir fıkranın eklenmesi, 

-17 nci maddesi; ödenek ve gelire esas tutulacak günlük kazancın hesabına açıklık getirilmesi 
amacıyla; günlük kazancın tespitinde esas alınacak ödeme sürelerine, sigortalı sayılanların hangi 
gelirlerinin günlük kazancın kapsamına dahil olduğuna ve prim, ikramiye ve benzeri nitelikteki 
ödemelerin arızi ödemeler olduğuna açıklık getirilmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, 

- 18 inci maddesi; geçici iş göremezlik ödeneğinin güncellenmemiş tutarının tespitine açıklık 
getirilmesi amacıyla; geçici iş göremezlik ödeneğinin güncellenmemiş tutarının hesabında esas 
alınan günlük kazancın, sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme ilişkin kazancı olduğunu 
ve geçici iş göremezlik ödeneğinin güncellenmemiş tutarının, vergiler indirildikten sonra sigor
talının günlük net kazancını geçemeyeceğini hükme bağlayan ifadelerin eklenmesi, 
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-19 uncu maddesi; sürekli iş göremezlik gelirinin ödenmesi hususları ile sürekli iş göremezlik 
geliri hesabına esas alman döneme ilişkin kazancın, vergiler indirildikten sonra, sigortalının aylık 
net kazancını geçemeyeceğine açıklık getirilmesi, 

- 20 nci maddesi; Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı 
sayılan köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanlara sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, 
genel sağlık sigortası dahil, prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şartını öngören bir fıkranın 
eklenmesi, 

- 21 inci maddesi; kamu görevlilerinin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucunda 
sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için Kurumca rücu 
yapılamayacak kamu görevlileri kapsamının, asayiş ve güvenliğin sağlanması maksadıyla sınırlan
ması; ayrıca, haksahiplerinin ve sigortalının; konusu suç teşkil etmeyen fiilleri nedeniyle yapılan 
ödemeler ve bağlanan gelirlerinden dolayı haksahiplerine rücu edilmeyeceğine dair bir ifadenin ek
lenmesi, 

- 22 nci maddesi; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin 
bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik 
oranının artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş 
göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadar Kurumca eksiltme yapılabilmesi uygulaması çer
çevesinde, kabul edilebilir bir mazereti olan sigortalılann hariç tutulmasını hükme bağlayan bir 
ibarenin eklenmesi, 

- 26 nci maddesi; malûl olan sigortalılara aylık bağlanabilmesi için öngörülen prim gün sayısı 
düşürülerek, en az on yıldan beri sigortalı bulunup toplam olarak 1800 gün veya başka birinin 
sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise 5 yıldan beri sigortalı bulunup top
lam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olunması halinde, sigortalıya 
malullük aylığı bağlanabilmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve bu bağlamda son fıkrasının 
metinden çıkarılması, 

- 27 nci maddesi; malûllük aylığının hesaplanması konusunun daha iyi ifade edilebilmesi, 
sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen malûllük aylığı bağlama 
oranının 10 puan artınlarak uygulanması ve uygulamada tereddütlere mahal verilmemesi amacıyla 
yeniden düzenlenmesi, 

- 28 inci maddesi; yaşlılık sigortası kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için öngörülen 
yaş şartının 2048 yılında kadın ve erkek sigortalılar için 65 yaş olarak belirlenmesi ve bu tarihten 
sonra yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için öngörülen kademeli geçiş hükümlerinin metinden çıkarıl
ması; 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan prim ödeme sistemi ile, malûllük aylığı ve 
kısmi aylık bağlama prim gün sayısına kademeli geçişin sağlanmasına yönelik geçiş hükümlerinin 
geçici maddede yapılmasına; 50 yaşını dolduranlardan erken yaşlandığı tespit edilenler için yaş şar
tının aranmamasını ve maden yer altı işlerinin sürekli işlerinde çalışanlarda ise yaş sınırının 55 
olarak uygulanmasını temsilen yeniden düzenlenmesi, 

- 29 uncu maddesi; anlama açıklık kazandınlması doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, 
- 30 uncu maddesi; 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 

Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna paralel olarak, 
uygulamada tereddütlere mahal verilmemesi amacıyla yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalış
maya veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başlayanlann yaşlılık aylıklannın, çalışmaya baş-
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ladıklan tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilmesini hükme bağlayan bir ifadenin 
eklenmesi, 

- 31 inci maddesi; Tasarının kanunlaşmasından önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mev
zuatı çerçevesinde yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve 
yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya yapılacak toptan ödemeye ve daha önce 
toptan ödemeden yararlanarak sosyal güvenlik sistemi dışında kalanlann yeniden sosyal güvenlik 
sistemine girişlerinde haklarının korunmasına yönelik olarak yeniden düzenlenmesi, 

- 32 nci maddesi; malûl olan sigortalılara aylık bağlanabilmesi için öngörülen pirim gün 
sayısının düşürülmesine paralel olarak, ölüm aylığı bağlanması için öngörülen prim gün sayısının 
900 gün olarak belirlenmesi doğrultusunda redaksiyona tâbi tutulması ve 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılan köy ve mahalle muhtarlarından hizmet akdine bağlı ol
maksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesiyle il
gili hususlara açıklık getirilmesi, 

- 33 üncü maddesi; ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanmasına ve bu aylığın hesap
lanmasında esas alman prim gün sayısına açıklık kazandırılması amacıyla yeniden düzenlenmesi, 

- 34 üncü maddesi; evlatlık ilişkisine açıklık getirilmesi amacıyla ölüm aylığının hak sahip
lerine paylaştırılması esas ve usullerinin yeniden belirlenmesi, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan 
dul eşe ölüm aylığının bağlanabilmesi için dul eşin, bu Tasarı veya yabancı bir ülke mevzuatı kap
samında çalışmaması şartının getirilmesi; sigortalının mevcut haklarının korunması amacıyla yaş
ları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarına 
da ölüm aylığının bağlanabilmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, 

- 35 inci maddesi; Tasarının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri kapsamın
da sigortalı sayılan harp okulu ve polis okulu öğrencilerinin sigortalı sayılmalarından dolayı bağ
lanan gelir veya aylıklarının kesilmeyeceğini hükme bağlayan bir fıkranın eklenmesi, 

- 36 ncı maddesi; anlama açıklık kazandırılması amacıyla yeniden düzenlenmesi, 
- 38 inci maddesi; aylık ve gelir bağlama işlemlerinde dikkate alınan sigortalılık sürelerinin 

başlangıç tarihlerine açıklık getirilmesine yönelik ifadelerin eklenmesi, 
- 39 uncu maddesi; kamu görevlilerinin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu, 

Kurumca sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için Kurumca rücu 
yapılamayacak kamu görevlileri kapsamının, asayiş ve güvenliğin sağlanması maksadıyla sınırlan
ması, 

- 40 inci maddesi; halen kanunlarda mevcut olan meslekler de dikkate alınarak madde kap
samına bazı mesleklerin dercedilmesi ve madde kapsamını genişletmeyecek şekilde, fiili hizmet 
süresi zammından benzer ve emsal mesleklerin de yararlanmasının yönetmelikle belirlenmesine im
kân sağlayan bir fıkranın eklenmesi, 

- 41 inci maddesi; prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigor
talının borçlanması halinde ödeyecekleri pirimin belirlenmesi için gerekli günlük kazancın hesap
lanmasında esas alınan oranın % 32 olarak açıkça yazılması, konunun daha anlaşılır hale getirilmesi 
amacıyla tekerrüre mahal veren ifadelerin çıkarılması; borçlanılan sürelerin, uzun vadeli sigorta ve 
genel sağlık sigortası bakımından sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi esaslannın tespiti ile 
prime esas kazancın başlangıç tarihine açıklık getirilmesi, 

- 42 nci maddesi; yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler ve prim transferi ile ilgili esas ve 
usulleri düzenleyen hükümlerin, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışın-
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da Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda 
düzenlenmesinin daha uygun olacağı görüşünden hareketle metinden çıkarılması ve bu hükümler 
yerine, Kurumun, sigortalı veya hak sahiplerine bildirimde bulunması ile bu bildirimlere yapılacak 
itirazların esas ve usullerinin düzenlenmesi, 

- 43 üncü maddesi; TBMM Başkanının, makama seçilme yönünden Cumhurbaşkanı ve Baş
bakandan farklı bir statüye sahip olmakla birlikte, Devlet protokolünde söz konusu iki makam 
arasında yer alması ve ayrıca diğer bütün mali haklar yönünden Başbakanla aynı statüde olması 
nedeniyle TBMM Başkanının da emeklilik maaşının bağlanması yönünden madde kapsamına alın
ması, 

- 45 inci maddesi; redaksiyona tâbi tutulması, 
- 46 ncı maddesi; Tasarının 4 üncü maddesiyle polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullar

dan Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyup mezun olanların, bu okullarda geçen sürelerinin de 
sigorta kapsamına alınması nedeniyle; bu düzenlemeye paralel olarak bazı kamu görevlilerinin 
prime esas kazançları ve ile prime esas kazanç üst smınyla ilgili uygulama kapsamına polis 
akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi 
hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin de 
alınmasına yönelik olarak yeniden düzenlenmesi, 

- 47 nci maddesi; mevcut hakların korunmasına yönelik olarak, vazife malulü sayılmak için ön
görülen görev mahalli kapsamının genişletilmesi, kamu görevlilerinin vazife malullüğü, harp malul
lüğü ile harp malûllerine verilecek malûllük zammı ve vazife malullerine verilecek sürekli iş 
göremezlik gelirinden yararlanmalarına ilişkin esas ve usullere açıklık getirilmesi ve harp malul
lüğü zammından işçiler ve bağımsız çalışanların da yararlanmasına yönelik ifadelerin eklenmesi, 

- 49 uncu maddesi; redaksiyona tâbi tutulması, 
- 50 nci maddesi; isteğe bağlı sigortalılık kapsamını, uygulamada tereddütlere yol açılmaması 

için Türkiye'de ikâmet edenler ile sınırlayan bir hükmün eklenmesi, 
- 51 inci maddesi; isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş sürelerin, malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında, 4 üncü maddenin birinci fık
rasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı ol
maksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar açısından sigortalılık süresi olarak kabul edil
mesine açıklık getiren bir hükmün eklenmesi, 

- 52 nci maddesi; uygulamaya açıklık getirilmesi amacıyla isteğe bağlı sigorta primlerinin 
hesaplanmasına, ödenmesine ve ödenmemesi durumunda uygulanacak idari ceza ve yaptırımlara 
ilişkin hususlara açıklık getirilmesi; bu kapsamda isteğe bağlı sigortalının günlük kazancının tespit 
usullerinin açıklığa kavuşturulması; esnek ve yevmiyeli çalışanların kolayca isteğe bağlı sigortalı 
olmasına yönelik ifadelerin eklenmesi; kendi nam ve hesabına çalışanların da talepleri halinde is
teğe bağlı sigortalı kapsamına geçebilmelerine ve isteğe bağlı prim ödeyenlere de sağlık hizmeti 
verilmesine imkân sağlayan ifadelerin eklenmesi, 

- 53 üncü maddesi; birden fazla sigortalılığın birleşmesi durumunda uygulamada tereddütlere 
yol açılmaması amacıyla Tasannın kanunlaşmasından sonra birden fazla sigortalılığı olanların hak 
ve yükümlülüklerine açıklık getirilmesi; sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve 
(c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) bendi kapsamında hizmet akdi ile 
çalışmamakla birlikte ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve 
benzeri ünitelerde çalıştınlan hükümlü ve tutuklular ile (e) bendi kapsamında Türkiye îş Kurumu 
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tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin 
sigortalılık hallerinin çakışması halinde 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılmasını ve sigor
talının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılmasını gerektirecek sigortalılık dışında, başka bir 
sigortalılık için prim ödemiş olması durumunda ödenen primler, bu maddeye göre öncelik verilen 
sigortalılık hali için ödenmiş sayılarak öncelik verilen sigortalılık halinde geçmiş kabul edilmesini 
hükme bağlayan düzenlemelerin eklenmesi, 

- 54 üncü maddesi; teknik konulara açıklık getirilmesi doğrultusunda redaksiyona tâbi tutul
ması, 

- 57 nci maddesi; metindeki mükerrerliğin giderilmesi amacıyla sigortalıların 18 yaşından son
ra yapılan yaş düzeltmeleri ile hak sahiplerinin gelir veya aylığa hak kazandığı tarihten geriye doğ
ru bir yıl içinde yapılan yaş düzeltmelerinin Tasan kapsamında dikkate alınmayacağını hükme bağ
layan fıkranın, diğer fıkralarda düzenlendiği için metinden çıkarılması, 

- 59 uncu maddesi; Kurum kontrol memurları ile ilgili hükümlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanun Tasarısında düzenlenmesi nedeniyle metinden çıkarılması ve metindeki bazı teknik ifadelere 
açıklık getirilmesi, 

- 60 inci maddesi; yerleşim yeri Türkiye olanların genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı 
sayıldığına açıklık getirilmesi; 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre 
görevlendirilen köy korucularının da genel sağlık sigortası kapsamına alınması; genel sağlık sigor
tası kapsamına açıklık getirilmesi amacıyla yabancı ülke mevzuatına göre sigortalı olmayanların 
Türkiye'de bir yıldan fazla süreyle yerleşmeleri halinde genel sağlık sigortası kapsamında sayılması 
Tasarının kanunlaşmasından önce, yürürlükteki mevzuata göre gelir ve aylık alanların bu haklarının 
korunması ve yurt dışındaki temsilciliklerde istihdam edilen Türk uyruklu sözleşmeli personelin, 
ikili ve çok taraflı uluslararası sosyal güvenlik anlaşmaları çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu 
ülkenin kamu düzeninin zorunlu kıldığı hallerde, bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigor
talı olanların genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 
sayılmaması yönünde düzenlemelerin eklenmesi, 

- 61 inci maddesi; başlığının redaksiyona tâbi tutulması, 
- 63 üncü maddesi; kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetleri kapsamına, insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetlerin de 
dahil edilmesi, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin hastalanmaları halinde finansmanı sağ
lanacak sağlık hizmeti kapsamına diş çekimi ile kişilerin ortodontik diş tedavilerinin eklenmesi ve 
finansmanı sağlanacak sağlık hizmeti kapsamının daraltılacağı endişesini gidermek için son fık
ranın maddenin amacına uygun olarak yeniden düzenlenmesi, 

- 64 üncü maddesi; Kurumca sağlanacak sağlık hizmetlerine açıklık kazandırılması amacıyla 
yeniden düzenlenmesi, 

- 65 inci maddesi; genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hiz
metinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan şevklerde, 
bu kişilerin hangi masraflarının karşılanacağına açıklık getirilmesi ve hastalann yaşma göre refakat
çilere getirilen sınırlamanın kaldırılmasına yönelik ifadelerin eklenmesi, 

- 66 ncı maddesi; yurt dışında sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca karşılanacak bedellerinin 
tespitinde, ikili ve çok taraflı uluslararası sözleşme hükümlerinin saklı olduğuna açıklık getiren bir 
ifadenin eklenmesi, 
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- 67 nci maddesi; genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti 
sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 90 gün genel sağlık sigortası primi 
ödemiş olması şartının; kişilerin kayıtsız kalıp hastalık veya kaza durumunda sigortalı olarak sis
temden faydalanmalarını özendirmemesi ve prim ödeyenlerin haklarının koruması da dikkate 
alınarak 30 gün olarak değiştirilmesi, 

- 68 inci maddesi; yatarak tedaviden, iş kazası ve meslek hastalığından, kronik hastalıklardan 
ve koruyucu sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmamasına paralel olarak, ayaktan tedavide 
hekim ve diş hekimi muayenesi için belirlenen katılım payını, aile hekimleri ile birinci basamak 
sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belir
lemeye Kurumun yetkili olduğunu hükme bağlayan düzenlemenin eklenmesi, 

- 69 uncu maddesi; katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamına, askeri tatbikat ve 
manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri ile zorunlu ortez, protez ve organ transplantasyonlarının da 
dahil edilmesini öngören bir hükmün eklenmesi, 

- 71 inci maddesi; kimlik tespiti ve yerleşim yeri bildirim zorunluluğunu düzenleyen fıkranın 
metinden çıkarılması, 

- 72 nci maddesi; sağlık hizmetlerine ödenmesi gereken bedelleri tespit edecek Komisyonun 
alacağı kararların, yılı merkezi yönetim bütçesi yönünden Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 
yürürlüğe girmesini hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi, 

- 73 üncü maddesi; fark ödemesinde ve sağlık hizmet giderlerinin ödenmesinde kıyas alman 
limitlerin niteliğine açıklık getirilmesi, sağlık hizmeti sunucuları ile sözleşme yapılırken tıbbi etik 
ve deontoloji kurallarına uyulmasını hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi ve otelcilik hizmet
lerinde 4 kat yerine en fazla 2 kat fark alınabilmesi ve öğretim üyesi tarafından sağlanan sağlık hiz
metlerinden de fark alınmamasına yönelik hükmün eklenmesi, 

- 74 üncü maddesi; madde başlığı ve içeriğinin anlama açıklık kazındırılması amacıyla 
yeniden düzenlenmesi, 

- 76 nci maddesi; işverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu kap
samına meslek hastalıklarının da dahil edilmesi ve Tasarının 21 inci maddesinde yer alan kaçınıl
mazlık ilkesinin, işverenin sorumluluğunun tespitinde dikkate alınması için metne eklenmesi, 

- 80 inci maddesi; prime esas kazanç kapsamından istisna edilen kalemler ile prime esas kazan
cın tespiti için gerekli gecikme cezasının uygulanacağı tutarın hesabına ilişkin konulara açıklık 
getirilmesi; sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında bir tavan konularak, döner sermaye 
ödemelerinin en yüksek devlet memuru aylığının % 200'ünü aşan kısmının prime esas kazancın tes
pitinde dikkate alınmayacağını hükme bağlayan ibarelerin eklenmesi; işverenin mal niteliğinde yap
tığı ödemelerin prime esas kazancın kapsamından istisna edilmesi ve sigortalının birden fazla işte 
çalışması halinde, prime esas kazancın tespitinde aynı tip çalışmalarının dikkate alınacağının hük
me bağlanması, 

- 81 inci maddesi; fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uygulanacak 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranlarının belirlenmesine açıklık getirilmesi ve 
Tasanda, Devletin yoksul olanların genel sağlık sigortası primlerini ödeyeceği esas alındığından, 
Devletin % 3 oranında prim katkısı yapmasını hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi, 

- 82 nci maddesi; sigortalının birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler top
lamının, sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı 
aştığı takdirde, söz konusu aşan kısmın ödenmesine ilişkin hususlara açıklık getirilmesi, 
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- 83 üncü maddesi; kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ile işkollarının ve işlerin tehlike sınıf 
ve derecelerinin belirlenmesine ilişkin bildirimlerin tarihlerine ve 4 üncü maddenin birinci fık
rasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların tehlike sınıf ve derecesi ile prim oranı hakkındaki 
itiraz sürelerine açıklık getirilmesi, 

- 85 inci maddesi; asgarî işçilik tespit komisyonun toplantılarına katılmayarak üyelikleri düşen
lerin yerine, hangi kurum tarafından görevlendirme yapılacağına açıklık getiren bir ifadenin eklen
mesi, kamu kurumları yanında, döner sermayeli kuruluşlar ile bankaların da Kurumca istenilecek 
bilgileri ve belgeleri öngörülen sürede vermesine yönelik ibarenin eklenmesi, asgari işçilik komis
yonu üyelerine ödenecek huzur hakkının yükseltilmesi, asgarî işçilik tespit komisyonunda görev 
alacak teknik elemanların nitelikleri, asgari işçilik tespitinde uygulanacak yöntem, verilerin belir
lenmesi, tamamlanmış veya devam etmekte olan işlerle ilgili yapılacak yerinde tespit kriterlerinin 
belirlenmesi yetkisinin Kuruma verilmesi ve asgarî işçilik tespit komisyonunun Kurumdan bağım
sız çalışmasını hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi, 

- 86 ncı maddesi; pirim belgeleri ve işyeri kayıtlarının şekli, saklanması ve Kuruma ibra edil
mesine ilişkin esas ve usullere açıklık getirilmesi ve pirim belge ve işyeri kayıtlarını saklamakla 
yükümlü olanlar arasına tasfiye ve iflas idaresi memurlarının da eklenmesi, 

- 87 nci maddesi; 60 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yeşil kart sahipleri, 
vatansızlar, sığınmacılar, şeref aylığı alanlar ile köy korucularının prim ödeme yükümlüsünün, yılı 
merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere ilgili kamu idarelerinin olduğuna açıklık getiril
mesi ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tâbi olanlar için Ceza înfaz Kurumu veya 
Tutukevleri İş Yurtlan Kurumu olduğunu hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi, 

- 88 inci maddesi; kendi nam ve hesabına çalışanların da, isteğe bağlı sigortalılar gibi prim
lerini yıllık ödeyebilmelerine yönelik bir hükmün eklenmesi; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamında sigortalı olanların sigorta primlerinin ödenmemesi halinde, uygulanacak yap
tırımlar ve sigortalılık durumlarına ilişkin hususlara açıklık getiren düzenlemenin eklenmesi; prim 
borçlarının, katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi hakkından 
yaralanacak işverenleri; Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alarak, anılan uygulamadan 
yaralanacak işyerlerini iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibariyle belirleme ve 
lehine mahsup talebinde bulunulan işverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü aşmamak 
üzere uzatma hususunda Kuruma yetki veren bir ifadenin eklenmesi; yapılacak takip sonunda tah
sili imkânsız veya tahsil için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan Kurum 
alacaklarının terkin miktarını belirlemeye ve terkin etmeye Kurumu yetkili kılan fıkranın, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısında düzenlenmesi nedeniyle metinden çıkarılması ve miktarı 
Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarı geçen ve yurt dışına çıkış yasağı konulacağına dair ih
tar tebliğ edilmesine rağmen borcunu ödemeyen işverenlerin kendileri veya kanuni temsilcileri hak
kında, Kurumun talebi üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun pasaport veya vesika verilmesi 
yasak olan halleri düzenleyen 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanmasına yönelik bir fıkranın ek
lenmesi, 

- 89 uncu maddesi; sigortalıların çalıştırıldığı işyerinin aktif ve pasif değerleri ile birlikte baş
ka bir işyeri ile birleşeceğine veya devredileceğine açıklık getiren bir ifade ile Bakanlar Kuruluna, 
ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı % l'ine 
kadar indirmeye, yeniden kanuni oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetki veren 
bir hükmün eklenmesi, 
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- 90 mcı ve 91 inci maddeleri; teknik hususlara açıklık getirilmesi doğrultusunda redaksiyona 
tâbi tutulması, 

- 92 nci maddesi; uygulamada hukuki boşluk yaratılmaması ve sigorta primleri ve para 
cezalarının zamanında ödenmesinin sağlanması amacıyla, Kurumca işverene yapılacak bildirim 
üzerine prim borçlan ve para cezalarının ödenmesi durumunda, Kurumca düzenlenen ve prim bor
cunu ve para cezasını gösterir belgelerin, resmi dairelerin usulüne göre düzenledikleri belgeler hük
münde kabul edilmesine yönelik bir fıkranın eklenmesi, 

- 93 üncü maddesi; uygulamaya açıklık getirilmesi amacıyla gecikme cezası ve gecikme zam
mına ilişkin zamanaşımının başlama tarihinin tespitinde tereddüte yol açmayacak ifadelerin eklen
mesi, 

- 96 ncı maddesi; yersiz ödemelerin geri alınmasında kanuni faiz uygulamasına açıklık getiren 
hükmün eklenmesi, 

- 97 nci maddesi; zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans işlemlerinde sigorta kollarına açıklık 
getirilmesi amacıyla bu sigorta kollarının iş kazası, meslek hastalığı ve ölüm sigorta kollan ol
duğunun belirtilmesi, 

- 98 inci maddesi; özel sigortalara ilişkin mevzuat hükümlerinin, bu Tasarı hükümlerinin 
yorumlanmasında dikkate alınmayacağı şeklindeki muğlak ifadenin, uygulamada tereddütlere yol 
açmaması amacıyla yeniden düzenlenmesi, 

- 100 üncü maddesi; Kuruma, bu Kanunda belirtilen sigorta olaylan dolayısıyla yapılan soruş
turmaların sonucu hakkında Cumhuriyet Savcılıklarından bilgi isteyebilmesine imkân veren bir 
ifadenin eklenmesi, 

- 101 inci maddesi; vergi, resim ve harç istisnası hükümlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu Tasansmda düzenlenmesi nedeniyle metinden çıkanlması, 

-102 nci maddesi; Kurumca verilecek idarî para cezalannın uygulanma esas ve usullerine açık
lık getirilmesi, idari para cezalannın Kurumun hesaplarına yatırılacağına açıklık getiren bir ifadenin 
eklenmesi, idari para cezalannın, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce 
tahsil edilmesine ilişkin hususlan düzenleyen bir fıkranın eklenmesi, idari para cezalarının on yıl
lık zamanaşımı süresine tâbi olduğunun hükme bağlanması ve idari para cezaları hakkında hüküm 
bulunmayan hallerde 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerinin uy
gulanacağına açıklık getiren bir fıkranın eklenmesi, 

- 105 inci maddesi; değiştirilen hükümler kapsamına, Tasanda yapılan değişiklik ve düzen
lemeler nedeniyle ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin eklenmesi, bu kapsamda 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanunu, 2925 sayılı Tanm İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 3201 sayılı Yurt 
Dışında Bulunan Türk Vatandaşlannm Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda değişiklik öngören ifadelerin eklenmesi, 

- 106 ncı maddesi; yürürlükten kaldınlan hükümlerde, Tasarıda yapılan değişiklik ve düzen
lemeler nedeniyle değişiklikler yapılması, 

- Geçici 1 inci maddesi; mevcut sigortalılardan, Tasarı kapsamında sigortalı sayılanları tadat 
eden 4 üncü maddesine göre kimlerin hangi sigorta kapsamına girdiğine açıklık getirilmesi, bu çer
çevede, mevcut sigortalılann yürürlükteki mevzuata göre almakta olduklan malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortasına ilişkin haklarının, uygulamada tereddüte yol açmayacak şekilde ifade edilmesi, 
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- Geçici 2 nci maddesi; konuya ve teknik tanımlara açıklık getirilmesi, mevcut sigortalıların 
mükteseplerinin korunmasına yönelik olarak, Tasarının kanunlaşmasından önce yürürlükten 
bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tâbi çalışmalar için bağlanacak aylıkların hesaplanmasına iliş
kin esaslarda, bu sigortalıların hak kaybına uğramaması için gerekli değişikliklerin yapılması, bu 
çerçevede, Tasannın kanunlaşmasından önce, birden fazla sosyal güvenlik kanunu kapsamında 
sigortalı ve/veya iştirakçi olup, Tasarının kanunlaşmasından sonra gelir veya aylık talebinde 
bulunan sigortalılara, hangi sosyal güvenlik mevzuatına göre aylık veya gelir bağlanacağının mül
ga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hak
kında Kanun hükümlerine göre tespit edileceğini ve Tasarının kanunlaşmasından önce bir veya bir
den fazla sosyal güvenlik kanunu kapsamında sigortalı ve/veya iştirakçi olup, Tasarının kanunlaş
masından sonra çalışması bulunan sigortalılara, Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), 
(b) ve (c) bentlerinden hangisinin esas alınarak aylık veya gelir bağlanacağının, başvuru yaptıkları 
tarihten geriye doğru son yedi yıllık süre içinde en fazla hizmetinin geçtiği bende göre tespit 
edileceğini hükme bağlayan fıkraların eklenmesi, 

- Geçici 3 üncü maddesi; 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların 
devriyle ilgili hususların, 2.7.2005 tarihli ve 5387 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 23 üncü mad
desi ile düzenlenmesi nedeniyle metinden çıkarılması ve müteakip maddelerin teselsül ettirilmesi, 

- Geçici 4 üncü maddesi, 3 üncü madde olarak aynen, 
- Geçici 5 inci ve 6 nci maddeleri; redaksiyona tâbi tutularak madde numaralarının 4 ve 

5 olarak değiştirilmesi, 
- Geçici 7 nci maddesi; Ekonomik ve Sosyal Konseyde varılan mutabakat sonucu, Tasan kap

samında ilk defa hizmet akdi ile çalışanlar için, yürürlükteki mevzuatta öngörülen 7000 gün prim 
ödeme sayısının, Tasarının 28 inci maddesinde belirtilen 9000 gün prim ödeme sayısına ve Tasarı 
kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlar için aynı maddede belirtilen 5400, 3960,4320 ve 4680 gün 
prim ödeme sayılarına yirmi yılı kapsayan bir süreçte ve kademeli geçişi sağlayan düzenlemelerin 
eklenmesi ve madde numarasının 6 olarak değiştirilmesi, 

- Geçici 8 inci maddesi; yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler ve prim transferi ile ilgili 
esas ve usulleri düzenleyen hükümlerin, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının 
Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 
Kanunda düzenlenmesi nedeniyle, geçiş hükümlerinin bu çerçevede yeniden düzenlenmesi ve mad
de numarasının 7 olarak değiştirilmesi, 

- Geçici 9 uncu maddesi; Tasannın kanunlaşmasından sonra uygulamada hukuki bir boşluğun 
doğmaması amacıyla Tasarının yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1479 sayılı Kanun gereğince 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanununa göre başlatılmış olan icra takiplerinin, 1479 sayılı Kanun hükümlerine 
göre takip edileceğini hükme bağlayan bir fıkranın eklenmesi ve madde numarasının 8 olarak değiş
tirilmesi, 

- Geçici 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri; konuya ve teknik tanımalara açıklık getirilmesi 
için redaksiyona tâbi tutulması ve madde numaralarının 9, 10 ve 11 olarak değiştirilmesi, 

- Geçici 13 üncü maddesi; 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 
sigortalılık hali devam eden sigortalılar ile bunların sağlık yardımına müstehak eş ve çocuklarının, 
genel sağlık sigortası hükümlerine göre sağlanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlan
ma haklannın olduğunu hükme bağlayan bir fıkranın eklenmesi ve madde numarasının 12 olarak 
değiştirilmesi, 
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- Geçici 14 üncü maddesi, madde numarasının 13 olarak değiştirilmesi, 
suretiyle kabul edilmiştir. 
• Bu defa, Komisyonumuzun, 16/3/2006 tarihinde, hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gelir 
İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcileri 
İle Teklif sahibi Milletvekillerinin katılımlarıyla yapılan 52 nci Birleşimin de, 1/1008 esas numaralı 
Tasarının, 26/1/2006 tarihinde oluşturulan Alt Komisyon Metninin maddeleri üzerindeki görüş
melerine başlanmıştır. 

• Komisyonumuzun 16/3/2006, 22/3/2006, 23/3/2006, 28/3/2006, 29/3/2006 ve 30/3/2006 
tarihlerinde yapılan 52 nci, 53 üncü, 54 üncü , 55 inci ve 56 ncı birleşimlerin de, Alt Komisyon 
tarafından hazırlanan Metnin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

• 1/1008 esas numaralı Tasarının madde gerekçeleri, Tasan metninde Alt Komisyonlarda 
yapılan kapsamlı değişiklik ve düzenlemeler nedeniyle bu değişiklikleri de içerecek şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. Bu çerçevede 26/1/2006 tarihinde oluşturulan Alt Komisyon Metninin; 

-1 inci maddesi; "Madde ile; ülkemizde farklı çalışma statülerine göre çalışan kişiler için oluş
turulan sosyal güvenlik sisteminden vazgeçilerek, kapsamdaki tüm kişilere yönelik normların aynı 
kanunda birleştirildiği bir sosyal güvenlik sistemine geçilmek istenmiştir. Ayrıca sosyal sigorta ve 
genel sağlık sigortası sigorta kollarından kapsanan kişiler, sağlanan haklar, yararlanma şartlan, 
finansman yöntemi, alınacak primler ve sistemin işleyişine ilişkin hususlar bu Kanunun düzenleme 
amaçlannı oluşturmaktadır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 2 nci maddesi; "Madde ile Tasannın kapsamı düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiy
le aynen, 

- 3 üncü maddesi; "Madde ile Kanunda sıkça geçen bazı ifadelerin, bu Kanunun uygulanmasın
da hangi anlamda kullanıldığı düzenlenmiştir. " şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 4 üncü maddesi; "Bu maddede sigortalı sayılanlara ilişkin hükümlere yer verilmiş, hizmet 
akdi ile çalışanlar bu Kanun gereği 4/a bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan
lar bu Kanun gereği 4/b bendi kapsamında, kamu idarelerinde çalışanlar bu Kanun gereği 4/c ben
di kapsamında sigortalı sayılmışlardır. İlgili bentlerin tanımına doğrudan girmeyen, ancak ilgisi 
nedeniyle birinci maddenin (a) ve (c) bendi ile ilişkilendirilerek sigortalı sayılacaklara da ikinci ve 
üçüncü fıkralarda yer verilmiştir. 

Askeri okullarda geçen sürelerle ilgili uygulanan hükümlerin, polis okullannda geçen süreler 
için de uygulanması amaçlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 5 inci maddesi; işsizlik ödeneği ödenen kişilerin uzun vadeli sigorta kollan bakımından sigor
talı olmasına yönelik bir düzenlemenin (f) bendi olarak metne eklenmesi suretiyle ve "Madde ile 
çalışma ilişkisi nedeniyle tüm sigorta kollanna tâbi olması mümkün olmayan sigortalılara ilişkin 
hükümler düzenlenmiştir. Daha önceki düzenlemelerden farklı olarak yüksek öğrenimleri sırasında 
zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindir
me, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin bu sürelerde işkazasına veya meslek 
hastalığına uğrama riski ile karşılaşabilecekleri düşünülerek ilk defa iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortası kapsamına alınması hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle, 
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- 6 ncı maddesi; "Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının uygulamasında kimlerin sigortalı sayıl-
madığı belirtilerek, 4 üncü maddenin uygulanmasında tereddüde neden olabilecek kişilerin 
durumuna ve çalışma ilişkilerine açıklık getirilmiştir. Bu madde ile daha önceki mevzuata göre 
zorunlu sigorta kapsamında olmasına rağmen, düzensiz ve düşük gelirli bazı çalışma biçimlerinin 
zorunlu sigortalılık kapsamından muaf tutulmasına olanak sağlanmış, böylece bu durumdaki 
kişilerin tahakkuk edecek prim borçlan nedeniyle mağduriyetleri önlenmeye çalışılmıştır. Bu 
kişilerin talepleri halinde isteğe bağlı sigortaya tâbi olarak sosyal güvenlik haklarından yararlan
maları ilgili maddelerde olanaklı kılınmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 7 nci maddesi; "Madde ile sigorta hak ve yükümlülüklerinin ne zaman başlayacağı 4 ncü 
maddedeki sigortalılık durumuna göre ayrı ayrı belirtilmiş, bu hususların belirlenmesinde meslek 
kuruluşlarından alınacak görüşlerin de dikkate alınması hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde 
gerekçesiyle aynen, 

- 8 inci maddesi; 5 inci maddeye eklenen, işsizlik ödeneği ödenen kişilerin uzun vadeli sigor
ta kollan bakımından sigortalı olması hükmünü öngören (f) bendine paralel bir düzenlemenin altın
cı fıkra olarak eklenmesi suretiyle ve "Madde ile sigortalılık tesciline ilişkin olarak verilmesi 
gereken belgelerin verilme süreleri ile buna ait usul ve esaslar düzenlenmiştir. Sigortalılann ve hak 
sahiplerinin sigorta yardımlarından yararlanabilmeleri, prim yükümlülüklerinin başlangıcı ve 
takibi, sigortalıların işverenleri tarafından, bağımsız çalışanlar bakımından ise kendileri tarafından 
bildirimi ve tescili ile mümkündür. Sigortalı tescillerinin kayıt dışı çalışmayı engelleyecek, bildirimi 
kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi önem taşımaktadır. 

Kaçak sigortalılığın önlenmesi amacıyla, esas olarak sigortalı çalıştırmaya başlanmadan önce 
sigortalının tescili öngörülmüş, ancak inşaat işyerleri, yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araç
larına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerleri ile 
devlet memurlan ve diğer kamu görevlileri için sigortalı bildirim süresinde, yapılan işlerin özellik
leri gereği bazı istisnalar tanınmıştır. 

Ayrıca, kendi nam ve hesabına çalışanlar için bunların sigortalı sayılmalarını gerektirecek 
faaliyetleriyle ilgili tescil işlemlerini yapan vergi daireleri, odalar veya sicil memurluklarına ken
dileriyle ilgili tescili yaptıkları sırada sigortalılığa ilişkin tescili de yapmaları yükümlülüğü getiril
miş, böylece ticari faaliyete ilişkin beyan ile sigorta tescili arasındaki kopukluğun ve gereksiz 
bürokrasinin ortadan kaldırılmasına çalışmıştır. 

Sigortalının işveren yanında kendisinin de bildirim yükümlülüğü getirilmiş, ancak buna ilişkin 
herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir. Sigortalının kendisini bildirmemiş olmasının kendi 
aleyhine delil oluşturmayacağı da belirtilmek suretiyle sigortalının hakları korunmak istenmiştir. 

Diğer taraftan, kamu idareleri ile bankaların yaptıkları işlem, şayet işlemini yaptıklan kişinin 
sigortalı olmasını gerektiriyorsa, kamu idarelerine ve bankalara bu kişinin sigortalılık durumunu 
Kurum veri tabanından araştırmalar ve sigortasız olduğu anlaşılan kişiden tescil belgesini istemeleri 
yükümlülüğü getirilmiş; bu suretle kayıt dışı sigorta ile mücadelede yeni bir araç tanımlanmıştır." 
şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 9 uncu maddesi; "Madde ile kısa ve uzun vadeli sigorta hükümleri bakımından sigortalılığın 
hangi hallerde sona ereceği tek tek sayılmak suretiyle düzenlemiştir." şeklindeki madde gerekçesiy
le aynen, 

- 10 uncu maddesi; "Madde ile 4 üncü maddenin (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olan-
lann işverenlerince geçici görevle yurtdışına gönderilmesi, (b) bendine tâbi olarak sigortalı olan-
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lann ise sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde sigortalıların görev
lerini yaptıkları sürece sigortalıların ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerinin devam edeceği hük
me bağlanmıştır. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafın
dan götürülen Türk işçilerinin birinci fıkrada belirtilen şekliyle yurtdışına geçici görevlendirilmiş 
sayılacağı hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 11 inci maddesi; "Madde ile İş Kanunu hükümleri de göz önüne alınarak her türlü çalışma 
ilişkisini kapsayacak şekilde işyeri tanımı hükümleri getirilmekte ilk defa işçi çalıştırmaya başlanan 
işyerinin Kuruma bildirilmesi, devri, intikali ve nakli düzenlenmektedir. Madde ile ayrıca, işyeri 
tescilinde bildirim dışı kalabilecek haller düşünülerek, bazı kamu kurumlarının işlemleri gereği 
Kuruma bildirmeleri gereken hususlar, madde de öngörülen yasal yükümlülükleri süresi içinde bil
dirmeyenlere uygulanacak idari para cezalan ve alt işverenle ilgili hükümler düzenlenmiştir." şek
lindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 12 nci maddesi; "Madde ile sigortalıları çalıştıran kimselerin işveren sayıldığı, işveren 
deyiminin işveren vekilini de kapsadığı, geçici iş ilişkisi kurulan işverenlerin bu Kanundan doğan 
yükümlülüklerden dolayı işverenle birlikte sorumlu olduğu, çiftçi mallarını koruma bekçileri ile 
ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oluşturulan tesis ve atölyelerde çalıştırılanların işvereninin 
ve işveren vekillerinin de kimler olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca, esas itibariyle kendisi de bir işveren olan alt işverenlerin tanımı yapılmıştır. Hizmet ak
dine istinaden çalıştırılan sigortalıların üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş olmaları durumun
da bile, Kanunun işverene yüklediği ödevlerden dolayı asıl işverenin alt işverenle birlikte sorumlu 
olacağı belirtilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 13 üncü maddesi; birinci fıkrasının (a) bendi, kapsamın daha anlaşılır hale getirilmesi amacıy
la yeniden düzenlenmesi suretiyle ve "Madde ile hangi hallerin iş kazası sayılacağı belirtilmiş, iş 
kazalarının Kuruma bildirilme süreleri ve bunların soruşturulmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

506 sayılı Kanuna göre sigortalıların ancak işverence sağlanmış toplu taşıma aracı ile iş yer
lerine gidiş gelişleri sırasında uğradıkları kazalar, iş kazası kapsamında değerlendirilirken, madde 
ile işverence sağlanan bir taşıtla işe gidiş ve geliş sırasında meydana gelen kaza halleri iş kazası 
kapsamına alınmıştır. 

İş Kazası soruşturmalarının Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları yanın
da, bu konuda ihtisas yapmış Bakanlık iş müfettişleri tarafından da yapılabilmesine imkân sağ
lanarak, uygulamada soruşturmaların gecikmesinden kaynaklanan şikâyetlerin azaltılması hedeflen
miştir. 

Meydana gelen iş kazaları dolayısıyla gerekli yardım ve işlemlerin yapılabilmesi için, 
Kurumun bu kazalardan zamanında haberdar olmasını sağlamak üzere işverenler ile kendi nam ve 
hesabına çalışanların yükümlülüklerini tanımlamak ve Kurumca yürütülecek işlemleri belirtmek 
üzere düzenlemiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 14 üncü maddesi; "Bu maddede meslek hastalığının tanımı yapılarak, meslek hastalığının iş
ten ayrıldıktan sonra ortaya çıkması durumunda, bu Kanunla sağlanan yardımlardan sigortalıların 
yararlanabilmeleri için, yönetmelikle belirlenecek belli bir sürenin geçmemiş olması şartı getirilmiş, 
hastalık ile yapılan iş arasında nedensellik bağı korunmaya çalışılmıştır. Ayrıca meslek hastalığı 
dolayısıyla gerekli yardım ve işlemlerin yapılabilmesi için, durumdan Kurumun haberdar olması 
gerektiğinden meslek hastalığının bildirimi konusunda işverene yükümlülük getirilmektedir." şek
lindeki madde gerekçesiyle aynen, 
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- 15 inci maddesi; "Bu maddede kısa vadeli sigorta kolları arasında sayılan hastalık ve analık 
hallerinin tanımı yapılmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 16 ncı maddesi; son fıkrası anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tâbi tutul
ması suretiyle ve "Bu madde ile iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık halinde sağlanan 
haklara ve bu haklar nedeniyle verilecek ödeneklerin tutarlarının hesaplanmasına ilişkin hükümler 
açıklanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 17 nci maddesi; "Sigortalılara verilecek ödeneklere ve bağlanacak gelirlere esas tutulacak 
günlük kazancın tespitinin nasıl yapılacağı maddede belirtilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle 
aynen, 

-18 inci maddesi; "Geçici iş göremezlik ödeneğinin hangi sigortalılara, hangi hallerde ve han
gi şartlarla verileceği, başlangıcı, verilme süresi, miktarı, kısa vadeli sigorta kollarının birden faz
lasından işgöremezlik ödeneğine hak kazanılması durumunda uygulanacak hükümler, toplu iş söz
leşmesi yapılan yerler ile kamu idarelerinde iş göremezlik ödeneğinin mahsup şekli bu maddede 
düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 19 uncu maddesi; dördüncü fıkrasında geçen "ödenmiş olması şarttır." ibaresinin, uy
gulamada tereddütlere yol açılmaması amacıyla "ödenmiş olması zorunludur." şeklinde değiştiril
mesi suretiyle ve "Madde ile sürekli iş göremezlik gelirini hak kazanma şartlan, sürekli iş göremez
lik geliri bağlanan kişinin yeniden hastalanması durumunda yeniden tespit şekli, gelirin hesaplan
ma yöntemi, 4 üncü maddenin (b) bendi gereği sigortalı sayılanların sigortalılık durumu ile işveren
lik durumunun birleşmesi nedeniyle prim ve her türlü borcunun ödenmiş olması şartının aran
masına ilişkin usuller; 4 üncü maddenin (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan sürekli iş
göremezlik durumlan nedeniyle görevlerine son verilenlere uygulanacak hükümler, sürekli iş
göremezlik gelirinin amacının kişinin mahrum kaldığı geliri telafi etmek olması ve brüt kazanç tutar 
üzerinden hesaplanması nedeniyle net kazanç tutarından fazla olamayacağı, gelirin arttırılma şekli, 
sürekli işgöremezlik gelirinin başlangıcına esas alınacak tarihler, sürekli işgöremezlik gelirinin 
kişinin sigortalı olarak çalışmasına engel olmaması nedeniyle çalışması sırasında geçici işgöremez
lik ödeneğine hak kazanması durumunda ikisi arasındaki farkın ödeneceği, kişinin tekrar iş kazasına 
uğraması veya meslek hastalığına tutulması nedeniyle sürekli işgöremezlik gelirinin ne şeklide 
hesaplanacağı ve çıkarılacak yönetmeliğe ilişkin esas hususlar düzenlenmiştir." şeklindeki madde 
gerekçesiyle, 

- 20 nci maddesi; dördüncü fıkrasında geçen "ödenmiş olması şarttır." ibaresinin, uygulamada 
tereddütlere yol açılmaması amacıyla "ödenmiş olması zorunludur." şeklinde değiştirilmesi suretiy
le ve "İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalıların hak sahiplerine gelir bağlanmasının 
şartları, bağlanacak gelirin oranları, gelirin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında uy
gulanacak hükümleri ve cenaze ödeneği verilmesi ile gelir almakta iken evlenen hak sahiplerine 
evlenme ödeneği verilmesine ilişkin hükümler düzenlemektedir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 21 inci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "veya suç sayılabilir" ibaresinin, uygulamada 
tereddütlere yol açılmaması amacıyla metinden çıkarılması ve beşinci fıkrasının birinci cümlesinin, 
iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, kamu görevlisinin yapmakla mükellef olduğu bir vazifenin 
gereği olarak meydana gelmişse, bu kişilere yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar nedeniyle 
kurumlanna veya ilgililere rücu edilemeyeceğine açıklık getirilmesi amacıyla yeniden düzenlen
mesi suretiyle ve "Bu madde ile işverenin iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde 
kastı ya da sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı davranışı halinde 
yapılan veya ilerde yapılacak ödemelerle, bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 
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değeri toplamının esas alınarak, sigortalı veya hak sahibinin işverenden isteyebilecekleri miktarlar
la sınırlı olmak üzere Kurumca işverene rücu edilmesi, işverenin ve sigortalının sorumluluğunun 
tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin de dikkate alınması öngörülmüştür. 

Sağlık raporu alınması gereken ağır ve tehlikeli işlerde, rapor alınmadan sigortalı çalıştırıl
masını engellemek için, bu durumdakilerin işe girmeden önce mevcut olduğu tespit edilen hastalık
ları nedeniyle ödenecek geçici iş göremezlik ödeneklerinin işverene ödettirileceği, iş kazası, mes
lek hastalığı veya hastalığın üçüncü bir kişinin kusuru yüzünden meydana gelmesi durumunda ise, 
Kurumca yapılan ödemeler ve bağlanan gelirden dolayı sorumlulara;ödemeler ile bağlanan gelirin 
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısına kadar rücu edilmesi düzenlenmiştir." şeklin
deki madde gerekçesiyle, 

- 22 nci maddesi; birinci fıkrasının (b) bendinin uygulamada tereddütlere yol açmaması 
amacıyla "veya suç sayılabilir bir hareketi" ibaresinin metinden çıkarılması suretiyle ve "Bu mad
de ile sigortalının kendisinden kaynaklanan hangi nedenlerden dolayı iş kazasına veya meslek has
talığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerin
de geçici iş göremezliğin ödeneğinin veya sürekli iş göremezlik gelirinin eksiltilerek ödeneceğine 
veya geri alınacağına ilişkin hususlar düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 23 üncü maddesi; "Madde ile işverenin, çalıştırdığı sigortalıyı belirtilen süre içerisinde, sigor
talı işe giriş bildirgesi ile Kurumu bildirmemesi durumunda uygulanacak yaptırım düzenlenmek
tedir. 

Süresi içerisinde Kuruma bildirilmeyen sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı, hastalık gibi 
sigorta riskleriyle karşılaşmaları hallerinde, işverene Kurumca yapılan ve yapılacak tüm masrafları 
karşılama zorunluluğu getirilmek suretiyle, işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirme 
konusunda zorlanması sağlanmaya çalışılmış; Kuruma bildirilmeyen sigortalıya sürekli iş göremez
lik geliri bağlanmasının gerekmesi halinde, işverenin yükümlülüğü peşin sermaye değeri ile sınır
landırılmak suretiyle, sürekli iş göremezlik gelirinin ilerideki artışları nedeniyle işverenlerin daimi 
olarak yükümlülük altında kalmaması sağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 24 üncü maddesi; "Sigortalıların haklarının korunması açısından maddede belirtilen hallerin 
18 inci madde gereği geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi için gerekli olan sürelerin tespitinde 
veya işgöremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı ya da doğumun olduğu tarihten önceki bir 
yıllık sürenin hesabında çalışmaya ara verilmesine rağmen dikkate alınmayacağı belirtilmiştir." şek
lindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 25 inci maddesi; "Sigortalıların hangi hallerde malul sayılacakları maddede gösterilmiştir. 
Çalışma gücünün en az % 60'ını yitirmiş olanlann veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda 
meslekte kazanma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen sigortalıların malul kabul 
edileceği, ilk defa işe girdiği tarihten önce çalışma gücünün % 60'mı yitirdiği tespit edilen kimselerin 
malullük sigortasından yararlanamayacakları belirtilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 26 ncı maddesi; üçüncü fıkrasında geçen "ödenmiş olması şarttır." ibaresinin, uygulamada 
tereddütlere yol açmaması amacıyla "ödenmiş olması zorunludur." şeklinde değiştirilmesi suretiyle 
ve "Madde ile malullük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlan düzenlenmiş, halen 
Devlet Memurlannda malullük aylığının bağlanması için gerekli olan 3600 gün prim ödeme şartı, 
1800 güne indirilmiş, SSK ve Bağ-Kur'da aranan gün sayısı arttınlmaksızın sigortalılık süresi 10 yıl 
olarak belirlenmiştir. Başkasının bakımına muhtaç olan kişilerde ise 10 yıllık sigortalılık süresi 
yerine, 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim ödemeleri halinde malul olabilecekleri hükme bağlanmış
tır. Malullük aylığının bağlanabilmesi için aynca sigortalının çalıştığı işten ayrılması veya 4 üncü 
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maddenin (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için işyerlerini kapattıktan veya devrettikten 
sonra yazılı istekte bulunması, ayrıca prim ve diğer her türlü borçlarını ödemiş olması şartı 
aranacağı hususu düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 27 nci maddesi; "Sigortalılara bağlanacak malullük aylıklarının yaşlılık sigortasından bağ
lanacak aylıkların hesaplanmasına esas alınan usulle hesaplanacağı, ancak, malullük halinin kişinin 
isteği dışında meydana geldiği göz önüne alınarak 9000 günden az prim ödeme gün sayısı olan 
kişiler için prim ödeme gün sayısı 9000 gün olarak kabul edilerek aylık bağlama oranının yüksel
tilmesi amaçlanmış, sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç olması durumunda aylık 
bağlama oranının ayrıca 10 puan artırılacağı belirtilmiştir. 

Malullük aylığına esas rapor tarihinin aylık talep tarihinden önce veya sonra olmasına göre 
malullük aylığının ne zaman başlayacağı belirtilmiş; Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kap
samında olanlar için ise görevlerinden ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren başlayacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Malullük aylığı kişilerin çalışamayacağı dikkate alınarak bağlandığından, malullük aylığı al
makta iken bu Kanuna tâbi olarak çalışan sigortalıların aylıklarının kesileceği, bu durumda olup 
çalışması sona erenlerin, tekrar aylık almak için müracaat etmeleri durumunda, malullük aylık
larının yeniden hesaplanacağı, hesaplanan yeni aylığın eski aylıktan yüksek olması durumunda yeni 
aylığın ödeneceği, eski aylık yüksek ise eski aylığın bağlanacağı belirtilmiştir." şeklindeki madde 
gerekçesiyle aynen, 

- 28 inci maddesi, sekizinci fıkrasında geçen "ödenmiş olması şarttır." ibaresinin, uygulamada 
tereddütlere yol açmaması amacıyla "ödenmiş olması zorunludur." şeklinde değiştirilmesi suretiyle 
ve "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar belirtilmiş; ilk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar 
açısından yaşlılık aylığının bağlanması için aranan yaş ve prim ödeme gün sayılarına yer verilmiş; 
ikinci fıkrada belirtilen yaş şartının . 1.2036 yılından 1 ./.2048 yılma kadar nüfus yapısında beklenen 
değişime paralel ve kademeli olarak artırılması hükme bağlanmış; maddede düzenlenen yaş koşul
larını yerine getirmesine rağmen prim ödeme gün sayısını dolduramayan kişilerin yaş hadlerine üç 
yıl daha eklenmek suretiyle ve 5400 prim gün sayısını doldurmaları halinde yaşlılık aylığı bağ
lanabilmesine imkân tanınmış, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce malul sayılmayı gerek
tirecek derecede sakatlığı bulunması nedeniyle malulen emekli olmasına imkân tanınmayan sigor
talılar ile sakatlıkları malul sayılmayı gerektirecek dereceden daha az olan sigortalılara ise, mad
dede belirtilen koşulları yerine getirmeleri halinde daha kısa süre çalışmak suretiyle yaşlılık aylığın
dan yararlanabilmelerine imkân tanınmış; Bakanlıkça tespit edilecek maden işyerlerinin yeraltı iş
lerinde sürekli ve münavebeli çalışanlar ile 50 yaşını dolduran ve erken yaşlandığı tespit edilen 
kişilere yaşlılık aylığının bağlanma şartlan ve ayrıca, yaşlılık aylığının bağlanabilmesi için aranan 
diğer şartlar madde ile düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 29 uncu maddesi; dördüncü fıkrasının son cümlesinin, 9000 günden fazla prim ödeme gün 
sayısı olan kişilerin aylık bağlama oranının, 9000 gün ile sınırlandırılmasını önlemek için çıkarıl
ması suretiyle ve "Yaşlılık aylığının maddede belirtilen şekilde bulunan ortalama aylık kazanç ile 
aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutar olacağı belirtilmiştir. Sakatlıkları nedeniy
le daha az prim gün sayısı üzerinden yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıların aylık bağlama oran
larının 9000 gün için hesaplanacak aylık bağlama oranından az olmamasına ilişkin hususlar mad
dede düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 30 uncu maddesi; üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin, yabancı bir ülkede ikamete dayalı bir 
sosyal yardım almaya başlayanların yaşlılık aylıklarının kesilme tarihine açıklık getirilmesi amacıy-
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la yeniden düzenlenmesi suretiyle ve "Madde ile yaşlılık aylığının başlangıcının nasıl belirleneceği; 
geçici iş göremezlik ödeneği almakta olan sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara geçici 
işgöremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden ödeme dönemi başından baş
lanarak aylık bağlanacağı ve bu durumun istisnası; yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra tekrar çalış
maya başlanması veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya veya ikamete dayalı sos
yal yardım almaya başlanması halinde aylıkların kesileceği; bunlardan sadece bu Kanuna tâbi 
olarak çalışmaya başlayanlara, istemeleri halinde sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle ay
lıklarım almaya devam edebilme hakkının verilmesi ve sosyal güvenlik destek primi oranlar; çalış
maya başlamaları nedeniyle aylıklarını kestirmeyi tercih edenler açısından yeniden aylık bağlan
masının şartlan ve bağlanacak aylığın önceki aylıktan az olamayacağı; sosyal güvenlik destek primi 
ödenen sürelere ilişkin uygulanacak hususların neler olduğu hükme bağlanmıştır. 

Sosyal güvenlik destek primi oranı belirlenirken, emekli çalıştırılmasının emekli olmayanlara 
göre bir avantaj oluşturmamasına dikkat edilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 31 inci maddesi; "Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş koşulunu tamamladığı halde, 
prim ödeme gün sayısını dolduramayan sigortalılara, kendi adına ödenmiş bulunan malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları primlerinin güncellenerek toptan ödenmesi ve sonradan sigortalılığını sür
dürmeye karar veren kimselere ise bu şekilde tasfiye edilen hizmetlerini kendilerine yapılan toptan 
ödemeyi, güncellenmiş tutarı üzerinden Kuruma geri ödemeleri durumunda ihya edebilmeleri ön
görülmüştür." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 32 nci maddesi; "Madde ile ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları düzen
lenmiştir. Düzenleme ile halen Devlet Memurlarında uygulanan 10 yıllık sigortalılık süresi, SSK ve 
Bağ-Kur da olduğu gibi 5 yıla ve prim gün sayısı da tüm sigortalılar için 900 güne indirilmiştir." 
şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 33 üncü maddesi; "Madde ile ölüm aylığının hesaplanması düzenlenmiştir. Malullükte olduğu 
gibi, ölüm aylığında da 9000 günden az prim ödeme günü sayısı olan kişilerin aylıklarının 9000 
prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanılması ve bir önceki yılın en düşük yaşlılık aylığından 
düşük olamaması öngörülerek, hak sahiplerine bağlanacak aylığın yüksek olması amaçlanmıştır." 
şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 34 üncü maddesi; "Madde ile ölüm aylığının hak sahiplerine ne şekilde paylaştırılacağına iliş
kin hükümler düzenlenmiştir. Ana ve/veya babanın hak sahibi olarak aylık alabilmeleri ancak eş ve 
çocuklardan artan bir hisse bulunması ve muhtaç olmaları halinde mümkün olmaktadır." şeklindeki 
madde gerekçesiyle aynen, 

- 35 inci maddesi; "Madde ile hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden 
bağlanmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 36 nci maddesi; "Madde ile ölüm aylığına hak kazanamayan hak sahiplerine, sigortalının ken
di adına ödenen primlerin toptan ödeme şeklinde güncellenerek ödenmesi; bu durumda olanların 
sonradan aylığa hak kazanmaları halinde ise, hizmetlerini ne şekilde ihya edebilecekleri hükme 
bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 37 nci maddesi; üçüncü fıkrasının son cümlesi anlama açıklık kazandırılması amacıyla redak
siyona tâbi tutulması suretiyle ve "Madde ile evlenme ve cenaze ödeneklerine ilişkin hükümler 
düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 38 inci maddesi; üçüncü fıkrasında yer alan "yazılı istekte bulunduğu tarih ile" ibaresinin, an
lama açıklık kazandırılması amacıyla metinden çıkarılması suretiyle ve "Maddede uzun vadeli 
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sigorta uygulamasında sigortalılık süresinin hesaplanmasında dikkate alınacak kanunlara ve 
hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca 18 yaşından önceki sigortalılık süresi prim gün sayısı açısından 
dikkate alınırken, sigortalılığın başlangıcı bakımından dikkate alınmaması ve bu hükmün istisnası 
düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 39 uncu maddesi; ikinci fıkrasının, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık halinin; kamu 
görevlisinin yükümlü bulunduğu bir vazifenin gereği olarak meydana gelmesi durumunda, bu 
kişilere yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar nedeniyle kurumlarına veya ilgililere rücu 
edilemeyeceğine açıklık getirilmesi yönünde yeniden düzenlenmesi suretiyle ve "Madde ile sigor
talının malul kalmasına ya da ölümüne neden olan üçüncü şahısların sorumlulukları düzenlenmiş
tir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 40 inci maddesi; ikinci fıkrasındaki tabloda yer alan "bilfiil" ibarelerinin, "fiilen" olarak 
değiştirilmesi suretiyle ve "506 ve 5434 sayılı Kanunlarda, bazı ağır ve yıpratıcı işler için sigor
talılık süresine eklenmesi öngörülen süreler bu Kanunda da düzenlenmiş, fiili hizmet süresi zammı 
adıyla, 90 gün ila 180 gün arasında olmak üzere maddede belirtilen işyerlerinde ya da işlerinde 
geçirilen hizmet sürelerinin her yılı için ek hizmet süresi verilirken; verilen bu ek sürelerin prim
lerinin de eklenen sürenin bir yıllık süreye oranlanması suretiyle bulunan miktar kadar uzun vadeli 
sigorta priminin de fazla ödenmesi ve böylece sigorta sistemine olan maliyetinin de ilgililere kar-
şılatılması gözetilmiştir.Bu durumda sigortalılık süresine o yıl için dörtte birlik bir fiili hizmet süresi 
zammı eklenmişse, uzun vadeli sigorta primi oranı da dörtte bir oranında arttırılmak suretiyle % 20 
yerine % 25 oranında prim alınacaktır. Fiili hizmet süresi zammının sekiz yılı geçmemek üzere, 
uzun vadeli sigorta kollarında prim ödeme gün sayısına ekleneceği, yaşlılık aylığı alma koşulu 
olarak belirlenen asgari yaştan üç yılı geçmemek üzere indirileceği ve bu düzenlemelere ilişkin is
tisnalar düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 41 inci maddesi; "Madde ile sigortalıların mevcut kanunlardaki borçlanma sürelerinin devamı 
yönünde düzenleme yapılarak, kişiler arasındaki farklı uygulamalara son verilmiştir. Sigortalılar ve 
hak sahiplerine talep tarihindeki prime esas kazancın taban ve tavanı arasında kendi seçecekleri 
matrah üzerinden % 32 oranında prim ödemek suretiyle borçlanabilme olanağı tanınmaktadır. Borç
lanma tutarının bir ay içerisinde ödenmesi, ödenmeyen borçlanma süreleri için yeniden başvurul
ması halinde başvuru tarihindeki prime esas kazanç taban ve tavanı esas alınarak borcun yeniden 
hesaplanan tutarının ödenmesi imkânı getirilmiştir. Borçlanılan sürelerin, sigortalıların mevcut prim 
gün sayısına eklenmesi, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için sigortalılığın başlan
gıç tarihinin borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmesine, borçlanma ile aylığa hak kazanıl
ması halinde borcun ödenmesinden sonraki takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacağı, borç
lanılan sürelerin 4 üncü maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinden hangisine göre dikkate alınacağı, son 
fıkrasında da bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan borçlanmalarda, borçlanılan prime esas 
gün sayısının ilgili aylara mal edileceği ve mal edilen tarihteki prime esas kazancın ne şekilde 
hesaplanacağı hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 42 nci maddesi; "Madde ile sigortalıların aylık ve gelir bağlanmasında ve toptan ödeme yapıl
ması işlemlerinde, Kuruma en fazla 3 ay içinde yazılı cevap verme zorunluluğu getirilmiştir." şek
lindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 43 üncü maddesi; "Madde ile Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık görev
lerinden herhangi bir nedenle ayrılanların kendilerine ya da hak sahiplerine bağlanacak aylıkları 
düzenlenmiştir. Kişilerin bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmasına hak kazanamaması halin
de, hesaplanan aylığın tümünün, aylık bağlanmasına hak kazanması halinde ise aradaki farkın 
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Hazineden karşılanması, aynı şekilde bu görevlerde bulunanların hak sahiplerine aylık bağlanma 
şartlan hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 44 üncü maddesi; "Madde ile yaş haddinden ve kadrosuzluk sebebiyle emekliye aynlan kamu 
görevlilerine ilişkin yaşlılık aylığı bağlanma koşullan düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerek
çesiyle aynen, 

- 45 inci maddesi; "Kamu kurumlarında çalışanlardan kanunlanna göre açığa alınanlar, tutuk
lananlar veya görevine son verildikten sonra tekrar görevlerine iade edilenlerin, göreve iade edil
dikten sonra primlerinin nasıl tahsil edilmesi gerektiği yeni esaslara bağlanmaktadır." şeklindeki 
madde gerekçesiyle aynen, 

- 46 ncı maddesi; ikinci fıkrasındaki "komiser yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere; 
Emniyet Teşkilatına, 2 yıllık eğitim veren Polis Meslek Yüksek Okullan ile 4 yıllık yüksek öğretim 
kurumlanndan mezun olanlara 6 aydan az olmamak üzere eğitim veren Polis Meslek Eğitim Mer
kezlerinden mezun olanların polis memuru olarak atanması nedeniyle, 4 yıllık yüksek öğretim 
kurumlanndan mezun olan ve en az 6 aylık Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim görerek Polis 
memuru olarak atananlann da eğitim sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılmasına imkân sağlan
ması amacıyla "veya polis memuru" ibaresinin eklenmesi suretiyle ve "Madde ile bazı kamu görev
lilerinin prime esas kazançlan ve prime esas kazanç üst sının belirlenmiştir. Düzenleme kamu 
görevlilerinin kısa ve uzun vadeli sigorta kollannın uygulaması bakımından prime esas kazanç
larının tespitinde üst sınır aranmaması, ancak yurt dışında geçici ya da sürekli göreve gönderilen 
kişilerin prime esas kazançlannın Türkiye'deki emsali kadrodaki sigortalının prime esas kazancını 
geçmemesini kapsamaktadır." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 47 nci maddesi; "Madde ile kimlerin harp malulü sayılacağı tanımlanmıştır. Harp malûlü 
olanlara verilecek her türlü malûllük zammı tutarının, Kurumca belirlenecek peşin sermaye değeri 
toplamının en geç bir ay içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuruma yatınlmasi ilkesi 
benimsenmiştir. 

Harp malullerine sürekli işgöremezlik geliri veya malullük aylıklarının zamlı olarak ödenmesi, 
gelir veya aylığının artırılan bölümüne ait maliyetlerin ise, Kurumca hesaplanan peşin sermaye 
değeri üzerinden bunları çalıştıran kamu idareleri tarafından Kuruma ödenmesi öngörülmüştür." 
şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 48 inci maddesi; "Madde ile kamu görevlilerinin malullük veya yaşlılık aylığı alabilmesi için 
hangi makamdan onay alınması gerektiği düzenlenmiştir. Uygulamada kişilerin mağdur olmamaları 
için özel kanun hükümleri hariç olmak üzere, yetkili makamın emekliye sevk onayının, talep 
tarihinden itibaren bir ayı geçemeyeceği kuralı getirilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 49 uncu maddesi; "Madde ile itibari hizmet sûresinin tanımı, etkileri ve uygulanışı hükme 
bağlanmıştır. îtibarî hizmet sürelerinin, aylık bağlama oranının hesabında prim ödeme gün sayısına 
eklenmesi, ancak yaş ve emekli ikramiyesi hesabında nazara alınmaması hususları düzenlenmiştir." 
şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 50 nci maddesi; "Madde ile isteğe bağlı sigortalılıktan yararlanma şartlan düzenlenmiştir. Mev
cut uygulamalarda isteğe bağlı sigortalılar, sağlık yardımlanndan yararlanma hakkına sahip değilken, 
düzenleme ile isteğe bağlı sigortahlann prim ödemek suretiyle hem uzun vadeli sigorta kollanndan 
hem de genel sağlık sigortasından yararlanma imkânı getirilmiştir. Bununla birlikte isteğe bağlı sigor
talılık şartlan kısmî zamanlı çalışma, geçici çalışma ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek 
şekilde çalışma hallerinde prim ödenmeyen dönemlere ilişkin isteğe bağlı olarak prim ödenebilmesine 
olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 
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- 51 inci maddesi; "Madde ile isteğe bağlı sigortalılığın başlatılması ve sona erdirilmesinde 
başvuru tarihinin hangi tarih itibariyle işleme gireceği hususları düzenlenmiştir." şeklindeki madde 
gerekçesiyle aynen, 

- 52 nci maddesi; "Madde ile isteğe bağlı sigorta prim miktarı ve ödenme şekli düzenlenmiştir. 
İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sının arasında sigortalı tarafından 
belirlenecek kazancın % 32'si olduğu, bunun % 20'sinin malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, 
% 12'sinin genel sağlık sigortası primi olduğu düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 53 üncü maddesi; "Madde ile bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan sigortalı sayılma hal
lerinden birden fazlasına aynı anda tâbi olması halinde uygulanacak hükümler düzenlenmiştir. 
Buna göre öncelikle devlet memuriyeti esas alınarak 4/c kapsamında sigortalı sayılması, bağımsız 
çalışma ile hizmet akdine dayalı çalışmanın çakışması halinde ise önce başlayan sigortalılık iliş
kisinin geçerli sayılması ilkesi benimsenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 54 üncü maddesi; "Madde ile bağlanacak aylık ve gelirlerin birden fazla olması durumunda, 
esas alınacak kurallar belirtilmektedir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 55 inci maddesi; "Madde ile gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi ve yok
lama işlemlerine ilişkin hususlar hükme bağlanmıştır. 

Bağlanan gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak 
üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son 
temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesi öngörül
müştür." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 56 ncı maddesi; "Madde ile hangi durumlarda hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanmayacağı 
belirtilmektedir. Yeni bir düzenleme olarak, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlik
te yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesilmesi kuralı getiril
miştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 57 nci maddesi; "Madde ile çeşitli sigorta kollarına göre sigortalılar için esas alınacak yaşa 
ilişkin bazı hususlar düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 58 inci maddesi; üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin, çoğunluğu aynı zamanda kamu görev
lisi olan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu üyelerine ödenecek toplantı ücretinin bu konudaki 
genel düzenlemeler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi suretiyle ve "Bu Kanunun bazı mad
delerinde belirtilen görevleri yerine getirmek, Kurumun maluliyet, iş kazaları ve meslek hastalıkları 
hallerinde Kurum kararlarına yapılan itirazları sonuçlandırmak amacıyla Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kurulu kurulmuş, bu kurulun teşkil tarzı ve bazı görevleri madde metninde düzenlenmiştir." 
şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 59 uncu maddesi; altıncı ve yedinci fıkralarının redaksiyona tâbi tutulması suretiyle ve "Kayıt 
dışı çalışmanın önlenmesi açısından sigorta işlemlerinin denetimi büyük önem arz etmektedir. 
Sigorta olaylarının soruşturulması ve asgari işçilik miktarının belirlenmesine yönelik incelemeler
de, bilgisine başvurulanların bilgi vermekten kaçınmaları durumunda, denetimler çoğunlukla 
sonuçlandırılmamakta, bu durum hem sigortalı ve hak sahiplerinin mağdur olmalarına, hem de 
denetimin etkinliğinin zedelenmesine ve Kurumun prim kaybına ve yersiz masraflara neden olmak
tadır. Yapılan düzenleme ile bu olumsuzlukların giderilmesi amaçlanmıştır. 

İhaleli işler ile özel bina inşaatı işlerinde ilişiksizlik belgelerinin verilmesinde gecikmelerin ön
lenmesi amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavirlere bazı yetkiler 
verilmiş, bunların yetkilerini kullanırken uyacakları usul ve esaslar da bu maddede düzenlenmiştir. 
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Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarına kayıt dışı sigor
talılıkla mücadele amacıyla, kendi mevzuattan gereğince yapacakları denetimlerde çalıştırılanların 
sigortalı olup olmadıklarını tespit yetkisi ve yükümlülüğü getirilmiştir." şeklindeki madde gerek
çesiyle, 

- 60 inci maddesi; "Madde ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına dahil olan kişiler, 
kategoriler itibariyle sayılmak suretiyle belirtilmiştir. Kişilerin; prim ödeme durumları, katılım payı 
uygulaması, sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları ve benzeri kurallar bakımından aynştınlabil-
mesi ve hükümlere atıf oluşturması bakımından bu yöntem benimsenmiş, sonuç itibariyle istisnalar 
dışında Türkiye'de ikamet eden tüm Türk vatandaşları ile bir yıldan fazla süreyle ikamet eden 
yabancı ülke vatandaşları, vatansız ve sığınmacılar zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına 
alınmıştır. 

Askerlik hizmetini yapan kişiler ile tutuklu ve hükümlüler; sağlık hizmetlerinin ilgili kanunları 
gereği yürütülmekte olması ve genel sağlık sigortası sisteminin bu kişilerin bulundukları ortamlar
da işletilmesinin yaratacağı sorunlar dikkate alınarak kapsam dışında tutulmuştur." şeklindeki mad
de gerekçesiyle aynen, 

- 61 inci maddesi; "Madde ile GSS kapsamındaki kişilerin tescili ve sigortalılığın sona er
mesine ilişkin hükümler düzenlemektedir. Uzun vadeli sigorta bakımında tescil edilen kişilerin, ek 
bir işleme gerek olmaksızın GSS açısından da tescil edildiği kabul edilerek işlemlerde pratiklik sağ
lanmıştır. Getirilen önemli bir düzenleme de bütün çocukların doğar doğmaz 18 yaşına kadar hiç
bir koşul aranmaksızın GSS kapsamına alınmasıdır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 62 nci maddesi; "Madde ile sağlık hizmetleri ve diğer haklar ve bunlardan yararlanmaya iliş
kin ilkeler düzenlenmektedir. Bir diğer önemli husus da ödenen primin tutarı ile alınan hizmet 
arasında ilişki kurulmamasıdır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 63 üncü maddesi; son fıkrasının, bilimsel komisyonların çalışmasına ilişkin usul ve esasların 
ilgili yönetmeliğin içeriğinde olması nedeniyle gereksiz ifadelerin kaldırılması ve Sağlık Bakan
lığının maddenin uygulanmasına ilişkin görüşleri alındıktan sonra yönetmeliğin çıkarılması amacıy
la yeniden düzenlenmesi suretiyle ve "Maddede, sigortalılara sağlanacak sağlık hizmetlerinin, ön
celikle kişilerin sağlıklarını koruma, sağlıkları bozulanlara bunu yeniden kazandırma ve kendi ih
tiyaçlarını görme yeteneklerini arttırmayı amaçladığı göz önünde tutularak, finansmanı sağlanacak 
sağlık hizmetlerine oldukça detaylı bir şekilde yer verilmiştir. 

Madde ile finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri detaylı olarak tanımlanmış ve anılan sağlık 
hizmetlerine ilişkin teşhis ve tedavi yöntemleri ile bunlar için gerekli olabilecek tıbbi malzeme ve 
ürünlere ilişkin tür, miktar ve kullanım süreleri konusunda kuralların ne şekilde belirleneceği hük
me bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 64 üncü maddesi; "Madde ile finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetlerine yer verilmek
tedir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 65 inci maddesi; "Madde ile kişinin, yerleşim yerinin dışına yapılan şevklerde, sigortalı ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol giderleri ve ayakta tedavileri süresince gündeliklerinin kar
şılanmasına ilişkin hususlar düzenlemektedir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 66 ncı maddesi; son fıkrasının redaksiyona tâbi tutulması suretiyle ve "Madde ile yurt için
de tedavinin mümkün olmadığı durumlarda veya kişilerin yurt dışına görevli olarak gönderilmesi 
durumunda, yurt dışı tedavi masraflarının Kurum tarafından ödenmesine ilişkin hususlar düzenlen
mektedir. 
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Düzenleme, yurtdışı tedavisi konusunda gerek SSK, ES ve Bağ-Kur arasındaki, gerekse aynı 
sigorta içindeki kişiler arasında var olan ayrımcılığı kaldırmakta, ilk defa Yeşil Kartlılara yurtdışın
da tedavi imkânı getirilmektedir." şeklindeki madde gerekçesiyle 

- 67 nci maddesi; "Madde ile sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için bulundurulması 
gereken koşullara ilişkin hususlar düzenlenmektedir. SSK'da çalışanlar için 90 gün, hak sahipleri 
için 120 gün, Bağ-Kur'da ilk defa sigortalı olanlarda 240 gün, yeniden sigortalı olanlarda ise 120 
gün olan süre, 30 güne indirilmektedir. Devlet Memurları için ise süre uygulaması yok iken eşitliği 
sağlamak amacıyla 30 günlük süre getirilmiştir. Bununla birlikte primini kendisi ödemekle yüküm
lü olanlar için prim borcunun bulunmaması şartı getirilmektedir. Ancak anılan şartlar taşınmasa 
dahi sağlanacak sağlık hizmetleri tanımlanarak bu hükmün uygulanmasında önemli bir istisna 
getirilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 68 inci maddesi; "Genel sağlık sigortası kapsamında sağlanacak sağlık hizmetlerinin amaç 
dışı ve gereksiz kullanımını önlemek; bu konuda sıklıkla gündeme gelen suiistimallerin önüne geç
mek; sağlık hizmetlerini kullananların da oto kontrol mekanizmalarına etkili bir şekilde katılımını 
sağlamak üzere, sağlanan sağlık hizmetlerinde ve tıbbi ürünlerin kullanımı esnasında Kanunla 
belirlenen oranları ve miktarları aşmamak üzere sağlık hizmeti kullanıcılarının katılımı öngörül
mektedir. 

Sadece ayaktan tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2YTL; ilaçlar ile ortez, protez, 
iyileştirme araç ve gereçlerinde %10 ila %20 arasında katılım payı alınması; sevk zincirine uyul
madan diğer basamaktaki sağlık kurumlarına başvurulması durumunda katılım payının %50 oranın
da artırılması hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 69 uncu maddesi; birinci fıkrasının (d) bendinde geçen "transplantasyonları." ibaresinin, 
"nakli." şeklinde değiştirilmesi; aynı fıkranın (f) bendinin, harp okulu öğrencilerinde olduğu gibi 
polis akademisi öğrencilerinden de katılım payı alınmamasına yönelik olarak yeniden düzenlenmesi 
suretiyle ve "Bu madde ile risk gruplarını, kişi ve toplum sağlığını riske atmamak ve sağlık hizmeti 
kullanıcılarını mağdur etmemek amacıyla sağlık hizmeti kullanımı esnasında katılım payı 
ödememesi hususunda istisnalar tanımlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 70 inci maddesi; "Madde ile sağlık hizmetlerinin sunumunda iş kazası, meslek hastalığı ve 
acil haller dışında, hastaların takip etmesi gereken sevk zincirine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Kanunla belirtilen haller dışında, sevk zincirine uyulmadan sözleşmeli sağlık hizmeti 
sunucularına yapılan başvuru sonucu alınacak sağlık hizmetlerinde, sağlık hizmetleri bedelinin 
sadece %70'lik kısmının karşılanarak sigortalıların sevk zincirine uymaları teşvik edilmek isten
mektedir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 71 inci maddesi; "Maddenin düzenlemesi yoluyla sağlık hizmet sunucularına; gerekli teknik 
alt yapının kurulmasını takiben sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere başvuran kimselerin, genel 
sağlık sigortası kapsamında olup olmadıklarını kontrol etme görevi verilmiştir. Bu Kanunda acil 
olarak tanımlanacak hallerin Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle tanımlanması düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 72 nci maddesi; son fıkrasının redaksiyona tâbi tutulması suretiyle ve "Madde ile sağlık hiz
metlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesinde yetkili olan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma 
Komisyonunun yapısı ve çalışma şekli ile Sosyal Güvenlik Kurumunun buradaki görev, yetki ve 
çalışma şekline ilişkin hususlar düzenlenmiştir. " şeklindeki madde gerekçesiyle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



- 2 2 0 -

- 73 üncü maddesi; "Madde ile genel sağlık sigortası kapsamında sağlanacak sağlık hizmet
lerinin hizmet satın alma sözleşmeleri yoluyla sağlanması, sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca 
karşılanacak bedellerinin ödenmesi, bu konularda sağlık hizmeti sunucularının sorumlulukları, 
ödeme şekilleri ve provizyon sistemine ilişkin hususlar tanımlanmaktadır. Madde ile Kurumun sağ
lık finansman güvencesi altına aldığı kimselere sağlık hizmeti sunmak üzere her türlü gerçek ve 
tüzel kişi, kurum ve kuruluşla sağlık hizmeti satın almaya yönelik sözleşme yapma yetkisi tanın
maktadır. Bu sözleşmenin yöntemine ilişkin bir kısıtlama getirilmemiştir. 

Kurum ile sözleşme yapma talebinde bulunan özel ve tüzel kişilerin başvurularından sözleş
menin imzalanmasına kadarki tüm aşamaların kurum tarafından açık, izlenebilir, denetlenebilir ve 
hakkaniyete uygun olacak biçimde yürütülmesi sorumluluğu getirilerek bu konuda yaşanan veya 
sonradan ortaya çıkabilecek yakınmaların ve suiistimallerin önüne geçilmek istenmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak öncelikle Kurum tarafından karşılanacak 
bedeli kabul eden ve kişilerden otelcilik hizmetleri ve öğretim üyesi tarafından sağlanan sağlık hiz
metleri dışında tıbbi hizmetler için hiçbir fark almamayı taahhüt eden sağlık hizmeti sunucuları ön-
celenmekte ve bu kuruluşlara faturalandırdıklan hizmetlerin karşılığının doğrudan ödenmesi düzen
lenmesi getirilmektedir. 

Bunun dışında Kurum tarafından karşılanması öngörülen sağlık hizmeti fiyatlarını kabul et
meyen, ancak sağlık hizmeti sunumuna ilişkin yapılacak sözleşmenin diğer tüm hükümlerine tâbi 
olan sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti almak isteyen sigortalıların ve bakmakla yüküm
lü oldukları kimselerin bu sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti karşılığında, sağ
lık hizmeti sunucuları için belirlenen bedellerin % 70'ine kadarının sağlık hizmetini alan kişiye 
ödenebilmesi düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme ile hem sağlık hizmetinden yararlanan kimselerin katılım payı dışında ayrıca 
ödeme yapmaksızın sağlık hizmetlerini kullanabilmeleri, bunun dışında çeşitli nedenlerle Kurum 
fiyat tarifesi dışında fiyatlandırma politikası izleyen sağlık hizmet sunucularının serbest piyasa 
koşullarında bu hizmeti sunabilmesine olanak tanınması, aynı zamanda sağlık hizmeti kul
lanıcılarının kişisel tercihleri doğrultusunda sağlık hizmet sunucusu seçimi haklarının en geniş 
düzeyde tutulması amaçlanmaktadır. Ancak acil hallerde bu hakkın kötüye kullanılmasını engel
lemek üzere tüm sağlık hizmeti sunucularına Kurumca uygun görülen sağlık hizmeti fiyatlandırma 
bedeli üzerinden hizmet sunma zorunluluğu getirilmektedir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 74 üncü maddesi; "Bu madde ile genel sağlık sigortası primlerinin ve diğer gelirlerin bu 
Kanunda tanımlanmış amaçlar dışında kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır." şeklin
deki madde gerekçesiyle aynen, 

- 75 inci maddesi; "Madde ile sürekli olmayan, bu nedenle genel sağlık sigortası primleri ve 
harcamaları belirlenirken göz önünde bulundurulamayan savaşlar ya da doğal afetler nedenleri ile 
ortaya çıkması muhtemel olağandışı sağlık giderlerinin karşılanmasını sağlamaya yönelik olarak, 
istisnai ve beklenmedik sağlık harcamalarının genel bütçeden karşılanmasına imkân tanıyabilmek 
amacı güdülmüştür." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 76 ncı maddesi; dördüncü fıkrasındaki "veya suç sayılabilir bir hareketi nedeniyle" ibaresinin, 
uygulamada tereddütlere yol açılmaması ve bu konuda oluşmuş Yargıtay içtihatları doğrultusunda 
metinden çıkarılması ve son fıkrasındaki "suç sayılabilir" ibaresinin, "kusurlu" olarak değiştirilmesi 
suretiyle ve "Madde ile iş kazasına uğrayan genel sağlık sigortalısına, sağlık hizmetinin sağlan
masına ve işverenin sorumluluklarına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Hastalık, analık, koruyucu 
sağlık hizmetleri konularında irade ve sorumluluk kişilerde iken, iş kazası ve meslek hastalığı halin
de işverenin de sorumlulukları gündeme gelmektedir. 
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Çalışanın iş kazası geçirmesi halinde işveren, derhal sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yar
dımlarını çalışanına sunacak ve burada diğer sağlık yardımlarında aranan koşullar aranmayacaktır. 
İşverenin bu sorumluluğunu yerine getirirken ihmali, beraberinde sorumluluğunu da gündeme 
getirecektir. 

Madde ile sağlık durumunun hekim raporu ile bir işte çalışabilir olduğu belgelenmeyen bir 
sigortalıyı çalıştıran işverenin, sigortalının sağlığının bozulmasından kaynaklanan tedavi giderlerini 
üstlenme yükümlülüğü getirilmektedir. Bu yolla hem toplum ve birey sağlığının korunmasının ön 
planda tutulması, hem de bireysel sağlık risklerinin azaltılarak, genel sağlık sigortasına yanlış uy
gulamalardan kaynaklanan mali yüklerin azaltılması amaçlanmaktadır. Yine, bu madde ile iş 
kazasının veya meslek hastalığının işverenin kanunen almakla yükümlü olduğu önlemleri almaması 
nedeni ile ortaya çıkması halinde, bu duruma ilişkin sağlık harcamalarının kusuru oranında işveren
den tazmin edilmesine olanak tanınmaktadır. 

Sağlık durumunun hekim raporu ile geçici ya da kalıcı süre çalışmaya elverişli olmadığı bel
gelenen bir sigortalıyı çalıştıran işverenin, sigortalının sağlığının bozulmasından kaynaklanan 
tedavi giderlerini üstlenme yükümlülüğü getirilmektedir. 

Madde ile kasıt ya da suç sayılan bir fiil ile genel sağlık sigortası sağlık hizmetlerinden yarar
landırılan kimselerin sağlığının bozulmasına neden olan üçüncü kişilere, bu fiilleri nedeni ile ortaya 
çıkan ve Kurumca karşılanan sağlık giderlerinin rücu edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır." 
şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 77 nci maddesi; "Madde ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına ilişkin bilgilerin duyurul
masına ve sigortalının sağlık hizmetini alacağı hizmet sunucuları arasından seçim yapma serbes
tisine ilişkin hususlar düzenlenmektedir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 78 inci maddesi; "Madde ile sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve 
yetkisine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. 

Tüm sağlık hizmet sunucularına, bu Kanunda belirtilen amaçlara uygun olarak sundukları sağ
lık hizmetlerini ve bununla ilgili bilgi ve belgeleri talep halinde uygun ortamlarda Kuruma bildirim 
yükümlülüğü getirilerek; Kurumun izleme, değerlendirme ve denetim fonksiyonlarını hizmetin 
gerektirdiği şekilde yerine getirebilmesine imkân sağlanmıştır. Böylelikle kurumun denetim gücü 
de artmış olacaktır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 79 uncu maddesi; "Madde ile kısa ve uzun vadeli sigorta kollan ile genel sağlık sigortasına 
tâbi kılınmasının zorunlu olmasının bir sonucu olarak, Kurumun prim alma, ilgililerin ise prim 
ödeme yükümlülüğü düzenlenmektedir. GSS açısından tahsil edilen primlerin, sadece GSS gider
lerini karşılamaya yönelik kullanılması Kanun ile güvenceye alınmıştır." şeklindeki madde gerek
çesiyle aynen, 

- 80 inci maddesi; birinci fıkrasının (b) bendindeki, "özel sağlık sigortalarına ödenen ve asgari 
ücretin % lO'unu geçmeyen özel sağlık sigortası prim tutarlan," ifadesinin, kişilerin özel sağlık 
sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine katılımının teşvik edilmesi amacıyla "özel sağlık sigor
talarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen 
özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı paylan tutarları," olarak değiştirilmesi; on 
ikinci fıkrasının, 5 inci maddeye eklenen, işsizlik ödeneği ödenen kişilerin uzun vadeli sigorta kol
lan bakımından sigortalı olmasını öngören (f) bendine paralel olarak yeniden düzenlemesi suretiy
le ve "Kural olarak, sigortalılann elde ettikleri kazançların tümünden prim alınması öngörülmüştür. 
Prime esas kazancın hesabına dahil edilmeyecek kazançlar ise maddede sayılanlarla sınırlanmış, 
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sigortalıların belirli olmayan süre ve miktar üzerinden ücret ve kazanç elde etmeleri ya da aynı ay 
içinde birden fazla işverenin emrinde çalışmaları durumunda veya çağrı üzerine çalışma halinde 
prime esas kazancın nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır. 

Kendi nam ve hesabına çalışanların prime esas kazançlarının prime esas kazanç alt ve üst sının 
arasında kendilerince yıllık olarak belirleneceği, yıl içerisinde beyan edilen kazançta bir değişiklik ol
ması durumunda, sigortalının yeniden beyan edeceği kazanç üzerinden prim alınacağı belirtilmiştir. 

Diğer kanunlarla prime esas kazanca ilişkin getirilen muafiyet ve istisnaların bu Kanunun uy
gulanmasında dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı, aynı zamanda işveren ise beyan edeceği as
garî kazancın çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamayacağı ilkesi getirilmiştir. 

Ücret dışındaki ödemelerin prime esas kazancın tavanını aşan kısmının takip eden aylarda 
prime esas kazanca dahil edilmesi kabul edilmiş, ancak bu süreye 12 aylık sınır getirilmiştir." şek
lindeki madde gerekçesiyle, 

- 81 inci maddesi; son fıkrasının son cümlesinin, devlet katkısının usul ve esaslarının Bakanlar 
Kurulunca belirlenmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmeye tâbi tutulması suretiyle ve "Kurum
ca malullük, yaşlılık, ölüm sigortalan ile kısa vadeli sigorta kollarından ve genel sağlık sigortasın
dan yapılacak yardımlar ile bu yardımlann gerektirdiği idari masrafları karşılamak üzere alınması 
gereken primlerin çeşitlerini, oranlannı ve bunların kimler tarafından hangi oranda ödeneceğini, 
Devletin uzun vadeli sigorta kolu için % 5, genel sağlık sigortası için ise %3 oranında prim ödemek 
suretiyle belirli bir oranda sosyal güvenlik sistemine katılmasını düzenlemektedir. 

Primler her bir kişi için değil, kısa ve uzun vadeli sigorta kollan bakımından sigortalı ve hak 
sahipleri için, genel sağlık sigortası bakımından ise genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler için alınmaktadır." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 82 nci maddesi; "Madde ile alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabında esas tutulan 
günlük kazancın alt ve üst sınırları belirtilmektedir. Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin 
hesabına esas tutulan kazancın alt sının asgarî ücret, üst sının ise alt sınırın 6,5 katı olarak belirlen
miştir. Günlük kazançları alt sınınn altında olan sigortalılar ile üst sınırın üzerinde olan sigor-
talılann kazançlarının alt ve üst sınırlar üzerinden hesaplanması hükme bağlanmıştır." şeklindeki 
madde gerekçesiyle aynen, 

- 83 üncü maddesi; "Madde ile kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollannm ve işlerin 
tehlike sınıf ve derecelerinin nasıl belirleneceği, belirlenen prim oranına itiraz süresi ve Kurumun 
itirazı karara bağlama süreleri belirtilmektedir. îş kazalan ve meslek hastalıklan prim oranlarının, 
işin yapıldığı işyerinin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike derecesi göz 
önünde tutularak tespit edilmesi ilkesi benimsenmiş, aynca işyerlerinin tehlike sınıf ve derecelerin
de Kurumca değişiklik yapılması durumu ve Kurumca belirlenecek tehlike sınıf ve derecesine itiraz 
halinde uygulanacak esaslar da belirtilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 84 üncü maddesi; "Yapılan işte iş kazalanyla meslek hastalıklan sigortası primi oranına etki 
edebilecek bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, işkolunun ve buna göre tehlike sınıf ve 
derecesinin de değiştirilmesini mümkün kılmak üzere bu madde düzenlenmiştir. İşverenin değişik
likleri zamanında haber vermesini sağlamak amacıyla değişikliğin süresinde Kuruma bildiril
memesi halinde yeni tehlike sınıf ve derecesinin ne zamandan itibaren yürürlüğe girdiğini belirten 
düzenleme de bu madde de yapılmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 
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- 85 inci maddesi; yedinci fıkrasına Asgari İşçilik Tespit Komisyonunda kararların asgari dört 
üyenin aynı yöndeki karan ile alınabileceğini hükme bağlayan bir ifadenin eklenmesi suretiyle ve 
"Madde ile asgari işçilik uygulamasında dikkate alınacak unsurlar, Asgari İşçilik Tespit Komis
yonuna seçilecek üyeler ve çalışma şekli düzenlenmiştir. 

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankaların ihaleli işleri ve özel bina inşaatları 
ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer işler için yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin araş
tırılacağı, bu araştırma sonunda yeterli işçilik bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, işverene Kurumca 
hesaplanan prim tutarını ve gecikme zammını ödemesinin bildirileceği, işverenin bu bildirim 
üzerine prim tutarını ve gecikme zammını ödemesi veya taahhütname vererek ödeyeceğini beyan 
etmesi durumunda borcun kesinleşeceği belirtilmektedir. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının, bu maddede belirtilen kriterlere göre iş
yerinde asgari işçilik miktarını tespit edebileceği, asgari işçilik oranlarının tespiti ve asgari işçilik 
oranlarına yapılacak itirazları karara bağlamak üzere Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulacağı 
belirtilmektedir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 86 ncı maddesi; "İşverenlerin düzenleyecekleri prim belgelerinde yer alacak hususlar ve bu 
belgelerin içeriği tanımlanmış, İş Kanunu hükümlerine göre sigortalının bir başka işverene iş gör
me edimini yerine getirmek üzere devredilmesi durumunda prim belgelerinin süresi içinde Kuruma 
verilmesinden asıl işverenle birlikte devralan işverenin de sorumlu olması, sigortalılık tespitinin 
fiilen veya kayden yapılabileceği yönünde düzenlemeler yapılmış, otuz günden az çalıştırılan sigor
talıların bu şekilde çalıştırılmalarını izah eden bilgi ve belgelerin Kuruma verilmesi öngörülmüş, 
Kurumca sigortalı olarak çalıştığı tespit edilen sigortalılar için verilmesi gereken belgelerin resen 
düzenlenebilmesi esası getirilmiş, işverenin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgenin 
Kurumca onaylanmış bir nüshasını, çalışan sigortalıların görmelerini sağlayacak şekilde bir birini 
takip eden iki belge verme süresince işyerine asmak zorunluluğu getirilmiştir. Bu maddede belir
tilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanması öngörülmüş
tür. Düzenleme ile T.C. Kimlik numarası sosyal güvenlik sicil numarası olarak kabul edilmektedir." 
şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 87 nci maddesi; (d) bendine, 5 inci maddeye eklenen, işsizlik ödeneği ödenen kişilerin uzun 
vadeli sigorta kollan bakımından sigortalı olmasını öngören (f) bendine paralel bir ibarenin eklen
mesi suretiyle ve "Bu Madde, primlerin Kuruma karşı ödenmesinden sorumlu kişilerin açıkça belir
lenmesi amacıyla düzenlenmiştir. GSS bakımından primi Devlet tarafından ödenecekler maddenin 
(c) bendinde belirtilmiş, gelir ya da aylık alan emekliler açısından ise prim ödeme yükümlülüğü 
tanımlanmayarak, bunlann GSS priminden muaf olması sağlanmıştır." şeklindeki madde gerek
çesiyle, 

- 88 inci maddesi; ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere, genel sağlık sigortası priminin öden
mesi bakımından 60 inci maddenin birinci fıkrasında sayılanlara her ay için otuz gün prim öden
mesi zorunluluğu öngören bir fıkranın eklenmesi suretiyle ve "Prim ödeme yükümlülerinin prim
lerini Kuruma yatırmaları gereken süreler belirlenmiş; Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının 
Gelir ve Kurumlar Vergisinde gider olarak yazılmaması öngörülmüş, prim borçlarının katma değer 
vergisi iade alacağından mahsubu imkânı getirilmiş, mahsup edilmeyen veya eksik mahsup edilen 
prim borçları için gecikme zammı uygulanacağı, prim ve diğer alacakların tahsilinde 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç 
olmak üzere diğer maddelerinin uygulanacağı, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğacak 
uyuşmazlıkların çözümlenmesinde alacaklı Kurum biriminin bulunduğu yer iş mahkemesinin yet-
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kili olması, sigorta primlerini belirtilen süre içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve 
kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile görevli personel ve yöneticilerinin sorumlulukları düzenlen
miştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 89 uncu maddesi; "Madde ile işyerinin devir, intikal veya başka bir işyeri ile birleşmesi 
durumunda yeni işverenin sorumluluğu ve yersiz olarak alınan primlerin ilgililere iadesi hususları 
düzenlenmektedir. 

Düzenleme, primlerin zamanında ödenmesini teşvik etmek, prim borcunu zamanında 
ödemeyen işverenlere ise makul sınırlar içinde yaptınm öngörecek şekilde, ödenmeyen kısımlar 
için ilk üç ayda her ay için %3 gecikme cezası uygulanması, ayrıca her ay için bulunan tutarlara 
ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar Devlet iç borçlanma senet
lerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda uygulanacağı hükmünü getirmiştir. 

Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primlerin, alındıkları tarihten itibaren on yıl 
geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağ
lık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanuni faizi ile birlikte geri verileceği hükme bağlanarak, 
Kurum çıkarları kadar, sigortalıların ve işverenlerin de haklan korunmuştur." şeklindeki madde 
gerekçesiyle aynen, 

- 90 inci maddesi; "Maddede belirtilen idare, kuruluş ve bankalann, ihale ile yaptırdıklan iş
lerden dolayı işverenler tarafından Kuruma ödenecek prim ve her türlü borçlann zamanında ve 
kolayca tahsilinin sağlanması, sigortalılann haklannın korunması için, ihaleli işi alan işverenlerin 
ad ve adreslerinin Kuruma bildirilmesi ve ihale makamı nezdindeki hak ediş ve teminatlannın 
Kuruma borçları olmadığı anlaşıldıktan sonra ödenmesi veya geri verilmesi, inşaat işyerlerinde 
geçici iskân veya yapı kullanma izni verilmesinden önce inşaat işinden dolayı borcun bulun
madığına dair Kurumca düzenlenecek bir belgenin istenmesi zorunlu kılınmış, maddede belirtilen 
yükümlülüklere uyulmadan hak ediş ödemesi, kesin teminatın iade edilmesi veya geçici iskân bel
gesi ya da yapı kullanma izin belgesi verilmesi durumunda ilgililere genel hükümlere göre müey
yide uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 91 inci maddesi; "Genel hayatı etkileyen afet durumlannda afetten etkilenen işverenlere 
ve/veya primlerini kendisi ödeyen zorunlu sigortalılara yardımcı olmak üzere, prim borçlarının er-
telenebilmesi, prim belgelerinin verilme süresinin bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın Bakan
lar Kurulunca belirlenebilmesi hususlan düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 92 nci maddesi; "Madde ile sigortalılığın zorunlu olduğu, sözleşmelere bu Kanunda yer alan 
sigorta kollanna ilişkin hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmak, azaltmak veya başkasına devret
mek için konulan hükümlerin geçersiz olduğu, Kurumca düzenlenen belgelerin resmi dairelerin 
usulüne göre düzenledikleri belgelerden sayılacağı, sigortalılık halinin sona ermesi şartlannı, sos
yal güvenlik sicil numarası olarak T.C kimlik numarasının esas alınacağı belirtilmiştir. Ancak 
yabancı uyruklu kişiler için ise Kurumca verilecek sosyal güvenlik sicil numarası kullanılacağı 
belirtilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 93 üncü maddesi; ikinci fıkrasının, Kurumun prim ve diğer alacaklarının hizmet tespiti veya 
asgari işçilik uygulaması nedeniyle doğmuş ise zamanaşımı süresinin her halükarda tespitin yapıl
dığı tarihten itibaren asgari beş yıl olarak öngörülmesi, ancak, bu sürenin genel zamanaşımı süresi 
olan on yıldan da az olmaması; aynca zamanaşımı süresinin de gereksiz yere uzatılmaması amacıy
la yeniden düzenlenmesi suretiyle ve "Madde ile sigortalı ve hak sahiplerinin Kurumdan alacaklan 
gelir, aylık ve ödeneklerin devir ve temlik etmesine izin verilmeyerek, kişilerin devredilemez ve 
vazgeçilemez haklanndan olan sosyal güvenlik hakkının somut olarak yaşama geçirilmesi amaçlan-
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mıştır. Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin Kurumdan olan alacaklarını devir ve temlik et
me imkânı getirilerek, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularında yapılan masrafların tahsilinde 
yaşanacak kırtasiyeciliğin azaltılması amaçlanmış, uygulamada kişilerin hekim ve hastane seçme 
özürlüğünün daha geniş ölçekte hayata geçirilmesi sağlanmıştır. 

Kişilerin Kurumdan olan alacaklarında zamanaşımı ve hakkın düşmesine ilişkin hükümler, 
sigortalıların haklarını en geniş ölçüde koruyacak şekilde düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerek
çesiyle, 

- 94 üncü maddesi; "Madde ile Kurumdan malullük veya sürekli iş göremezlik geliri bağlan
mış olan sigortalıların, kontrol muayenesine tâbi tutulması düzenlenmiştir. 

Kurum gerekli gördüğü takdirde, ilgili sağlık hizmetlerinin gerçekten alınıp alınmadığını veya 
belirtilen hastalığın genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişide gerçekten 
bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla, kontrol muayenesi talep edebilecektir. Böylelikle 
verilmemiş olan bir sağlık hizmetinin verilmiş gibi gösterilerek haksız kazanç elde edilmesinin 
önüne geçilmek istenmiştir. Ayrıca, Kurumun malullük durumunda değişiklik olup olmadığını tes
pit etmek amacıyla kontrol muayenesi talep edebilmesine, aynı şekilde malul olan kişinin de böyle 
bir talepte bulunulabilmesine olanak tanımak amacıyla bu düzenleme yapılmıştır." şeklindeki mad
de gerekçesiyle aynen, 

- 95 inci maddesi; "Madde ile, sigortalılara sakatlık, geçici iş göremezlik ödeneklerinin veril
mesine ilişkin raporlar ile sürekli iş göremezlik ve malûllük hallerinin, hak sahibi çocukların malul
lük durumlarının tespitinde, yetkili sağlık tesisleri sağlık kurullarınca verilecek raporların usul ve 
esaslarını, bu raporları verecek sağlık kurumlarının sahip olacağı kriterleri Kurumun belirleyeceği; 
sürekli iş göremezlik kaybı ile çalışma gücünün ne oranda yitirilmiş sayılacağına veya sakatlık 
oranlarına dair Kurumca yerilen kararlara karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu nezdinde 
itiraz edilebileceği, itirazların bu Kurulca karara bağlanacağı hususları düzenlenmiştir." şeklindeki 
madde gerekçesiyle aynen, 

- 96 ncı maddesi; "Madde ile Kurumca yersiz olarak yapılan her türlü ödemelerin geri alınma 
şekli ve süresi düzenlenmektedir. Düzenleme ile Kurumun hatalı işleminden kaynaklanan ödemeler 
için faiz uygulanmaksızın tahsilat imkânı ilk defa getirilerek, sigortalılarımızın ya da işveren
lerimizin mağduriyetleri giderilmiş olunmaktadır. Tasarı kişilerin kasıtlı ve kusurlu davranışları 
halinde ise gerekli faizlerin uygulanacağını hükme bağlamaktadır. 

Alacakların yersiz ödemelere mahsubunun, en eski borçtan başlanarak borç aslına yapılacağı, 
kanuni faizin ise kalan borca uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Yersiz ödemelerin gelir ve aylıklardan kesilmesi durumunda ise kesintinin başlayacağı ödeme 
dönemi başı itibariyle, kanuni faiz ile birlikte gelir ve aylığın %25'iniı geçmemesi kuralı getirilerek, 
emeklilerimizin günlük yaşamlarını sürdürmelerine imkân sağlanmıştır", şeklindeki madde gerek
çesiyle aynen, 

- 97 nci maddesi; "Madde ile sigortalılara bağlanan aylıkların tahsil edilmemesi durumunda, 
zamanaşımı süreleri ve sigortalıların hak ettikleri alacakların süresi içinde ödenmemesi halinde 
avans verilmesi durumları düzenlenmektedir. 

Sağlık hizmeti sunucularına, tahakkuk etmiş alacakları tahakkuk tarihinden itibaren en geç yet-
mişbeş gün içinde ödenmesi, işlemlerin gecikmesi halinde tahakkuk eden tutarın % 75'i ila %90'ı 
arasındaki tutarının avans olarak ödenmesi düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 
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- 98 inci maddesi; "Madde ile işverenlerin kendisine ait sosyal sigorta yükümlülükleri sebebiy
le sigortalıların ücretlerinden kesinti yapamayacağı düzenlenmiş, ayrıca özel sigortalara ilişkin 
mevzuat hükümlerinin, bu Kanun hükümlerinin yorumlanmasında dikkate alınmayacağı belir
tilerek, sosyal sigorta ilkelerine göre yürütülecek uygulamanın, uygulamada özel sigortacılık pren
siplerine dayandırılmasına yönelik gelişmelere fırsat verilmemek istenmiştir. 

Ayrıca genel sağlık sigortası giderlerinin kontrolünde önemli bir fonksiyona sahip olan katılım 
payının, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamayacağı, uluslararası 
sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında işlemlerin Kurum tarafından yürütüleceği, irtibat 
kurumuna yapılan atıfların da Kuruma yapılmış sayılacağı hükme bağlanmaktadır." şeklindeki 
madde gerekçesiyle aynen, 

- 99 uncu maddesi; "Madde ile sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerinin başka bir kanunda 
düzenlenemeyeceği ve Kurumca yapılan bildirimlerde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin 
uygulanacağı düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 100 üncü maddesi; "Madde ile Kurumun bilgi isteme yetkisi ve elektronik ortamdaki bil
gilerin, Kurumun bilgi işlem sisteminden kaynaklanan bir hatadan dolayı verilememesi durumunda 
yapılacak işlemler düzenlenmektedir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 101 inci maddesi; "Madde ile aksine hüküm bulunmaması halinde bu Kanunun uygulanması 
bakımından uyuşmazlıklann iş mahkemelerinde görüleceği hükme bağlanarak, yetkili mahkeme 
belirtilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 102 nci maddesi; birinci fıkrasından sonra gelmek üzere, Tasarının 8 inci maddesinin birinci 
fıkrası ile 61 inci ve 11 inci maddelerinde belirtilen bildirgelerin yasal süresi geçmiş olmakla bir
likte, ilgilinin kendisi tarafından Kuruma verilmesi halinde, fıkrada öngörülen cezaların yüzde elli 
indirimli uygulanmasını öngören bir fıkranın eklenmesi suretiyle ve "Madde ile bu Kanunda belir
tilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yaptırımların ne olacağını belirlemek üzere 
Kurumca uygulanacak idari para cezalarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir." şeklindeki madde 
gerekçesiyle, 

- 103 üncü maddesi; "Madde ile Kurumdan haksız menfaat sağlayan sağlık hizmeti 
sunucularına ve genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere yönelik idari para cezaları yanında, uy
gulanacak idari ve mali yaptırımlara yer verilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usul
ler doğrultusunda redaksiyona tâbi tutulması suretiyle ve "Madde ile bu Kanunla yürürlükten kal
dırılan bazı kanunlara yapılan atıfların, bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılmasına ilişkin 
hükümlere yer verilmek suretiyle uygulamada boşluk doğmaksızın işlemlerin yürütülmesi amaç
lanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 105 inci maddesinin (a) fıkrasına, Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamına giren sigortalıların, geçici 2 nci maddesinin (d) bendine göre kısmi aylıklarının hesap
lanmasına açıklık getirilmesi amacıyla 5434 sayılı Kanunun ek 48 inci, ek 68 inci ve ek 73 üncü 
maddelerinin yeniden düzenlenmesini öngören bentlerin eklenmesi; Tasarının kanunlaşmasından 
önce sigortalı olup, Tasarının kanunlaşmasından sonra makam, temsil gibi tazminatların ödenmesini 
gerektiren görevlerde çalışanların, emekli aylıklarının hesabında Tasarının kanunlaşmasından ön
ceki sürelerine ilişkin aylıkların hesabında, makam, temsil gibi tazminatlann aylıklara dahil 
edilebilmesine olanak sağlanması amacıyla 926 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesinin (b) bendinin 
değiştirilmesini öngören (h) fıkrasının eklenmesi, (e) fıkrasının (1) numaralı alt bendinin, yurtdışın-
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da çalışan vatandaşların işsiz kaldıkları sürelerin bir kısmının ve ayrıca ev kadınlarının ev kadını 
olarak geçirdikleri sürelerini borçlanabilmelerine olanak sağlanması amacıyla yeniden düzenlen
mesi; (e) fıkrasının (4) numaralı alt bendinde geçen "bir ay" ibarelerinin, "üç ay"; (g) fıkrasındaki 
"7 nci" ibaresinin, "11 inci" olarak değiştirilmesi suretiyle ve "Madde ile vatandaşlar arasında eşit 
ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması amacıyla, yürürlükteki bazı kanunlarda 
yapılması gereken değişikliklere, eklenen hükümlere ve uygulanmayacak bazı hükümlere yer veril
miştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- 106 ncı maddesinin (1) numaralı bendine, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 
nci maddesindeki özel sandıkların devir işlemlerinin üç yılda tamamlanacağı dikkate alınarak geçici 
20 nci maddenin yürürlükte kalması amacıyla "geçici 20 nci," ibaresinin eklenmesi ve (25) numaralı 
bendine, Tasarıda yapılan düzenlemeler nedeniyle 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaş
larının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkın
da Kanunun işlevi kalmayan Geçici 1,2,3 ve 4 üncü maddelerinin ilave edilmesi suretiyle ve "Mad
de ile tek sosyal güvenlik sisteminin hayata geçirilmesi için, yürürlükten kaldırılacak kanun hüküm
lerine yer verilmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

-107 nci maddesi; "Madde ile yönetmeliklere ilişkin hükümler düzenlenmiş, ayrıca ilgili mad
desinde yönetmelik çıkarılmasına yönelik hüküm bulunmasa da Kurumun maddenin uygulan
masına ilişkin usul ve esasları yönetmelikle düzenleme yetkisinin olduğ, açıkça belirtilmek suretiy
le uygulamada çıkabilecek hukuksal sorunlar önlenmek istenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiy
le aynen, 

- Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının, Tasarının yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili 
kanunları gereği sigortalı sayılanların her türlü hak ve yükümlülükleri ile Tasarının ilgili maddeleri 
gereği sigortalı kabul edilmelerinin daha açık şekilde vurgulanması amacıyla yeniden düzenlenmesi 
suretiyle ve "Madde ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan sosyal güvenlik 
kanunlarına göre kapsamda olan kişilere ilişkin geçiş hükümlerine yer verilmiştir. 

Birinci fıkrasında; bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan farklı sosyal 
güvenlik kanunlarına tâbi olanların, bu Kanunun 4 ncü maddesini birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentlerinden hangisine göre sigortalı sayılacağı belirtilerek, bu şekilde bu Kanun ile bu Kanundan 
önce yürürlükte olan sosyal güvenlik kanunları arasında ilişki sağlanmıştır. 

İkinci fıkrasında; 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması nedeniy
le, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan sosyal güvenlik kanunlarına tâbi 
olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık bağlama talebinde bulunanlara, 4 üncü 
maddenin hangi hükmünün uygulanarak sigortalılık durumunun belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Üçüncü fıkrasında; maddede belirtilen kanunlara göre bağlanan ya da aylık bağlanma şart
larını taşımaları kaydıyla talepte bulunulan ve maddede sayılan ödemelerin yapılmasına devam 
edileceği, bu ödemelerde kişilerin hak kazanmasına ilişkin durumlarında değişiklik olması halinde, 
söz konusu ödemelerinin bağlanmasına esas alınan ve bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan kanun 
maddelerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Dördüncü fıkrasında; Emekli Sandığı uygulamasında maddede sözü edilen zam ve tazminat gibi 
ödemeler, kamu görevlilerinin emekliliklerinde emekli aylığından bağımsız bir kalem olarak öden
mekte, bunların artışı ise çalışanlara yapılan bu ödemelerdeki artışa paralel olarak yapılmaktadır. Mad
dede yapılan düzenleme ile; sayılan ödemelerin aylıklardan ayn bir unsur olarak ödenmesine son 
verilerek, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmesi gereken tutarları esas alınarak gelir ve ay
lıklara dahil edileceği, böylece tek aylık haline dönüştürüleceği hükme bağlanmıştır. Bu şekilde 
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çalışanlara yapılan söz konusu ödeme unsurlarındaki değişikliklerden bağımsız olarak tek kalem 
haline dönüştürülen gelir ve aylığın 55 inci madde hükümlerine göre artırılması öngörülmüştür. 

Beşinci fıkrasında; sosyal yardım zammının tamamının dağıtılacak şekilde hak sahiplerinin 
gelir ve aylıklardaki hisseleri esas alınarak dağıtılacağı hükme bağlanmıştır. 

Altıncı fıkrasında; bu Kanunla yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik kanunu hükümlerine 
göre ölüm aylığına hak kazanamayan, ancak bu Kanun hükümlerine göre aylığa hak kazanan hak 
sahiplerinin bu Kanun hükümlerinden faydalanabilmesi sağlanmıştır. 

Yedinci fıkrasında; bu Kanunla yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik kanun hükümlerine göre 
bağlanan gelir ve aylıkların, dördüncü fıkranın uygulanmasından sonra bu Kanunun 55 nci maddesi 
hükümleri uygulanmak suretiyle artırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Sekizinci fıkrasında; 5434 sayılı Kanun hükümlerine tâbi iken, aynı Kanunun 44 ncü maddesi 
hükümlerine tâbi olanlar hakkında yaş haddinin uygulanmasına ilişkin hüküm düzenlenmiştir. 

Dokuzuncu fıkrasında; bu Kanunun 3 ncü maddesinin (29) ncu bendinde sayılan güncelleme 
katsayısının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yıl için nasıl hesaplanacağı hükme 
bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- Geçici 2 nci maddesi; borçlanılan yurtdışı sigortalılık sürelerinin, Tasarının kanunlaşmasın
dan sonra hangi sigortalılık süresinde geçirilmiş sayılacağına açıklık getirilmesine yönelik bir 
düzenlemenin (e) bendine eklenmesi suretiyle ve "Madde ile, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
birinci fıkrada sayılan kanunlara tâbi olmuş kişilerin, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bağ
lanacak aylıklarının nasıl hesaplanacağı hükme bağlanmaktadır. Bu bağlamda, bu Kanunun yürür
lük tarihinden önceki kanunlara tâbi geçen sürelere ilişkin yaşlılık aylıklarının bu Kanunun yürür
lük tarihinden önceki kanunlara göre hesaplanması, Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere 
ilişkin aylığın ise bu kanun hükümlerine göre hesaplanarak toplamının yaşlılık aylığını oluşturması 
amaçlanmıştır. Bunu sağlamak üzere hizmet süresinin tümü esas alınarak her iki sisteme göre ay
lıklar ayrı ayrı hesaplanmakta ve hesaplanan aylıklar yeni ve eski sistemde geçen sürelere göre ağır
lıklı ortalaması alınarak nihai aylığa ulaşılmaktadır. Böylece tüm çalışanların yeni sisteme tâbi ol
ması ancak yeni sistemde geçirilen süre arttıkça aylıkların hesabında yeni sistemin ağırlığının art
ması sağlanmak istenmiştir. 

Birinci fıkranın (a) bendinde, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ilişkin aylığın 
hesaplanmasında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ilgili kanun hükümlerinin dikkate 
alınacağı, prim ödeme gün sayısı veya fiili hizmet süresi bakımından ise kişilerin aylık talebinde 
bulunduğu tarihteki toplam gün sayısının veya toplam fiili hizmet süresinin esas alınacağı, daha 
sonra kanunun yürürlük tarihi itibariyle sanki tüm sigortalılığı bu Kanunun yürürlük tarihinden ön
ceki hükümlere tâbi olarak geçmiş gibi hesaplanarak, bulunan bu tutann bu Kanunun yürürlük 
tarihinden önceki sürelerine orantılı bölümünün hesaplanacağı, bunun da aylık başlangıç tarihine 
kadar geçecek yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncelleştirileceği hükme bağ
lanmıştır. 

(b) bendinde, bu Kanuna göre sigortalı olarak geçen sürelere ilişkin aylığın, sanki tüm sigor
talılığın bu Kanun hükümlerine göre geçmiş gibi aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün 
sayısı esas alınarak 29 uncu maddeye göre hesaplanacak aylığın, bu Kanuna göre geçen prim ödeme 
gün sayısına orantılı bölümünden oluşacağı hükme bağlanmıştır. 

(c) bendinde, sigortalıya bağlanacak aylığın (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan kısmi aylık
lann toplamından oluşacağı, bulunan aylıklann 29 uncu maddenin son fıkrasına göre artınlarak 
belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



- 2 2 9 -

(d) bendinde ise anılan bentte yazılı ödemelerin bundan böyle (a) bendine göre hesaplanacak 
eski sisteme ait kısmi aylıkların hesabında dikkate alınacağı, bu ödemelerin yeni sisteme ait kısmi 
aylıkta yer almayacağı hükme bağlanmış, böylece anılan ödemelerin eski sisteme ait kısmi aylık
ların içine dahil edilerek zaman içinde ağırlığının azalması sağlanmak istenmiştir. 

(e) bendinde, 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesi (a) bendine göre gösterge sistemi için
de bağlanacak aylıklara esas göstergenin nasıl belirleneceği ve geçici madde 2 nin (a) bendine göre 
bağlanacak kısmi aylığın hesabında 506 sayılı Kanun kapsamında olanlar için asgari aylık kriterinin 
nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca; bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra 3201 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan 
borçlanmaların 4 ncü maddenin birinci fıkrasının hangi bendine tâbi sigortalılık olarak sayılacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Yine yaşlılık aylığının hesaplanmasında geçerli olan bu madde hükümlerinin malullük ve ölüm 
aylıkları için de esas alınacağı, ancak hesaplamanın ise malullük aylığı bakımından 27 nci, ölüm ay
lığı bakımında ise 33 üncü madde hükümlerine göre yapılacağı hükme bağlanmıştır."şeklindeki 
madde gerekçesiyle, 

- Geçici 3 üncü maddesi; üçüncü fıkrasının, Devlet katkısı oranının azaltılmasına paralel 
olarak, Devlet katkısının hesaplanmasına esas olan dörtte bir oranının da azaltılmasını teminen 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle ve "Madde ile bu 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmaya devam edileceği; 47 nci maddenin son fıkrasında belirtilen 
Yönetmeliğin hükümlerinin en geç iki yıl içinde bu Kanuna uygun hale getirileceği, bu süre 
içerisinde mevcut yönetmelik hükümlerinin uygulanmaya devam edileceği; Devletin yapacağı kat
kının sigorta kollarındaki açıkların azalmasına paralel olarak azaltılması konusunda Bakanlar 
Kurulunun yetkili olduğu; 4 ncü maddenin (c) bendi kapsamında sigortalı olanların hastalık ya da 
analık nedeniyle geçici işgöremezlik ödeneğine hak kazanması ve kazanılan tutarın kişinin kanuni 
kesintiler sonrası aldıkları net aylıklarından daha düşük olması durumunda, aradaki farkın öden
mesine ilişkin ilgili mevzuatında değişiklik yapılıncaya kadar, aradaki farkın çalıştıkları kurum
larınca ödenmeye devam edileceği hükme bağlanmıştır."şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- Geçici 4 üncü maddesi; son fıkrasının, Tasarının 46 nci maddede polis okullarında mezun 
olanlarla ilgili yapılan düzenlemelerle uyum sağlanması amacıyla polis okulları ile akademisinden 
mezun olan polislerin, Tasarının kanunlaşmasından önceki okul sürelerine ilişkin prim borçlarını iki 
yıl içinde, eşit taksitler halinde ödeyebilmelerine olanak sağlanması, Belediye Başkanlığı yapmış 
kişiler arasında farklı sosyal güvenlik mevzuatlarına göre aylık bağlanması nedeniyle oluşan aylık 
farklarının, bu kişilerin T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlama şartlarını 
taşımaları halinde, aradaki farkın tazminat olarak ödenmesine yönelik bir düzenlemenin son fıkra 
olarak eklenmesi suretiyle ve "Madde ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kanun
ları gereği sakatlık kontenjanından T.C. Emekli Sandığına tâbi bir göreve başlayan kişilerden bu 
Kanuna göre malullük aylığı bağlanma şartlarını taşımayanların, on beş yıl fiili hizmeti olması 
halinde diğer şartlara bakılmaksızın talepleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanacağı; emekli ik
ramiyesi uygulamasının sosyal güvenliğin konusu olmayıp, çalışan ile çalıştıran arasındaki bir iliş
kinin sonucu olması, hizmet akdine tâbi olanların da bu Kanun kapsamında birleştirilmesi nedeniy
le 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların emekli ik
ramiyelerinin hesaplanmasına ve ödenmesine ilişkin hükümler düzenlenmiş; 5434 sayılı Kanunun 
mülga 12 nci maddesi gereği isteğe bağlı sigortalı olanlar ile isteğe bağlı sigortalı olmak için baş-
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vuranlardan gerekli şartlan taşıyanların, aynı zamanda bu Kanuna göre de isteğe bağlı sigortalı 
olarak prim ödemeye devam etmeleri halinde, emekli ikramiyeleri hakkında 5434 sayılı Kanunun 
mülga 12 nci maddesinin uygulanmasına devam edileceği; 49 uncu maddede yer verilen itibari hiz
met sürelerinin emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınmayacağı; bu Kanunda yapılan düzen
lemeler nedeniyle 5434 sayılı Kanuna tâbi olanlardan aylığa hak kazananların prime esas kazanç
larının hesaplanmasında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki emsali sigortalının prime esas 
kazancının kabul edileceği, aylık ve gelirlerin hesaplanmasında ise bu Kanuna göre hak edilen ay
lık ve kazancın hesaplanmasına ilişkin maddelerin uygulanacağı; 5434 sayılı Kanun kapsamında ol
madıkları halde ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilenlerin, bu Kanunun 4 ncü 
maddesinin (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı, ancak prime esas kazançlarının ve emekli ik
ramiyelerinin tespitinde bu Kanunun yürürlük tarihinden önce uygulanan hükümlerin dikkate 
alınacağı; sekizinci fıkrada sayılan kişilerin çalışmalarının sosyal güvenlik bakımından bu Kanuna 
tâbi olarak geçmiş sayılarak kişilerin çalışmalarının sosyal güvenlik bakımından dikkate alınması 
sağlanmış; 5434 sayılı Kanuna tâbi olarak çalışan kişilerin brüt ücretlerini oluşturan tüm unsurların 
ya da unsurların tümünün prime esas olmaması, bu Kanunla getirilen düzenlemeyle de tüm kazanç
ların prime esas kazanca dahil edilmesi sonucu kişilerin net ücretlerinden herhangi bir düşme mey
dana gelmesi de amaçlanmadığı için aradaki farkın bir yıl süreyle kurumlarınca karşılanacağı, bir 
yılın sonunda ise ilgili personel ya da teşkilat kanunlarında gerekli düzenlemenin yapılacağı; 
8/9/1999 tarihi ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında ilgili maddeye göre fiili hizmet sürelerine 
zam yapılanların yaş hadlerinden indirilecek süre; aylıksız izinli olunan sürede primlerini ödemeyen 
kişilere ek bir hak tanınması amacıyla başvuru tarihindeki prime esas kazanç tutarları üzerinden 
%32 oranında prim ödemeleri halinde bu sürelerinin dikkate alınacağı; ek göstergeli ya da ek gös
tergeli görevde iken daha yüksek ek göstergeli göreve atananların, bu Kanunun yürürlük tarihinden 
sonra bu görevlerde geçen sürelerinin 5434 sayılı Kanunun yürürlükte bırakılan ek 68 nci ve ek 73 
üncü maddelerinde belirtilen sürelerin doldurulmasında dikkate alınacağı; emniyet hizmetleri 
sınıfında çalışmakta olanlar ile bu sınıfta çalışıp halen 4 ncü madde kapsamında çalışmaya devam 
edenlere istekleri halinde 4 ncü maddenin (e) bendinde geçen sürelerini borçlanabileceği; seçimler 
neticesinde belediye başkanı olanlardan bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanun 
dışında, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olarak aylık bağlanan kişilere, 5434 sayılı Kanunun 
mülga 39 uncu maddesindeki aylık bağlama şartlarını taşıyanlara ödenecek tazminatlara ilişkin 
hükümler düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- Geçici 5 inci maddesi; "Maddenin birinci ve ikinci fıkrası ile toptan ödeme ve ihyaların, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte olan sosyal güvenlik kanunlanna tâbi olarak geçen 
sürelere ilişkin bölümü ile Kanuna tâbi olarak geçen sürelere ilişkin bölümünün hesaplanmasında 
uygulanacak hükümler düzenlenmiş; üçüncü fıkrasında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla mülga 87 
nci maddesi hükümlerine göre haklarında işlem yapılanlara ilişkin esaslara yer verilmiş; son fık
rasında daha önce zamanaşımı nedeniyle hizmetleri tasfiye edilenler hakkında da zamanaşımı hük
mü uygulanmaksızın bu Kanun hükümlerine göre ihya edilip birleştirilerek hizmetlerinden sayıl
mak suretiyle bu kapsamdaki kişilere hak tanındığı hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde gerek
çesiyle aynen, 

- Geçici 6 nci maddesi; "Birinci fıkrada; 38 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 18 yaş 
sınınnın, 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tescil edilenler hakkında 
uygulanmayacağı, 

İkinci fıkrada; belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından Kuruma ödenmeyen sosyal yardım 
zamlarının tahsil şekli, 
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Üçüncü fıkrada; gerek 506 sayılı Kanuna tâbi işyerlerine, gerekse kamu idarelerinden tescil 
edilmeyenlere ilişkin geçiş hükümleri ve uygulanacak idari para cezaları, 

Dördüncü ve beşinci fıkrada; bu Kanunla uygulamasına son verilen topluluk sigortasının, 506 
sayılı Kanunun bu Kanunla mülga 86 ncı maddesi hükmüne göre topluluk sigortasına tâbi olarak 
geçen hizmetlerin ne şekilde değerlendirileceği, bu durumu devam edenlerin ise 4 ncü maddede yer 
verilen çalışma şekillerine uygun sigortalılık durumlarının değerlendirilerek sigortalı sayılacakları, 
en geç üç ay içinde de bu Kanunla getirilen belge ve bilgi yükümlülüklerinin yerine getirileceği, 

Altıncı fıkrasında; maddede sayılan kanun maddeleri gereği, SSK'ya devredilen sandıkların 
kapsamındaki kişilere yapılacak ödemelerin, kanuni kesintiler sonrası bulunacak net asgari ücretin 
%70'inden az olamayacağı, 

Yedinci fıkrasında; ilk defa bu Kanunun 4 ncü maddesinin (a) bendine tâbi olarak çalışmaya baş
layanlarda, yaşlılık aylığı bağlanması için prim ödeme gün sayısının kademli olarak 7100 günden 
başlayarak 9000 güne çıkarılması, hususları düzenlenmiştir."şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- Geçici 7 nci maddesi; son fıkrasının, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarıyla ilgili husus
ların Tasarının 42 nci maddesinden çıkarılarak, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaş
larının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkın
da Kanunda yapılması nedeniyle, bu düzenlenme doğrultusunda atıfların değiştirilmesi amacıyla 
yeniden düzenlenmesi suretiyle ve "Madde ile muhtelif kanun hükümlerine tâbi olarak sosyal 
güvenlik kapsamında, geçen ve maddede sayılan çalışmaların, bu Kanun kapsamında geçmiş 
sayılacağı; kamu görevlilerinden borçlanma yapanların ödenmeyen tutarlarının tahsilinin yapılma 
şekli; yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarından borçlanma ile aylık bağlanan kişilerin, ıskat dışın
da aynı zamanda bir diğer ülkenin vatandaşlığını kazanmalan halinde aylıklarının kesilmesine iliş
kin hükümler saklı kalmak kaydıyla aylıklarının ödenmesine devam edileceği; 41 inci madde ile 
3201 sayılı Kanun hükümlerine göre borçlanma yapan kişilerin bu Kanunun yürürlük tarihinden ön
ceki kazançlarının bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre değerlen
dirileceği, 4 ncü maddenin (a) bendine tâbi olanlar için bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki 
sürelere ilişkin borçlanma taleplerinde 41 nci madde hükümleri ile 3201 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- Geçici 8 inci maddesi; "Madde ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 1479 sayılı 
Kanun kapsamında sigortalılık niteliği taşıdığı halde bu Kanunun yürürlük tarihinden önce herhan
gi bir sebeple kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki 
yıl içinde kayıt ve tescillerini yaptırmalarına olanak sağlanmış, ancak iki yıllık süre içinde kayıt ve 
tescil yaptırmayanların bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıt ve tescil yapılmamış döneme 
ilişkin hak ve yükümlülüklerinin düşeceği hükme bağlanmıştır. 

Yine bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 1479 sayılı Kanuna tâbi olan kişilerden, 1479 sayılı 
Kanuna tâbi olmayı gerektiren durumları devam etmekte iken, 5434 sayılı Kanuna tâbi çalışmaya 
başlayanların bir yıl içinde başvurmaları halinde, çakışan dönemde Bağ-Kur sigortalılıkları sona er
dirilerek bu döneme ait çalışma sürelerinin 5434 sayılı Kanuna tâbi geçmiş sayılacağı; bu Kanun 
gereği 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacakların takip edilecek olması nedeniyle, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bağ-Kur tarafından 2004 sayılı icra ve İflas Kanunu 
hükümlerine göre takibi başlatılan alacakların aynı kanun hükümlerine göre takip ve sonuçlan
dırılacağı hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- Geçici 9 uncu maddesi; "Madde ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan kanun hüküm
lerine tâbi olanların, yine anılan tarihler arasında emeklilikleri açısından yaş ve prim ödeme gün 
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sayısı bakımından uygulanacak geçiş hükümlerine; dördüncü fıkrasında 506 sayılı kanun hüküm
lerine tâbi sigortalı sayılanlardan bazı özel durumları nedeniyle emeklilik yaşı ve prim ödeme gün 
sayısı açısından tâbi olacağı geçiş hükümlerine; bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sosyal 
güvenlik kanunlarına tâbi olanların, bu maddenin dördüncü fıkrasında sayılan şekilde geçen çalış
maları nedeniyle prim ödeme gün sayılarına her bir yıl için 90 gün fiili hizmet süresi eklenmesine 
ilişkin hükümler düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- Geçici 10 uncu maddesi; " Madde ile 506 sayılı Kanunun bu Kanunla mülga 53 üncü mad
desi gereğince malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası olan, ancak bu hastalık 
veya arızasının ilk defa sigortalı olmadan önce bulunması nedeniyle aylık bağlanamayan kişilere, 
yaşa bakılmaksızın on beş yıl sigortalılık ve 3600 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş veya 
ödenmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacağı; bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sakatlık
ları nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazananlara uygulanacak hükümler; sakatlıkları 
nedeniyle vergi indiriminden yararlanması sonucu yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının kesil
mesi veya yeniden bağlanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce uygulanan hükümlere 
göre işlem yapılacağı; birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre hesaplanacak aylığın, 5400 gün 
üzerinden 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanacak miktarından az olamayacağı; malullük 
aylığı ile ölüm aylığı alt sınırlarının hesaplanmasında 2925 ve 2926 sayılı kanunlar bakımından 
nasıl uygulanacağı; beşinci fıkrada belirtilen alt sınır aylıklarının hesabında dikkate alınmayacak 
hükümlerin neler olduğu; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sosyal güvenlik kurumların
dan yaşlılık aylığı veya emeklilik aylığı alanların, fiilen bu Kanunun 4 ncü maddesi hükümleri 
gereği sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaya devam etmeleri halinde 30 uncu madde 
gereği sosyal güvenlik destek primine tâbi olacağı, ancak bu hükmün uygulanmasında 27/5/2005 
tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde belirtilenlerin hariç tutulacağı hükme bağlanmış
tır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- Geçici 11 inci maddesi; "Madde ile bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sosyal güvenlik 
kanunlarına göre tescili yapılmış kişilerin ve hak sahiplerinin T.C. kimlik numarası ile birlikte ver
gi numarasının da dikkate alınarak bilgi bankası oluşturulacağı; eski sicil numaralarının bu Kanun 
ile kayıt altına alınacakları tarihe kadar kullanılmaya devam edeceği; 17 nci maddeye göre verilecek 
ödeneklerin hesabında 4 üncü maddenin (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar bakımından, 
bu Kanuna göre prime esas kazanca dahil edilen unsurların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 
geçen çalışmalarına ilişkin prime esas kazançlarının hesabında da dikkate alınacağı; bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte dış temsilciliklerde görevli olan ve bu Kanuna göre sigortalı veya genel 
sağlık sigortalısı sayılan kişilerin bulundukları ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandınl-
malanna ilişkin hususlar hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

- Geçici 12 nci maddesi; Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigor
talı sayılan köy ve mahalle muhtarlan ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanların sağlık hizmetlerinden yaralanabilmeleri için aranan prim ödeme yüküm
lülüğünün, bu Tasarının kanunlaşmasından önceki prim borçları için geçerli olmayacağını hükme 
bağlayan bir fıkranın eklenmesi suretiyle ve "Madde ile bu Kanunla getirilen sigortalılık kontrolü 
ve diğer provizyon işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına başlanması için kurulacak alt yapı 
çalışmalarına kadar mevcut durumun sürdürülebilmesi için, sağlık karnelerinin veya sağlık bel
gelerinin kullanılmaya devam edeceği, keza bilgilerin yazılı olarak tutulacağı; bu Kanunun yürür
lük tarihinden önce sosyal güvenlik kanunları veya diğer mevzuat gereği kamu idarelerince sağlık 
hizmetleri kamu güvencesinde olan kişilerin kayıt ve tescillerinin bu Kanun hükümlerine göre 
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yapılmasına kadar geçecek sürede sorun oluşmaması için ilgili kurumlar tarafından altı ayı geç
memek üzere, yine kendi mevzuatındaki hükümlere göre devam ettirileceği; bu Kanunla kapsama 
alınan tüm kişilerin sağlık haklarının yaşama geçirilmesi için, en geniş ölçüde kapsam tanımlanmış 
olsa da, öngörülemeyen durumlarda kişilerin mağdur edilmemeleri amacıyla kapsam dışı kalan bir 
sağlık hizmetinin tedavi sağlanıncaya kadar yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre Kurum
ca sağlanmaya devam edileceği, prim ödem gün sayısı bakımından yürürlükten kaldırılan kanun 
hükümlerinde daha uzun süre tanımlanmış olması halinde 30 günün uygulanacağı, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan ancak faturalandırılması bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra yapılan tedavilere ilişkin ödemelerin, Kurum tarafından karşılanacağı, ancak ikinci 
fıkradaki süre içerisinde fiilen ödemelerin Kurum adına yapılabileceği; 60 inci maddenin (d) ve (g) 
bentleri gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların bu Kanun kapsamında zorunlu olarak genel sağ
lık sigortalısı sayılması için iki yıllık bir ek süre tanınması; aile hekimliğine geçişi kolaylaştırmak 
amacıyla aile hekimlerinden başlatılan sevk zincirinde 68 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
katılım paylarının %50 indirilerek tahsil edilebileceği; 70 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
belirlemelerin, en geç bir yıl içinde tamamlanacağı, bu süre içerisinde sevk zinciri zorunluluğunu 
ve bu zorunluluğa uymamanın yaptırımını ertelemeye Sağlık Bakanlığının yetkili olduğu; ilgili 
kanunları gereği tedavi yardımları karşılanan kişilerin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu 
Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü kişi 
sayılacağı, özellikle prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanan 4 üncü maddenin (c) ben
di kapsamındaki kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullan bakımından getirilen 30 gün
lük prim ödeme şartına durumlarında bir değişiklik oluncaya kadar tâbi olmadığı, kapsama alınan 
tüm kişilere ilişkin bilgilerin 3 ay içinde bildirilmek zorunda olunduğu, bu Kanunun 105 inci mad
desinin (g) bendi gereği diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı, ancak 
er ve erbaşların genel sağlık sigortası kapsamında olmaması nedeniyle 211 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun genel sağlık sigortası hükümleri bakımından bu Kanuna aykırı 
hükümlerinin uygulanmaya devam edileceği, bu süre içerisinde 211 sayılı Kanunda gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması için süre tanındığı; 2925 sayılı Kanunun prim ödemeye devam eden 
kişiler bakımından yürürlükte tutulması nedeniyle bu Kanun kapsamında sağlık yardımı alacak 
kişilerin de genel sağlık sigortası kapsamında olduğu, bu kişilerin aynı kanun gereği genel sağlık 
sigortası primlerini ödemeye devam edecekleri; sağlık yardımlarından yararlanabilmek için 67 nci 
madde gereği aranan prim borcu olmama şartının bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra tahakkuk 
eden borçlar için uygulanacağı; hükme bağlanmıştır." şeklindeki madde gerekçesiyle, 

- Geçici 13 üncü maddesi;" Madde ile 4046 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri ve müktesep 
hakların korunmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir."şeklindeki madde gerekçesiyle aynen, 

-108 inci maddesi; "Madde ile Tasarının hayata geçmesi öncesinde yapılması gereken kurum
sal hazırlıklara fırsat verilmesi ve uygulamanın yılbaşında başlatılmasını gerekli kılması nedeniyle 
Tasarının 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girmesi hususu düzenlenmiştir." şeklindeki madde gerek
çesiyle aynen, 

- 109 uncu maddesi; aynen, 
kabul edilmiştir. 
Ayrıca; metnin tamamı, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda 

redaksiyona tâbi tutulmuş, bu çerçevede maddelerde geçen atıflar düzeltilmiş, imla ve anlatım 
bozuklukları giderilmiştir. 
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MUHALEFET ŞERHİ 
1- Sosyal Sigortalar ile Genel Sağlık Sigortasının birlikte düşünülerek, kendi nam ve hesabına 

çalışanlann sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları içinde, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına 
borcunun olmaması şartının yer almasının özellikle tarım sigortalıları ve küçük esnafı mağdur 
edeceği; sigortalı grupları arasında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağı, 

2- İhaleli veya özel bina inşaatları asgari işçilik tutarlarının tespitinde 'esaslar'ın yönetmeliğe 
bırakılmasının hukukî açıdan sorunlara sebebiyet verebileceği, ayrıca, asgari işçilik ölçütün özellik
le kendi evini kendisi yapanlar ve ileri teknoloji ile inşaat yapanlar açısından haksızlıklara sebebiyet 
verebileceği, 

3- Tarımsal faaliyetin mülkiyet veya kiracılıkla irtibatlandırılmasının, kira ödemeksizin tarım
sal faaliyette bulunanları kapsam dışında bıraktığı; bu yaklaşımın sosyal güvenlik kavramı ile bağ
daşmadığı, 

4- Doktora süreleri borçlanma kapsamına alındığı halde, yüksek lisans sürelerinin kapsam 
dışında bırakılmasının isabetli olmadığı, 

5- Prensip olarak 25 yaşını geçmiş ve evli olmayan kız çocuklarının anne-babanın bakım 
yükümlülüğünden çıkarılmasının Türk toplumunun sosyo-kültürel yapısıyla bağdaşmadığı, 

6- Prim oranlarının yüksek olduğu; bunun kayıt dışı istihdamı önlemeye katkı sağlamayacağı, 
7- Sistemde, tam kapsamlı sağlık sigortası yaptıranların, genel sağlık sigortası dışına çıkartıl

masına imkân verilmemesinin ve isteyenler için ek emekliliğin sistemde yer almamasının eksiklik 
olduğu, 

Düşünülmektedir. 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

AYRIŞIK OY 
Anayasa Mahkemesi sosyal hukuk devletini "insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, 

kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamlarını güvence altına alan, kişi ile toplum arasında 
denge kuran, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplum
sal dengeyi sağlayan devlettir" şeklinde tanımlamış, çağdaş devlet anlayışını ise "sosyal hukuk dev
letinin tüm kurumlarıyla Anayasanın özüne ve ruhuna uygun biçimde yaşama..." geçirilmesi olarak 
ifade etmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi ayrıca kararlarında, sosyal hukuk devletinde kişinin korunmasının sosyal 
güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması ile mümkün olacağını vurgulayarak, bu bağlamda sosyal 
güvenliği, sosyal hukuk devletinin temel unsuru olarak görmektedir. Nitekim Anayasamızın 
60 inci maddesi, sosyal güvenliği yurttaşlar açısından bir "hak" olarak belirtmiştir. 

Ancak bugün çeşitli çevrelerce, sosyal güvenlik açıklan devlet açısından yük olarak görülmek
te ve bu yük "kara delik" olarak adlandmlmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da, yük olarak 
tanımlanan transferlerin yarattığı toplumsal fayda görülmemekte, toplumu oluşturan bireylerin 
yarınlarından emin olamama duygusunun nasıl bir kırılganlığa yol açıp toplumsal kargaşa oluş
turacağı düşünülmemektedir. 

Üç sosyal sigorta kurumu (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur) nüfusumuzun % 90'ına sosyal 
sigorta ve sağlık hizmeti sunmakta, kapsadığı sigortalılarını sosyal risklere karşı korumaktadır. Bu 
üç sosyal sigorta kurumuna 2005 yılı için Bütçesinden ayrılan pay 22 milyar YTL'dir. Kişi başına 
ortalama 343 YTL düşmektedir. Bir başka anlatımla, devlet bir yılda 343 YTL ile bir kişinin sosyal 
güvenlik hakkını (sağlık yardımları dahil) sağlamaktadır. 

Kuşkusuz Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Dolayısıyla sosyal sigorta sisteminin fon yaratır 
nitelikte olması gerekirdi. Ancak izlenen yanlış politikalar bu kurumlan ciddi açmazlarla karşı kar
şıya bırakmıştır. Bugün Türkiye'de sosyal sigorta sistemimizin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu 
yıllardan beri tartışılmakta ve bilinmektedir. Kaldı ki bu konu her yasama döneminde belli aralıklar
la TBMM gündemine de gelmiş, araştırma komisyonlan kurularak, soruna çözüm üretilmeye çalışıl
mıştır. Dolayısıyla, Türkiye'de yoğun olarak tartışılan ve çözülmesi gerektiği konusunda adeta bir 
toplumsal mutabakatın bulunduğu bu konunun, iktidar partisince de belli bir ciddiyet içinde ele alınıp 
değerlendirmesi gerekirdi. Ancak IMF'nin beklentileri ve IMF'ye verilen niyet mektuplanyla ön
görülen takvime uymak için başlangıçta çok hızlı davranılmış, ancak CHP'nin ısrarlı olarak konunun 
"Ekonomik ve Sosyal Konsey"de görüşülmesini istemesi üzerine Tasan Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey'e götürülmüştür. Burada sosyal taraflarla yapılan görüşmeler sonucunda, Tasarının belli bir ol
gunluğa ulaştığı görülmektedir. Ancak bu olgunluğun, yeterince sağlandığı kanısında değiliz. 

Tasarı ile; 
- Sigortalıların yükümlülükleri ağırlaştınlarak hakları daraltılmaktadır. 
- Yaşlılık aylığını hak etme koşullan ağırlaştınlarak mevsimlik işlerde çalışanlar ile esnek usul

de çalışanların emekli olma hakları ortadan kaldırılmaktadır. 
- Emekli aylığını hesaplanmasına esas kazançlann güncellenmesinde kullanılacak katsayının 

ve aylık bağlama oranlannın düşürülerek emekli aylığının düşük hesaplanması amaçlanmıştır. 
- Devletin asli görevi olan koruyucu sağlık hizmetleri genel sağlık sigortası kapsamına 

alınarak, sosyal sigortacılık ilkelerine ters bir uygulamanın yollan açılmıştır. 

- Sağlık hizmetlerinden yararlanmanın bir ön koşulu olarak görülen katılım payı, özellikle 
düşük gelir grubundaki sigortalılann sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını engelleyecektir. 

- Sigortalılara sunulacak sağlık hizmetlerinin yöntemi ile verilecek ilaçların, kan ve kan ürün
lerinin, protez, ortez, tıbbî araç ve gereçlerin süresini ve miktarlannı belirlemeye Kurumun yetkili 
kılınması, sigortalılann sağlık yardımlanndan yararlanma haklannı sınırlayacaktır. 

- Sigortalılardan tedavileri sırasında, otel hizmetleri adı altında fark alınması sigortalılann is-
tismanna yol açabilecektir. 
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- Norm ve standart birliği sağlamak amacıyla tüm çalışanların aynı sigorta statüsünde toplan
malarına karşın, farklı uygulamalara olanak sağlayan düzenlemelere yer verilmesi Anayasanın eşit
lik ilkesine aykırı düşmektedir. 

- Özellikle düşük gelirlilerin sistemin dışına çıkarılması, kayıt dışı çalışmayı özendirecektir. 

- Üzerinde durulması gereken bir diğer temel konu da, işçiler için getirilen prim ödeme gün 
sayısı ile ilgili yeni düzenlemedir. Prim ödeme gün sayısının 7000 günden, aşamalı olarak 9000 
güne çıkarılması Türkiye gerçekleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Esnek çalışmanın, sen
dikasızlaştırmanın, kayıtdışı çalışmanın, taşeronlaşmanın ve en önemlisi yoğun işsizliğin yaşandığı 
bir ülkede, bir işçinin 9000 gün prim ödemesi açıkça söylemek gerekirse, hiçbir şekilde gerçekçi 
değildir. Bu düzenlemenin anlamı, sendikasız işçilere düşük prim ödeme gün sayısı üzerinden 
emekli olmanın yolunu açmaktır. Bu da işçilerin yaşlılıklarında düşük emekli aylığı almalan 
sonucunu doğuracaktır. Eğer bir sosyal sigorta sistemi, kişilerin emekliliklerinde yoksulluk sınırının 
altında aylık almalarını öngörüyorsa, o sisteme "sosyal güvenlik sistemi" denemez. Olsa olsa o sis
tem, "yoksullara asgari ödenek sağlama sistemi" olur... Kaldı ki bu dahi olmayacak, çünkü halen uy
gulanmakta olan asgari aylık sistemi, bu Tasarı yasalaştığında tümüyle ortadan kalkacaktır. 

- Emeklilik yaşı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe gireceği 
01.01.2007 tarihinden itibaren ilk kez sigortalı olacaklar bakımından kadın ise 58, erkek ise 60 
olarak belirlenmiş ise de, bu yaşların 2036 yılından itibaren kademeli olarak aşağıdaki gibi 65'e 
yükseltilmesi öngörülmüştür. Yapılan düzenlemeye göre, 

01.01.2036 - 31.12.2037 süresinde kadın sigortalılar için 59, erkek sigortalılar için 61, 
01.01.2038 - 31.12.2039 süresinde kadın sigortalılar için 60, erkek sigortalılar için 62, 
01.01.2040 - 31.12.2041 süresinde kadın sigortalılar için 61, erkek sigortalılar için 63, 
01.01.2042 - 31.12.2043 süresinde kadın sigortalılar için 62, erkek sigortalılar için 64, 
01.01.2044 - 31.12.2045 süresinde kadın sigortalılar için 63, erkek sigortalılar için 65, 
01.01.2046 - 31.12.2047 süresinde kadın sigortalılar için 64, erkek sigortalılar için 65, 
01.01.2048 tarihinden itibaren de kadın ve erkek sigortalılar için 65, 
Olarak uygulanacaktır. 
Dolayısıyla kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını 01.01.2036 tarihinden önce dolduramayan sigor

talılar kademeli olarak yükselen emeklilik yaşlanna tâbi olacaklardır. Bunun sonucu olarak, aynı 
tarihte işe başlayan ve prim ödeme süreleri de eşit olan sigortalılar aynı yaşta emekli olamayacak
lardır. 

Örneğin; 
İlk kez 2007 yılında sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte 30 

yaşından küçük olan kadın sigortalılar ile 32 yaşından küçük erkek sigortalıların, 
İlk kez 2008 yılında çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte 31 yaşından küçük olan 

kadın sigortalılar ile 33 yaşından küçük olan erkek sigortalılann, 
İlk kez 2009 yılında çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte 32 yaşından küçük olan 

kadın sigortalılar ile 34 yaşından küçük olan erkek sigortalıların, 
İlk kez 2010 yılında çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte 33 yaşından küçük olan 

kadın sigortalılar ile 35 yaşından küçük olan erkek sigortalıların, 
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İlk kez 2011 yılında çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte 34 yaşından küçük olan 
kadın sigortalılar ile 36 yaşından küçük olan erkek sigortalıların, 

İlk kez 2012 yılında çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte 35 yaşından küçük olan 
kadın sigortalılar ile 37 yaşından küçük olan erkek sigortalıların, 

İlk kez 2013 yılında çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte 36 yaşını doldurmamış 
kadın sigortalılar ile 38 yaşını doldurmamış erkek sigortalıların, 

İlk kez 2014 yılında çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte 37 yaşını doldurmamış 
kadın sigortalılar ile 39 yaşını doldurmamış erkek sigortalıların, 

İlk kez 2015 yılında çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte 38 yaşını doldurmamış 
kadın sigortalılar ile 40 yaşını doldurmamış erkek sigortalıların, 

İlk kez 2016 yılında çalışmaya başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte 39 yaşını doldurmamış 
kadın sigortalılar ile 41 yaşını doldurmamış erkek sigortalıların, 

58 ve 60 yaşlarını 01.01.2036 tarihinden önce doldurmaları fiilen mümkün olmadığından, söz 
konusu sigortalılar da 2036 yılından itibaren uygulanacak kademeli olarak yükselen emeklilik yaş
larına tâbi olacaklardır. 

Tümü ilk kez 01.01.2007 tarihinde çalışmaya başladığı varsayılan değişik yaş gruplarından; 
a) Kadın sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için doldurmaları gereken yaşlar aşağıdaki 

gibi olacaktır. 

01.01.2007 
tarihinde 

yaşı 

30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 

58 yaşını 
dolduracağı tarih 

01.01.2035 
01.01.2036 
01.01.2037 
01.01.2038 
01.01.2039 
01.01.2040 
01.01.2041 
01.01.2042 
01.01.2043 
01.01.2044 
01.01.2045 
01.01.2046 
01.01.2047 

58 yaşın 
dolacağı tarihte 

geçerli olan 
emeklilik yaşı 

58 
59 
59 
60 
60 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
64 
64 

58 yaşın 
dolacağı tarihte 

geçerli olan 
emeklilik yaşını 

dolduracağı 
tarihte 

uygulanması 
gereken 

emeklilik yaşı 
58 
59 
60 
61 
61 
62 
63 
64 
64 
65 
65 
65 
65 

Sigortalının 
emekli 

olabilmesi için 
doldurmuş 

olması gereken 
yaş 

58 
59 
60 
61 
61 
62 
63 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
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b) Erkek sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için doldurmaları gereken emeklilik yaş
ları ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

60 yaşın dolacağı 

4* 
01.01.2007 
tarihinde 

yaşı 

32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 

60 yaşını 
dolduracağı 

tarih 

01.01.2035 
01.01.2036 
01.01.2037 
01.01.2038 
01.01.2039 
01.01.2040 
01.01.2041 
01.01.2042 
01.01.2043 
01.01.2044 
01.01.2045 
01.01.2046 
01.01.2047 
01.01.2048 
01.01.2049 

60 yaşın dolacağı 
tarihte geçerli 
olan emeklilik 

yaşı 

60 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
65 
65 

tarihte geçerli 
olan emeklilik 

yaşını 
dolduracağı 

tarihte 
uygulanması 

gereken 
emeklilik yaşı 

Sigortalının 
emekli 

olabilmesi için 
doldurmuş 

olması gereken 
yaş 

60 60 
61 61 
61 61 
62 62 
62 62 
63 63 
63 63 
64 64 
64 64 
65 65 
65 65 
65 65 
65 65 
65 65 
65 65 

Tablolarda görüldüğü üzere, çalışmaya başladığı tarihte 30 yaşını doldurmuş olan kadınlar 58 
yaşında, 32 yaşını doldurmuş erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanabilmekte, işe başladıkları 
tarihte 30 yaş altında olan kadınlarla 32 yaş altında olan erkeklerin işe başlama tarihindeki yaşları 
küçüldükçe, emekliliğe hak kazanacakları yaşlar yükselmektedir. 

Bu nedenle, aynı tarihte işe başlayan ve prim ödeme süreleri de eşit olan sigortalılar aynı yaş
ta emekli olamayacaklardır. 

Genç yaşlarda çalışmaya başlayanların 65 yaşından önce emekli olmalarını engelleyen ve 
sigortalıların işe başladıkları tarihteki yaşlarına göre emeklilik yaşlarını farklılaştıran sistem, eşitlik 
ilkesine açıkça aykırıdır. 

- Malûllük ve ölüm aylığının bağlanmasındaki koşulların ağırlaştırılması da, sistemde iyileş
menin ağırlıklı olarak çalışanlara çıkarıldığını göstermektedir. Oysa çalışanlar, hiçbir şekilde bugün 
ortaya çıkan tablonun sorumlusu değillerdir. Geçmişin hatalarının, çalışanlara çıkarılması, AKP 
hükümetinin sosyal güvenlik anlayışının IMF damgalı olduğunu açıkça göstermektedir. 

- Norm ve standart birliği sağlamak amacıyla getirilen Tasan, kamu çalışanları açısından kısa 
dönemde ağır yükler getirmekte, sistemdeki açıkların kısa dönemde bu kesimler tarafından finanse 
edilmesini öngörmektedir. Çünkü, prime esas kazançta SSK ve Bağ-Kur'lular için alt ve üst sınırlar 
getirilirken, kamu çalışanları açısından böyle bir sınırlama getirilmemiştir. Bu durumun doğal sonucu 
olarak, kamu çalışanları SSK ve Bağ-Kur'lulara göre daha yüksek emekli aylığı alacaklardır. 
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- Emekli aylıklarının bağlanmasında, bir yandan aylık bağlama oranı düşürülürken, öte yandan 
emeklilere refahtan pay verilmemesi uygulaması da sürdürülmektedir. Bu düzenleme ile emekli, 
emekli olduğu tarihteki gelire mahkûm edilmekte, ülkenin refah düzeyindeki artıştan pay 
alamamaktadır. Bu anlayışın, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşır olmadığı açıktır. Çalışırken katma 
değer yaratıp, ülkenin kalkınmasına katkı veren milyonlarca çalışanın, emekli olduktan sonra, kal
kınmadan, refahtan mahrum edilmesi, doğru bir anlayış değildir. En azından çalışırken alın teri 
dökenlerin, haklarının teslim edilmemesi demektir. 

- Fiili hizmet zammı uygulamalarında da ciddi haksızlıklara yol açan düzenlemelere yer veril
miştir. Örneğin, PTT çalışanlarına haklı olarak fiili hizmet zammı verilirken, aynı işi özel sektörde 
yapan kişilere bu hak verilmemiştir. Bu çifte standardın hiçbir anlamlı gerekçesi olamaz. Aynı şekil
de devlet tiyatrolarında çalışan sanatçılar fiili hizmet zammından yararlanırken, özel tiyatrolarda 
çalışanlar bu ayrıcalıklı durumdan yararlanamayacaklar. Bu çifte standardın, sosyal devlet ilkesiy
le bağdaşmayacağı açıktır. Çünkü aynı işi yapanların benzer koşullarda emekli edilmeleri sosyal 
sigorta mantığının da bir gereğidir. 

- Fiili hizmet zammında, benzer çifte standart uygulaması basın çalışanları için getirilmiştir. 
Tasarıya göre 5953 sayılı Yasa kapsamında olan basın mensupları fiili hizmet zammından yarar
lanırken, aynı işi yapan TRT çalışanları sadece farklı bir yasaya tâbi oldukları için, bu uygulamadan 
yararlanamayacaklardır. Acaba, 5953 sayılı Yasaya tâbi bir kameramanın taşıdığı kamera ile, bir 
TRT çalışanının taşıdığı kamera farklı mı? 

- Tasarının bir diğer özelliği de, zorunlu sigorta alanının daraltılmasıdır. Oysa, sosyal bir dev
lette, sosyal sigorta alanının mutlaka genişletilmesi gerekir. Çünkü sosyal devlette amaç insanları 
"tasada ve kıvançta" bir arada tutmayı sağlamaktır. 

- Tasarı, daha önce dul ve yetimlerin aldıkları aylıklarla ilgili olarak sınırlama getiren ve 
kazanılmış haklan sonlandıran yasal düzenlemenin getirdiği haksızlığı gidermemiştir. Bugün bin
lerce, dul ve yetim mağdur durumdadır ve sorunlarına çözüm beklemektedir. Kaldı ki, sosyal sigor
ta kuruluşlarının ödedikleri aylıklar bu insanlardan bugün cezalı olarak alınmak istenmektedir. Bin
lerce dul ve yetim bugün icra dairelerinde sürünmekte, göz yaşı dökmektedir. Bu insanların dramını 
dahi gideremeyen bir yasaya, "sosyal güvenlik reformu" anlayışını taşıyor diyebilir miyiz? 

-Tasan ile "genel sağlık sigortası" uygulamasına geçilmesi öngörülmekle birlikte, Tasannın, 
sağlıkta sunulan hizmetlerde bir geriye dönüşe de ortam hazırladığını belirtmek gerekiyor. Çünkü 
Tasanda, Kuruma verilen yetki ile, Kurumun sağlıkta ciddi sınırlamalar getirmesine olanak sağlan
maktadır. Bunun sonucu olarak, halen sağlık sigortası hizmeti alan bir sigortalı, Tasannın yasalaş
masından sonra ciddi sağlık sınırlamalanyla karşı karşıya kalabilecektir. 

- Tasanya göre, borcu olan Bağ-Kur'lular, hangi koşullarda olursa olsun sağlık hizmetlerinden 
yararlanamayacaklardır. Böyle bir düzenlemenin, ihtiyari sigorta uygulamalannda bir anlamı ol
makla birlikte, zorunlu sigorta uygulamalannda kesinlikle başvurulmaması gereken bir yol ol
duğunu belirtmek gerekiyor. Bugün için aynı uygulamanın yürürlükte olması, Tasan ile getirilen 
düzenlemeye asla haklılık kazandırmaz. 

- Tasarıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı koruyucu hekimlik alanına da girmektedir. Bu 
düzenleme, Sağlık Bakanlığı ile Kurum arasında yetki ve görev çatışmasına yol açacaktır. Nitekim, 
alt komisyon çalışmalannda bu gerçek görülmüştür. Kaldı ki, koruyucu sağlık hizmetlerinin Sağlık 
Bakanlığının görevi olduğu ve tüm harcamalannın da Genel Bütçeden karşılanması gerektiği açık
tır. Bu düzenleme, sigortalının kendi primleri ile koruyucu sağlık hizmetini gerçekleştirmesi 
sonucunu doğurur ki, böyle bir düzenlemenin sosyal devlet mantığı ile bağdaşmayacağı açıktır... 
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- Tasarı ile oluşturulan "Sağlık Hizmetlerini Fiyatlandırma Komisyonu"nun oluşumu da yan
lıştır. Kurum, bu Komisyona ancak gözlemci olarak katılmalı oy hakkı olmamalıdır. Çünkü ancak 
bu durumda, Kurum, daha bağımsız olarak sağlık hizmetlerini rekabet ortamı içinde alabilecektir. 
Sağlık fiyatlarının belirlendiği bir Komisyonun içinde yer alan Kurum, kendisine dayatılan fiyatı 
tartışmasız olarak kabul etmek durumunda kalacaktır. 

- "Asgari işçilik uygulaması" ile Kurum daha güçlendirilmiş konuma getirilebilirdi. Ancak bu 
yapılmamış, kayıtdışı çalışmayı önleyecek mekanizma düzenlemede kurulamamıştır. Kaldı ki, 
bugün oldukça yaygın olan kayıtdışı çalışmayla ilgili olarak ciddi hiçbir önleme tasarıda yer veril
memiştir. Bu demektir ki, sistem zaafını kendi bünyesinde sürdürmeye devam edecektir. Öte yan
dan, asgari işçilikle ilgili olarak asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki 
itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanların
dan dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlannca görevlen
dirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik 
elemandan oluşan "Asgari İşçilik Tespit Komisyonu" kurulması öngörülmüştür. Bu düzenleme ile 
sosyal tarafların komisyonlarda eşit ağırlıklı temsiline açıkça son verilmiştir. Çünkü, Komisyonda 
bu haliyle bir işçi temsilcisine karşın, TOBB temsilci dahil edildiğinde iki işveren temsilcisi olacak
tır ki, bu ILO standartlarına da aykırıdır... 

- Primlerin tahsilatı, sosyal güvenlik kurumlan için öteden beri ciddi bir sorundur. Bu tasan ile 
bu soruna kalıcı ve köklü bir çözüm getirilmemiş, ancak zorunlu sigortalılık alanı daraltılarak, bu 
sorun aşılmaya çalışılmıştır. Ama bu yöntemin sosyal devlet uygulamasıyla bağdaşmayacağı açıktır. 

- Bulgaristan göçmenlerinin öteden beri sosyal sigorta ile ilgili sorunları çözümlenememiştir. 
Çözüm bekleyen sorun, maalesef bu Tasarıda da çözüme kavuşturulmamış, sorun ileriye ertelen
miştir. 

- Ayın durum "köy korucuları" için de geçerlidir. Bugün devlet Anayasaya aykırı bir uy
gulamanın içindedir. Eline silah verip çalıştırdığı, aylık ödediği kişiyi sigortalı yapmamaktadır. Oy
sa devletin temel işlevi yurttaşlann hakkı olan sosyal güvenliği sağlamaktır. 

- Anayasanın 86. maddesinde geçen "T.C. Emekli Sandığı" ifadesi, bu tasarılar yasalaştığın
da olmayan bir kurum haline gelecektir. Bunun da Anayasal açıdan değerlendirilmesi gerektiği 
açıktır... 

Yukarıda kısaca saydığımız gerekçelerle Tasanyı olumlu bulmadığımızı belirtmek isteriz. 
M. Akif Hamzaçebi Kemal Kıhçdaroğlu Gürol Ergin 

Trabzon İstanbul Muğla 
M. Mesut Özakcan Bülent Baratalı Kazım Türkmen 

Aydın İzmir Ordu 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası 

bakımından kişileri sosyal sigorta riskleri karşısında güvence altına almak; bu sigorta kollarından 
yararlanacak kişileri ve sağlanacak sosyal sigorta haklarını, bu haklardan yararlanma şartlarını, sos
yal sigortaların finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların işleyişi ile il
gili usûl ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- Bu Kanun, kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasından yarar

lanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından ger
çek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını, 
c) Kısa vadeli sigorta kollan: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kol

larını, 
d) Uzun vadeli sigorta kollan: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarını, 
e) Sigortalı: Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya 

kendi adına prim gereken kişileri, 
f) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük veya yaşlılık aylığı al

makta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak 
kazanan eş, çocuk, ana ve babasını, 

g) Genel sağlık sigortası: Kişilerin sağlık riskleri nedeniyle oluşan harcamalannın karşılan
masını sağlayan sosyal sigortayı, 

h) Genel sağlık sigortalısı: Bu Kanuna göre genel sağlık sigortalısı sayılan ve genel sağlık 
sigortası bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişileri, 

ı) Bakmakla yükümlü olunan kişi: Genel sağlık sigortalısının; 
1) Sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayan eşini, 
2) Sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayan çocuklarından; 

18 yaşını, orta öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını dol
durmamış ve evli olmayan çocuklan ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit 
edilen evli olmayan çocuklannı, 

3) Sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayan ve geçiminin 
sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen ana ve babasını, 

i) Muhtaç: Kriterleri Kurumca çıkanlacak yönetmelikte belirlenen ve bu kriterlere uygun ol
duğu tespit edilen kişileri, 

j) Hizmet akdi: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 313 üncü maddesi ile tanım
lanan hizmet akdini veya 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 8 inci maddesinde tanım
lanan iş sözleşmesini, 
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k) Süreksiz iş: Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde nitelikleri bakımından en çok otuz iş 
günü süren işleri, 

1) Ücret: Kamu idareleri ile özel kuruluşlarda bir işverene tâbi olarak çalışanların, bu çalış
malarının karşılığı olarak belirlenmiş saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak elde ettikleri 
kazançları, 

m) Asgarî ücret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi gereğince 16 
yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt ücreti, 

n) Net asgarî ücret: Asgarî ücretten vergi ve sosyal sigorta primleri kesildikten sonra kalan üc
reti, 

o) Haftalık çalışma süresi: 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalış
ma süresini, 

p) Takvim ayı: Ücretleri her ayın 15'inde ödenen sigortalılar için ayın 15'inden ertesi ayın 
14'üne kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın l'i ile sonu arasında geçen ve otuz gün olarak 
değerlendirilen süreyi, 

r) Takvim yılı: Ücretleri her ayın 15'inde ödenen sigortalılar için 15 Ocak tarihinden ertesi yılın 
14 Ocak tarihine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında geçen 
ve 360 gün olarak değerlendirilen süreyi, 

s) Geçici iş göremezlik ödeneği: İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık halleri sonucu, 
hekim raporu ile istirahati belgelenen sigortalıya bu süre ile sınırlı olarak yapılan ödemeyi, 

t) Gelir: Sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, iş kazası veya meslek has
talığı halinde yapılan sürekli ödemeyi, 

u) Aylık: Sigortalıya veya hak sahiplerine malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılan 
sürekli ödemeyi, 

v) Ödeme dönemi: Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihlerinin belirlendiği 
devreleri, 

y) Tarımsal faaliyet: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkün
de veya kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut 
doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edil
mesini, bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesini, muhafazasını ve pazarlan-
masını, 

z) Kurum Sağlık Kurulu: İş kazası ve meslek hastalığı ile maluliyet hallerinde, Kurumca yet
kili kılman sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu 
teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle iş kazası, meslek hastalığı, maluliyet hal
lerini ve oranlarını belirlemeye yetkili hekimlerden oluşan kurulları, 

aa) Kamu idaresi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen idare 
ve kurumlar ile bunların ödenmiş sermayesinin % 50'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkları ve 
özel kanunları gereği personel kanunlarına tabi olarak personel çalıştıran diğer kurumları, 

bb) Sosyal güvenlik sözleşmesi: Türkiye'nin onayladığı ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik 
sözleşmelerini ve bu sözleşmelerin uygulama hükümlerini düzenleyen anlaşmaları, 

cc) Sağlık hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere 87 nci mad
de gereği sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri, 

dd) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti: Kişilerin hastalıktan korunması veya sağlıklı ol
ma halinin sürdürülmesi amacıyla kişiye yönelik olarak verilen sağlık hizmetlerini, 
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ee) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile 
sözleşmeli hekimleri, 

ff) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan veya üreten gerçek kişiler ile kamu ve özel 
hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini, 

gg) Katılım payı: Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için 93 üncü madde hükümlerine göre 
belirlenen ve genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenen 
tutan, 

hh) Sığınmacı: İçişleri Bakanlığı tarafından sığınmacı olarak kabul edilen kişileri, 
ıı) Vatansız: İçişleri Bakanlığı tarafından vatansız olarak kabul edilen kişileri, 
ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sigortalılara İlişkin Hükümler 

Sigortalı sayılanlar 
MADDE 4- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kollan uygulaması bakımından; 
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, 
b) Köy ve mahalle muhtarlan ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlardan; 
1) Esnaf ve sanatkârlar, 
2) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle veya basit usûlde gelir vergisi mükel

lefi olanlar, 
3) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek 

kuruluşlarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar, 
4) Anonim şirketlerin kurucu ortaklan ve yönetimkurulu üyesi olan ortaklan, sermayesi pay

lara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise 
tüm ortaklan, 

5) Tarımsal faaliyette bulunanlar, 
c) Kamu idarelerinde; 
1) Kadrolu olarak çalışanlar, 
2) (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde sözleşmeli olarak çalışan

lar ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyannea açıktan vekil atananlar, 
sigortalı sayılırlar. 
Birinci fıkranın (a) bendi kapsamına giren sigortalılara ilişkin hükümler, işçi sendikalanmn 

yönetim kurullanna seçilenler; bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sah
ne, gösteri, ses ve saz sanatçılan ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine 
alan bütün güzel sanat kollannda çalışanlar; düşünür ve yazarlar; 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı 
Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştınlan koruma bekçileri ile 24/4/1930 
tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar hakkında da uy
gulanır. 

Birinci fıkranın (c) bendi kapsamına giren sigortalılara ilişkin hükümler, kuruluş veya personel 
kanunlan gereğince seçimle veya atama yoluyla göreve gelenler; Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanlan, harp okulları ile fakülte ve 
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yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken as
kerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasp edilmek üzere temel as
kerlik eğitimine tabi tutulan adaylar ile fakülte veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına 
okuduktan sonra veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf subaylığa, astsubaylığa, uzman jan
darmalığa veya uzman erbaşlığa geçirilenler hakkında da uygulanır. 

Bazı sigorta kollarının uygulanacağı haller 
MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında 

uygulanacak sigorta kollan şunlardır: 
a) Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri üniteler

de çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında kısa vadeli sigorta kollan uygulanır. Bunlar ayrıca 
isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 

b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve iş
letmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler ile yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan 
öğrenciler, kısa vadeli sigorta kollanna tabi tutulur. 

c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya asayiş ve 
güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan bu 
Kanuna tabi çalışanlar hakkında aylıkları kesilmeksizin kısa vadeli sigorta kolları uygulanır. Ancak 
bunlar hakkında, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma 
bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. 

d) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğun
da olanlar hariç, yüksek öğretim kurumlarında çalıştırılan yabancı uyruklu öğretim elemanlan ile 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirilen yabancı uyruklu öğretmenler hakkında 
yalnızca kısa vadeli sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar hakkında, uzun vadeli sigorta kollarına 
tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından 
itibaren uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. 

e) Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları uygulanır. 
Sigortalı sayılmayanlar 
MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının uygulanmasında; 
a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, 
b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında 

ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, 
c) Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalış-

«masına rağmen haftalık çalışma sürelerinin 4857 sayılı Kanunda belirtilen sürelerden az olması 
nedeniyle aylık kazançları prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlar, 

d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, 
e) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş nam ve hesabına Tür

kiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler, 
f) Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya 

sanat okullarında ve yüksek okullarda tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğren
ciler, 

g) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan hasta veya malûller, 
h) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
ı) Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle sürek

siz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tarımsal faaliyette 
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bulunan ve yıllık tanmsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra 
kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 
otuz katından az olduğunu belgeleyenler, 

i) Niteliği itibarıyla bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde yevmiyeli olarak çalışanlar, 
j) Kendi nam ve hesabına çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciliyle 

birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlardan, aylık kazanç
larından bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı prime esas günlük kazanç alt 
sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler, 

4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz. 
(h) bendinin uygulanmasıyla ilgili olarak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden 

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılın
mak suretiyle öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı 
aranmaz. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Sigortalılığın başlangıcı 
MADDE 7- Sigorta hak ve yükümlülükleri, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine 

göre sigortalı sayılanlar için çalışmaya başladıkları tarihten; (b) bendine göre sigortalı sayılanlardan 
gelir vergisi mükellefi olanların gelir vergisi mükellefiyetinin başladığı tarihten; şirket ortaklarının 
şirket ortaklıklarının tescil edildiği tarihten; gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr 
sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olmaları gereken tarihten; tarımda ken
di adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için çalışmaya başladıkları tarihten; köy ve mahalle muh
tarları için seçildikleri tarihten; (c) bendine göre sigortalı sayılanlar için göreve başladıkları tarihten 
itibaren başlar. 

Sigortalı bildirimi ve tescili 
MADDE 8- Sigortalı bildirimi ve tescilinde aşağıdaki usûl ve esaslara göre işlem yapılır: 
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıracak işveren

ler, çalıştıracağı kişileri işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak sigortalı işe giriş bildir
gesiyle Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak, inşaat işyerlerinde işe başlatılacak kişiler için en 
geç işe başlatıldığı gün, yabancı ülkelerde sefer yapan ulaştırma araçlanna sefer esnasında alınarak 
çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan kişiler için işe giriş 
bildirgeleri işe başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kamu idarelerince yurt dışı görev
de çalışmak üzere işe alınanlann işe giriş bildirgelerinin üç ay içinde Kuruma bildirilmesi durumun
da süresi içinde bildirilmiş sayılır. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigor
talılar en geç otuz gün içinde, bunlardan kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe 
alınan sigortalılar ise üç ay içinde çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler. 

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler, aynı bent kapsamında 
sigortalı olmalarını gerektirecek şekilde çalışmaya başladıklan tarihten itibaren onbeş gün içinde 
örneği Kurumca hazırlanacak sigortalı bildirim belgesiyle çalışmaya başladıklarını Kuruma bildir
mekle yükümlüdür. İlgili kurum, kuruluş veya birlikler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ben
dinde belirtilen kişiler için kendi mevzuatlarına göre kayıt veya tescili yaptıklan sırada örneği 
Kurumca hazırlanacak sigortalı tesciline ilişkin belgeyi düzenlemek ve kayıt veya tescil tarihini 
takip eden onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 
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c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişileri çalıştıran kamu idareleri, 
bunlan çalıştırmaya başladıklan tarihten itibaren onbeş gün içinde işe giriş bildirgesiyle bunlann 
çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

Sigortalıların tescil ve diğer işlemlerinde sigorta sicil numarası olarak T.C. Kimlik Numarası 
kullanılır. 

Kamu idareleri ve döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar ve özel finans kurumları, Kurumca 
belirlenen işlemlerde kişilerin sigortalılık durumunu kontrol etmek ve sigortasız kişileri Kuruma 
bildirmekle yükümlüdür. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 141 inci madde hüküm
lerine göre idarî para cezası uygulanır. 

Bu madde gereği verilmesi zorunlu olan belgelerin içeriği, belgelerin verilme yöntemleri ve bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Sigortalılığın sona ermesi 
MADDE 9- Kısa ve uzun vadeli sigorta kollan bakımından sigortalılık; 
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların hizmet akdinin sona 

erdiği veya öldüğü tarihten, 
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılann; 
1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdik

leri, 
2) Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu mes

lek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği, 
3) Şirket ve donatma iştiraki ortağı olanlar için, tabi olduklan mevzuata göre şirketle ve donat

ma iştiraki ile ilgilerinin kesildiği, 
4) Şirket ortağı olanlar için, şirketin iflasına veya tasfiyesine karar verildiği, 
5) Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar için tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği, 
6) Öldüğü, 
tarihten, 
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan görevden ayrılan

ların veya ölenlerin, primlerinin ait olduğu ayı takip eden aybaşından, 
d) 5 inci madde gereği bazı sigorta kollarına tabi tutulanların, kısmen sigortalı sayılmalannı 

gerektiren halin sona erdiği tarihten, 
itibaren sona erer. 
Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre sigortalılığı sona erenlerin durumları işverenleri 

tarafından, (b) bendinde belirtilen şekilde sona erenlerin ise kendileri ve sözü edilen bentte belir
tilen ticarî faaliyetin sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar tarafından en geç yedi işgünü içinde 
Kuruma bildirilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkanlacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları 
MADDE 10-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların işverenleri 

tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, (c) bendinde sayılan sigortalıların kanunların
da belirtilen usûle uygun olarak görev veya eğitim amaçlarıyla yurt dışına gönderilmeleri veya (b) 
bendinde sayılan sigortalıların sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halin
de, sigortalıların ve işverenlerin bu Kanunda yazılı hak ve yükümlülükleri devam eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler 

İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli 
MADDE 11- Sigortalı sayılanların işlerini yaptıkları yerler işyeridir. 
İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı 

yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkan
ma, muayene ve bakım, bedensel ve meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar 
da işyerinden sayılır. 

İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı 
tarihte Kuruma vermekle yükümlüdür. 

Şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı 
sayısını beyan eden şirketlerin ticaret sicili memurluklarına yaptıkları bildirimler, ticaret sicili 
memurluklarmca bildirimi takip eden on gün içinde Kuruma gönderilir ve bu bildirim işverence 
Kuruma yapılmış sayılır. 

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin 
değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda bu hususların ticaret siciline tes
ciline ilişkin ilan tarihini, adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni or
tağın alındığı tarihi takip eden üç işgünü içinde örneği Kurumca hazırlanan bir bildirgeyle Kuruma 
bildirilir. 

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir 
işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledil
diği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden üç işgünü içinde, işyerinin miras 
yoluyla intikali halinde ise mirasçıları ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyeri bildir
gesini Kuruma vermekle yükümlüdür. Bu işlerde çalışan sigortalıların sigorta hak ve yükümlülük
leri devam eder. Kamu idarelerine ait işyerlerinin nakil, devir veya intikal işlemlerinde işyeri bildir
gesinin verilme süresi Kurumca belirlenir. 

Bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi bu Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri or
tadan kaldırmaz. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 141 inci maddenin birin
ci fıkrasının (b) bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır. İdarî para cezası uygulanması bu yüküm
lülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez. 

İşveren, işveren vekili ve geçici iş ilişkisi kurulan işveren 
MADDE 12-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan 

kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler işverendir. 
İşveren nam ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kim

se işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili ve 
4857 sayılı Kanunda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen yüküm
lülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Çiftçi mallarını koruma bekçileri hakkında işverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, 
bunları atamaya yetkili makam tarafından yerine getirilir. 

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde 
çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtlan 
Kurumu, işveren vekilleri ceza infaz kurumlan ile tutukevleri iş yurtlarının sorumlu müdür ve amir
leridir. 
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Aracı 
MADDE 13- Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına 

sigortalı çalıştıran üçüncü kişiye aracı denir. Asıl işveren bu Kanunun işverene yüklediği yüküm
lülüklerden dolayı aracı ile birlikte sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri 

İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 14- İş kazası; 
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada işini yaparken veya sigortalının işyerinde ayrılan 

alanlarda ihtiyaçlarını karşılamak için bulunduğu sırada, 
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi 

adına ve hesabına çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle, 
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının işveren tarafından görev ile işyeri dışında baş

ka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 
e) Sigortalıların, işe başlama ve işten ayrılma saatleri dikkate alınarak, mutad güzergâhında işe 

gidiş gelişi sırasında, 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay

dır. 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
a) (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan sigortalıların geçirdiği iş kazasının, işveren tarafın

dan o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü için
de, 

b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalının geçirdiği iş kazasının ise rahatsızlığının bildirim 
yapmaya engel olmadığı günden sonraki en geç üç işgünü içinde, 

Kurumca belirlenen usûlle bildirilmesi zorunludur. 
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için, 

gerekirse Kurumca veya Kurumca yetkili kılınan kamu idareleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. 
Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası ol
madığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler 121 inci mad
deye göre ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan tahsil edilir. 
İlgililer hakkında genel hükümlere göre ayrıca kovuşturma yapılır. 

Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 15- Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tek

rarlanan bir sebeple veya işin yürürüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakat
lık veya ruhî arıza halleridir. 

Meslek hastalığı halinde bu Kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için, sigortalının çalış
tığı işte meslek hastalığına tutulduğunun, usûlüne uygun düzenlenen sağlık kurulu raporu ve 
dayanağı tıbbî belgelerle, Kurumca gerekli görüldüğü hallerde işyerindeki çalışma şartlarını belir
leyen denetim raporları ve gerekli diğer belgeler de dikkate alınarak, Kurum Sağlık Kurulu veya 
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından tespit edilmesi gereklidir, 

Meslek hastalığı, sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak işten ayrıldıktan 
sonra meydana çıkmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için, es-
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ki işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurumca 
çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu 
durumdaki kişiler gerekli belgelerle doğrudan Kuruma müracaat eder. Herhangi bir meslek has
talığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin iş
yerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük 
süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile mes
lek hastalığı sayılabilir. 

İşveren, bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenirse veya durum kendisine bil-
dirilirse bunu öğrendiği günden başlayarak üç işgünü içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu 
yükümü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik veya yanlış bildiren 
işverene, Kurumca bu olay için yapılmış bulunan masraflar ile geçici iş göremezlik ödenekleri rücû 
edilir. 

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli incelemeler doğrudan Kurumca yapılır. 
Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı bu madde gereği çıkarılacak yönetmelikte belir

lenir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp 
sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara 
bağlanır. 

Hastalık ve analık hali 
MADDE 16- Sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan hastalık ve arızalan has

talık halidir. 
Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin anlaşıldığı tarihten 

başlayıp doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar 
olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve arıza halleri analık hali kabul edilir. 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlanan yardımlar 
MADDE 17- îş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hallerinde yapılan yardımlar 

şunlardır: 
a) İş kazası ile meslek hastalığı hallerinde; 
1) Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi. 
2) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. 
3) İş kazası ile meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması. 
4) Gelir almakta olan eş ve çocuklara evlenme yardımı verilmesi. 
5) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine cenaze yardımı öden

mesi. 
b) Sigortalıya hastalık ve analık hallerinden doğan geçici iş göremezlik süresince günlük 

ödenek verilmesi. 
c) Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 

çocuğun ölü doğmaması ve yaşamaya devam etmesi şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her 
ay, doğum tarihinde geçerli asgarî ücretin altıda biri tutarında emzirme yardımı verilmesi. 

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç 
MADDE 18- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödenek ve 

gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, iş kazasının veya doğumun olduğu, meslek has
talığı veya hastalık nedeniyle iş göremezliğin başladığı tarihten önceki üç takvim ayı içinde bu 
Kanunun uygulandığı bir veya birden fazla işte 110 uncu maddeye göre sigorta primine esas 
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kazançlar toplamının, Kuruma bu dönemde sigortalı için bildirilen prim gün sayısına bölünmesi 
suretiyle hesaplanır. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç aylık dönem içinde çalışmamış ve ücret almamış 
olan sigortalının günlük kazancının tespitinde, iş kazasının veya doğumun olduğu, meslek hastalığı 
veya hastalık nedeniyle iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki takvim ayı içinde çalıştığı 
son üç aylık dönemde elde ettiği kazanç esas tutulur ve günlük kazanç birinci fıkraya göre hesap
lanır. 

Oniki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, işe başladığı takvim ayı için
de iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa, günlük kazancı, iş göremez
liğinin başladığı tarih ile işe girdiği tarih arasındaki sürede elde ettiği kazanç toplamı, ücret aldığı 
gün sayısına bölünerek hesaplanır. İşe başladığı gün iş kazasına uğramaları halinde günlük kazan
cın hesabında aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 

Ücretle çalışanların; 
a) Günlük kazançlarının hesabında, ücret dışında zam, tazminat, prim ve ikramiye gibi arızi 

nitelikteki her çeşit istihkak dikkate alınmış ise, ödenek ve gelire esas alınan günlük kazancın tutarı, 
ücret toplamının ücret alman gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50'si 
oranında bir ekleme yapılarak bulunan miktardan çok olamaz. İdare ve yargı mercilerince verilen 
karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve 
gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar günlük kazancın 
hesabında dikkate alınmaz. 

b) Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl 
geçtikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden ayrıldığı tarih esas alınarak 
yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır. 

İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, 
yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 
MADDE 19- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış 

olması şartıyla; 
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün 

için, 
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalıların hastalık 

sebebiyle geçici iş göremezliğe uğraması halinde, geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 
bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olması şartıyla geçici iş göremez
liğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, 

c) Sigortalı kadının analığı halinde doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli 
sigorta primi ödenmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul 
gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalış
madığı her gün için, 

d) Sigortalı kadının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması 
halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, 

geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlara hastalıkları halinde geçici 

iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şar-
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tıyla yatarak tedavileri süresince veya bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede 
ödenir. 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş 
göremezlik ödeneği, 18 inci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının üçte ikisidir. 

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin en az haftalık olmak üzere, ödeme zamanı ve şekli Kurum
ca düzenlenecek yönetmelikle düzenlenir. 

Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında mey
dana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden 
ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların bu ödenekleri, 
günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştiril
miş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir. 

Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, 
geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir. 

Ay içerisinde meydana gelen iş göremezlik hallerinde, örneği Kurumca hazırlanacak bir bel
geyle sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğine esas kazancı Kuruma bildirilir. 

Kurumlarınca aylık veya ücretleri peşin olarak ödenen sigortalılara ait geçici iş göremezlik 
ödenekleri bu sigortalıları çalıştıran kuruma ödenir. 

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma 
MADDE 20- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu Kurumca yetkili kılınan sağlık hizmeti 

sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlarda belirtilen hastalık ve arızalara göre 
Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit 
edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. 

Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslek
te kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak rapor
lara göre yeniden tespit olunur. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlara sürekli iş göremezlik 
geliri, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının öden
miş olması şartıyla bağlanır. 

Sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanması 
MADDE 21- Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı 

oranına göre hesaplanır. 
Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 18 inci maddeye göre hesaplanan aylık kazancının 

% 70'i oranında gelir bağlanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama 
oranı % 90 olarak uygulanır. 

Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesap
lanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutan kendisine ödenir. 

Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı ile 
gelir başlangıç tarihi için Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere 78 inci madde 
hükmüne göre artırılarak belirlenir. 

Sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıcı 
MADDE 22- Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; 
a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi, 
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b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait 
sağlık kurulu raporu tarihini, 

takip eden aybaşından başlatılır. 
Sürekli iş göremezlik geliri almakta iken çalışmaya devam eden sigortalılardan, aynı arıza veya 

meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 19 uncu maddeye 
göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin 
otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir. 

Birden çok iş kazasına uğrama veya meslek hastalığına tutulma hali 
MADDE 23- Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına 

tutulması halinde, meydana gelen arızaların bütünü gözönüne alınarak kendisine sürekli iş 
göremezliğini doğuran son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir 
hesaplanır. Ancak, sigortalının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına 
göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş göremezlik geliri ilk 
kazanç üzerinden ödenir. 

Hak sahiplerine gelir bağlanması 
MADDE 24- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının 18 inci madde gereğince 

tespit edilecek aylık kazancının % 70'i alınmak suretiyle bulunan miktarın 78 inci maddeye göre 
güncellenerek bulunan tutarı, 46 ncı madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. 

îş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını 
kaybederek sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin hak sahiplerine de, ölümün iş kazası 
veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın 46 ncı madde hükümlerine göre gelir 
bağlanır. 

Gelirin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 46 ve 48 inci maddeler uygulanır. 
Evlenme ve cenaze yardımları 
MADDE 25- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının; 
a) Gelir almakta iken evlenen eş ve çocuklarına 50 nci madde hükmüne göre evlenme yardımı, 
b) Hak sahibine 51 inci madde hükmüne göre cenaze yardımı, 
ödenir. 
tş kazası ve meslek hastalığı bakımından işverenin sorumluluğu 
MADDE 26- İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma 

ve iş güvenliğine aykırı hareketi veya suç sayılabilir bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurum
ca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken 
ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak 
sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere Kurumca işverene ödet
tirilir. Sigortalı ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. 

İş kazasının 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafın
dan Kuruma bildirilmemesi durumunda bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek 
iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilir. 

Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora 
dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigor
talının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırıl
ması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik 
ödeneği işverene ödettirilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



- 254 -

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık bakımından üçüncü kişilerin sorumluluğu 
MADDE 27- İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık işveren dışında üçüncü bir kişinin kusuru 

nedeniyle meydana gelmişse, yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin 
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı için, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet 
kusuru varsa bunları çalıştıranlara genel hükümlere göre rücû edilir. 

Ancak, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine 
yapılacak her türlü yardım ve ödemeler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesin
de kastı veya kusuru bulunup da aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak 
sahiplerine Kurumca rücû edilmez. 

Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremez
liğinin artması 

MADDE 28- Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması veya 
iş göremezliğinin artması durumunda; 

a) Geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri; 
1) Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği ted

bir ve tavsiyelere uymaması sonucu, tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının art
masına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı, 

2) Bağışlanmaz kusuru veya suç sayılır hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek has
talığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi, 

esas alınarak yarısına kadarı Kurumca eksiltilir. 
b) Kastî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya 

Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalının geçici iş 
göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri ödenmez. 

c) Hekimce alınması istenen tedbirlere uymayan sigortalılara bu tedbirleri yerine getirmedik
leri süre için geçici iş göremezlik ödeneği verilmez. 

d) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almak
sızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilmez, verilmiş olan ödenekler de iki kat 
artırılarak geri alınır. 

14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler tarafından iş kazasının anılan 
bentte belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda sigortalıya yapılacak iş göremezlik 
ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir. 

Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk 
MADDE 29- Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halin

de, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten ön
ce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ilgililerin sigorta yardım
ları ile sağlık hizmetleri Kurumca sağlanır. 

Ancak, yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli 
bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin Kurumca belirlenecek tarifeye 
göre hesap edilecek sermaye değerleri tutan, 26 ncı maddede yazılı sorumluluk halleri aranmak
sızın, işverene aynca ödettirilir. 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halinin, işveren veya sigortalı tarafından yapıl
ması gereken bildirim süresi içinde meydana gelmesi, sigortalının çalışmalarının bu süre içerisinde 
bildirilmemesi ve aynı süre içerisinde Kurumca öğrenilmemesi durumunda da, ikinci fıkra hüküm
leri uygulanır. 
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Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler 
MADDE 30- Kısa vadeli sigorta kollan bakımından; 
a) Herhangi bir sebeple silah altına alman sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, 
b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği 

alan sigortalının iş göremediği süre, 
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre, 
19 uncu maddede belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya 

hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın hesabında da dikkate alınmaz. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 
Kimlerin malûl sayılacağı 
MADDE 31- Sigortalının talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne 

uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en 
az üçte ikisini yitirdiği veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en 
az % 66'sını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûllük sigortası bakımın
dan malûl sayılır. 

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, maluliyete esas hastalık veya 
arızanın çalışma gücünün üçte ikisini yitirmesine neden olacağı bu rahatsızlığın mahiyeti gereği tıb
ben anlaşılabiliyorsa veya önceden veya sonradan tespit edilen belgelerden sigortalı olarak ilk defa 
çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün üçte ikisini yitirdiği tespit edilirse, 
sigortalı bu hastalık veya arızası sebebiyle malûllük sigortası yardımlarından yararlanamaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Malûllük sigortasından sağlanan yardım 
MADDE 32- Malûllük sigortasından sağlanan yardım, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 
Malûllük aylığından yararlanma şartları 
MADDE 33- Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; 
a) 31 inci maddeye göre malûl sayılması, 
b) En az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması, 
c) Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya 

devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, 
d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların ayrıca, genel sağ

lık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim borcunun olmaması, 
şarttır. 
Ancak, birinci fıkranın (b) bendinin uygulamasında başka birinin sürekli bakımına muhtaç 

derecede malûl olan sigortalılar için 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş 
olmak yeterlidir. 

Malûllük aylığının hesaplanması 
MADDE 34- Malûllük aylığı, 39 uncu maddeye göre 9000 gün prim ödenmiş gibi hesap

lanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar için ise toplam 
süreye göre hesaplanacak aylık bağlama oranı, dikkate alınarak hesaplanır. Sigortalı başka birinin 
sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 20 puan artınlır. 
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Malûllük aylığının başlangıcı 
MADDE 35- Malûllük aylığı, sigortalının; 
a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor istek tarihinden önce ise, yazılı istek tarihini, 
b) Malûl sayılmasına esas rapor yazılı istek tarihinden sonraki bir tarihte ise, rapor tarihini, 
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanların çalıştıkları işyerine 

müracaatları halinde görevlerinden ayrıldıkları tarihi, 
takip eden ödeme dönemi başından itibaren başlar. 
Sigortalı aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malûllük aylığı 

geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlar. An
cak, bağlanacak malûllük aylığı, sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık 
tutarından fazla ise aradaki fark, birinci fıkraya göre tespit edilecek tarihten başlanarak verilir. 

Malûllük aylığının kesilmesi ve yeniden başlaması 
MADDE 36- Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte 

çalışanlann malûllük aylıklan, çalışmaya başladıklan tarihi takip eden ödeme dönemi başından 
itibaren kesilir. 

Bu Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışması nedeniyle malûllük aylıklan 
kesilenlerden çalışması sona erip, malûllük aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunanlara, kontrol 
muayenesine tabi tutulmak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malûllük aylığı, 
yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren ödenmeye başlanır. An
cak, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı hesaplanır ve bu ay
lık önceden bağlanan malûllük aylığından fazla ise hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar 
MADDE 37- Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır: 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 
Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 
MADDE 38- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar; 
a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmalan ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık 

ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmalan şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 
b) Yaşlılık aylığından faydalanmak için (a) bendinde belirtilen yaş şartı, 
1) 1/1/2036-31/12/2037 tarihleri arasında kadın ise 59, erkek ise 61, 
2) 1/1/2038-31/12/2039 tarihleri arasında kadın ise 60, erkek ise 62, 
3) 1/1/2040-31/12/2041 tarihleri arasında kadın ise 61, erkek ise 63, 
4) 1/1/2042-31/12/2043 tarihleri arasında kadın ise 62, erkek ise 64, 
5) 1/1/2044-31/12/2045 tarihleri arasında kadın ise 63, erkek ise 65, 
6) 1/1/2046-31/12/2047 tarihleri arasında kadın ise 64, erkek ise 65, 
7) 1/1/2048-31/12/2056 tarihleri arasında kadın ve erkek 65, 
8) 1/1/2057-31/12/2065 tarihleri arasında kadın ve erkek 66, 
9) 1/1/2066-31/12/2074 tarihleri arasında kadın ve erkek 67, 
10) 1/1/2075 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek 68, 
yaşını doldurmuş olmak şeklinde uygulanır. 
Sigortalılar 5400 gün prim ödemek ve birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş had

lerine üç yıl eklenmek şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 
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Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 31 inci maddenin ikinci fıkrasına 
göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malûllük 
aylığından yararlanamayan sigortalılara en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4000 
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 

Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı 
tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurumca sakatlığının; 

a) % 60-65 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4000 
gün, 

b) % 50-60 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4360 
gün, 

c) % 45-50 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar en az 20 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4720 
gün, 

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla birinci fıkranın (a) bendin
deki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 

Birinci fıkrada belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belirtilen sigor
talının işyerini kapatacağını belgeledikten, (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise yetkili makam
dan emekliye sevk onayı aldıktan sonra yazılı istekte bulunması şarttır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılar için ayrıca, yazılı talepte 
bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim bor
cunun olmaması şarttır. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması 
MADDE 39- Yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıların aylığı, aşağıdaki hükümlere göre 

belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır. 
Ortalama aylık kazanç, sigortalının her takvim yılına ait prime esas kazancı, kazancın ait ol

duğu takvim yılından itibaren aylık talep tarihine kadar geçen takvim yılları için, her yıl gerçekleşen 
ortalama prime esas kazançta değişim oranının % 50'si ve Aralık ayına göre Devlet İstatistik Ens
titüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyat indeksindeki değişim 
oranının % 50'si toplanarak bulunacak oran kadar artırılarak bulunan kazançlar toplamının, toplam 
prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazancın otuz katıdır. 

Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam 
prim ödeme gün sayısının her 360 günü için 31/12/2016 tarihine kadar % 2,5; 1/1/2016 tarihinden 
itibaren ise % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate 
alınır. Ancak aylık bağlama oranı hiçbir şekilde % 90*ı geçemez. 

Aylığın başlangıç tarihinin yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde, yukarıdaki şekil
de hesaplanan aylık 78 inci maddeye göre Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan 
artış oranı kadar artırılarak sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı 
MADDE 40- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan 

yaşlılık aylığına hak kazananlara, yazılı istek tarihinden sonraki ödeme dönemi başından baş
lanarak, (c) bendinde belirtilen sigortalılardan talep tarihinde kurumlarında çalışmaya devam eden-
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lere görevinden ayrıldığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından, açıkta iken istekte bulunanlara 
ise istek tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren aylık bağlanır. 

Aylığın ödenmesine başlanacağı tarihte hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği al
makta olan sigortalının yaşlılık aylığı, geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği 
tarihi takip eden ödeme dönemi başından başlar. Ancak, bağlanacak yaşlılık aylığı geçici iş 
göremezlik ödeneğinin aylık tutanndan fazla ise, aradaki fark birinci fıkraya göre tespit edilecek 
tarihten başlanarak verilir. 

Yaşlılık aylığının kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi 
MADDE 41- Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanların yaş

lılık aylıkları, yazılı talepleri aranmaksızın çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi 
başında kesilir. Yaşlılık aylıkları kesilenlerden yeniden çalıştıkları süre zarfında 110 uncu maddeye 
göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 111 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigor
ta kollarına ait prim alınır. Bu Kanuna tabi çalışmaya başlaması nedeniyle yaşlılık aylıkları kesilen
lerden, işten ayrılarak veya işyerini kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte 
bulunan sigortalıya, yazılı istek tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren yeniden yaşlılık 
aylığı hesaplanarak bağlanır. Bu durumda olanların yeniden hesaplanan yaşlılık aylığı, 78 inci mad
deye göre yeni talep tarihine kadar yükseltilen eski aylıklarının altında olamaz. 

Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan aylıklarının 
kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlar
dan 110 uncu maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 111 inci maddenin (e) ben
di gereğince sosyal güvenlik destek primi alınır. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş süreler bu 
Kanuna göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan prim ödeme gün sayısına ilave edilmez. 42 nci 
ve 49 uncu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılmaz. 

Birinci fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilenler, çalıştıklan süre içinde ikinci fıkra hükümlerinin 
uygulanmasını; ikinci fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilmeden çalışanlar ise çalıştıklan süre içinde 
haklannda birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasını isteyebilirler. Bu durumda yazılı talep tarihini 
takip eden ödeme dönemi başından itibaren talep ettikleri birinci veya ikinci fıkra hükümleri uy
gulanır. 

Toptan ödeme ve ihya 
MADDE 42- Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağ

lanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
kazanamayan sigortalıya, kendi adına ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her 
takvim yılına ait tutarı, primin ait olduğu takvim yılından itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen 
takvim yıllan için her yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son 
temel yıllı kentsel yerler tüketici fıyatlan indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ve bu şekil
de bulunan güncelleştirilmiş miktarlar toplamı başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayı ile ödemenin 
yapıldığı tarih arasında geçen her ay için tüketici fiyat indeksindeki aylık değişim oranı kadar ay-
nca artırılarak toptan ödeme şeklinde verilir. 

Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan yeniden bu Kanuna tabi 
olarak yahut bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
talan primi ödemiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin, 
ödeme tarihini takip eden takvim ayı başından itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen takvim ay
ları için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici 
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fiyatları indeksindeki değişim oranı ile güncellenerek bulunan tutarını talep tarihini takip eden ayın 
sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasında dikkate 
alınır. 

Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar 
MADDE 43- Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine sağlanan yardımlar şunlardır: 
a) Aylık bağlanması, 
b) Ölüm toptan ödemesi yapılması, 
c) Aylık almakta olan eş ve çocuklara evlenme yardımı yapılması, 
d) Hak sahibine cenaze yardımı verilmesi. 
Ölüm aylığı bağlama şartları 
MADDE 44- Ölüm aylığı; 
a) En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş, 
b) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına 

hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış, 
c) Bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları 

sebebiyle kesilmiş, 
durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. 
Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması 
MADDE 45- Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında; 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malûllük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması 

sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 34 üncü veya 39 uncu maddelere göre 
tespit edilecek aylığı, 

c) En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının, 39 un
cu maddeye göre 9000 gün prim ödenmiş gibi hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim gün sayısının 
9000 günden fazla olması halinde bu süreye göre hesaplanacak aylık bağlama oranı üzerinden 
hesaplanacak aylığı, 

esas alınır. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmasına 

hak kazanmış ise, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında bu durum dikkate alınmaz. 
Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması 
MADDE 46- Ölen sigortalının 45 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının; 
a) Bu Kanuna tabi bir işte çalışan veya bu çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık alan dul eşine 

% 50'si; çalışmayan veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık almayan veya aylık alan 
çocuğu bulunmayan dul eşine % 75'i, 

b) Bu Kanun kapsamında çalışmayan veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık al
mayan; 

1) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 
yaşını doldurmayan çocukların, 

2) Çalışamayacak durumda malûl bulunan çocukların, 
3) Yaşlan ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan 

kız çocukların, 
her birine % 25'i, 
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c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya son
radan bu duruma düşenlerle, ana ve babalan arasında evlilik bağlantısı bulunmayan veya sigor
talının ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenen
lerin her birine % 50'si, 

d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunduğu veya hak sahibi eş veya çocuk bulun
madığı durumlarda muhtaç ana ve babasının her birine % 25'i, 

oranında aylık bağlanır. 
Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soybağı düzeltilmiş veya babalığı hükme 

bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan 
yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır. 

Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu 
sınınn aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır. 

Ölüm aylığının başlangıcı 
MADDE 47- Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar; 
a) Sigortalının ölüm tarihini, 
b) Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıl

dığı tarihi, 
takip eden ödeme dönemi başından itibaren başlatılır. 
Hak sahibi aylıklarının kesilmesi ve yeniden bağlanması 
MADDE 48- Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 46 ncı maddede belirtilen şartlann ortadan 

kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 
Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde, 46 ncı maddede belirtilen şart

lar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini takip eden dönem başından itibaren yeniden aylık bağ
lanır. Ancak evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda, önceki aylığın yeniden bağlanması, 
sonraki eşten dolayı aylık hakkının doğmaması şartına bağlıdır. 

Yeniden bağlanan aylık, aylığın kesildiği tarihten tekrar bağlandığı tarihe kadar geçen süre için 
78 inci maddeye göre artırılması suretiyle belirlenir. 

Bu madde gereğince aylığı kesilen çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malûl olan
lara, bu Kanuna tabi olarak yurt içinde ya da sosyal güvenlik anlaşması imzalanmış ülkelerde çalış
mamaları veya buralardan kendi çalışmalanndan veya eşinden dolayı gelir veya aylık almamaları 
şartıyla malûllük durumlannın tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takip eden ödeme dönemi 
başından itibaren aylık bağlanır. 128 inci madde hükmü saklıdır. 

Ölüm toptan ödemesi ve ihya 
MADDE 49- Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm 

tarihi esas alınmak kaydıyla 42 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan tutar, 46 ncı madde 
hükümleri dikkate alınarak hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir. 

Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan ödeme mik-
tannı geçemez. Bu sınınn aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak 
indirimler yapılır. 

Toptan ödeme yapıldıktan sonra artan miktar olursa sigortalının ölümünden sonra doğan veya 
soybağı düzeltilen veya babalığı hükme bağlanan çocuklanna da bu madde hükümlerine göre top
tan ödeme yapılır. 
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Bu Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş sürelere, borçlanılarak veya yurt dışı 
hizmetleri birleştirilerek veya sonradan hizmet tespiti suretiyle ayrıca hak kazanılan sürelerin eklen
mesi suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamam
lanabilmesi halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine 42 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ih
ya edilebilir. Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye ilişkin tutar dahil her türlü borçların ödendiği 
tarihi takip eden aybaşı itibarıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasında dikkate alınır. 

Evlenme yardımı 
MADDE 50- Gelir veya aylık almakta olan eş ve çocukların evlenmeleri ve talepte bulunmaları 

halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin bir yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere ev
lenme yardımı olarak verilir. 

Evlenme yardımı alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde 
boşanması halinde, bir yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz. 

Evlenme yardımı yapılması halinde diğer hak sahiplerinin aylık ve gelirleri evlenme yardımı 
yapılan sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 46 ncı maddeye göre yeniden belir
lenir. 

Cenaze yardımı 
MADDE 51- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûl

lük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortası primi ödenmiş olup da ölen sigortalının hak sahibine asgarî ücretin üç katı tutarında cenaze 
yardımı ödenir. Cenaze yardımı sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana 
babasına, o da yoksa kardeşlerine yapılır. 

Cenaze yardımının yukarıdaki fıkraya göre ödenemediği ve sigortalının cenazesinin gerçek 
veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, belgelere dayanan ve birinci fıkrada belirtilen 
miktarı ve yapılan harcamayı geçmeyen masraflar bunlara ödenir. 

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi 
MADDE 52- Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigor

talılık süresinin başlangıcı; sigortalının, mülga 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununa, mülga 
6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Hakkında Kanuna, 17/7/1964 tarihli ve 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım 
İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa veya bu Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir. 

Bu Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi 
olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki 
süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının 
hesabına dahil edilir. 

Aylık ve gelir bağlama işlemlerinde dikkate alınan sigortalılık süreleri, sigortalılığın başlangıç 
tarihi ile sigortalının aylık veya gelir bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen 
süredir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar bakımından sigor
talılık süresi, sigortalılığın başlangıç tarihi ile 64 üncü maddeye göre emekliye sevk onayı tarihi 
arasında geçen süredir. 
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Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu 
MADDE 53- Üçüncü bir kişinin suç sayılabilir bir hareketiyle malûllük veya ölüm sigortasın

dan yardım yapılmasını gerektiren bir halin doğması durumunda, Kurum sigortalı veya hak sahip
lerine gerekli sigorta yardımlarını yapar. Ancak, Kurum yapılan bu yardımların ilk peşin sermaye 
değeri için üçüncü kişilere, istihdam edenlere ve diğer sorumlulara rücû eder. 

Taksirli suç sayılabilir hareketiyle malûllük veya ölüm sigortasından yardım yapılmasına 
neden olan üçüncü kişinin, sigortalının eşi, çocukları, ana ve babası olması halinde bu kişilere rücû 
edilmez. 

Fiilî hizmet süresi zammı 
MADDE 54- Aşağıda belirtilen görevlerde ve işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu görevlerin

de fiilen çalışmak suretiyle geçen hizmet sürelerine, bu sürelerin her 360 günü için karşılarında gös
terilen prim gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. Bu görevlerde ve işyerlerinde 
geçen 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet 
süresi ile orantılı olarak belirlenir. 

Eklenecek 
Gün Sayısı 

90 gün 
Kapsamdaki Sigortalılar 
1) Fabrika, atölye, boya, asit 
havuzları, tersane ve depolarla 
trafo binalarında çalışanlar 

Kapsamdaki İşyerleri/İşler 
Çelik, demir, pirinç ve tunç döküm işlerinde 
zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patla
yıcı gaz, asit, boya işleri ile gaz maskesiyle 
çalışmayı gerektiren başka işlerde, patlayıcı 
maddeler yapılmasında, lokomotif ve 
gemi kazanlarının onarılması ve temizlenmesi 
işlerinde, gemilerin sintine, dabilbotom gibi 
kapalı sarnıçlar içindeki raspa ve boya 
işlerinde, oksijen, elektrik kaynağı, keski, 
tabanca ve perçin, takım sertleştirilmesi 
ve kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde 

2) Basım ve gazetecilik işyerle
rinde 4857 sayılı İş Kanununa 
göre çalışanlar 

Solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen gaz 
veya diğer zehirleyici maddelerle çalışılan 
işyerleri, fazla gürültülü ve ihtizaz yapıcı 
makine ve aletlerle çalışarak iş yapılan 
işyerleri, tabiî ışığın hiç olmadığı veya 
münhasıran suni ışık altında çalışılan 
işyerleri, günlük mesainin yarıdan fazlası 
saat 20.00'den sonra çalışılarak yapılan 
işyerleri 

90 gün 

3) Gemi adamları, gemi 
ateşçileri kömürcüler, dalgıçlar 
4) Yer altı veya yer altı 
münavebeli işyerlerinde 
yer altında çalışanlar 

Denizde 

Maden işyerleri 

90 gün 

180 gün 
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Kapsamdaki Sigortalılar Kapsamdaki İşyerleri/İşler 
5) Mesleği icabı; röntgen, Hastane, sağlık tesisi ve laboratuvarlar 
radyum ve benzeri iyonizan 
radyasyonlarında çalışan tabip, 
teknisyen, sağlık memuru, 
radyasyon fizikçisi ve teknisyeni 
ve iyonizan radyasyonla bilfiil 
çalışan bilumum personel ve 
yardımcıları 

6) İnfaz koruma memurları, baş Ceza ve tutukevlerinde 90 gün 
memurları ve diğer personel. 

7) Pilot, hostes ve diğer uçuş Hava, deniz ve kara yollan ulaşım firmaları 90 gün 
görevlileri ile gemi, uzun yol 
otobüs kaptan ve yardımcıları ile 
bunların seferlerinde çalışan 
diğer personel 

8) Muvazzaf subay, yedek subay, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 90 gün 
astsubay, uzman jandarma ve 
uzman erbaşlar 

9) Polis, komiser yardımcısı, 
komiser, başkomiser, emniyet 
amiri, emniyet müdürleri ile 
bu ve daha yukan derecelerdeki 
emniyet mensupları, Milli 
İstihbarat Teşkilatı görevlileri 

10) Basın kartı yönetmeliğine 
göre basın kartına sahip olmak 
suretiyle gazetecilik yaparken, 
kamu kurumlarına giren ve bu 
kurumlarda meslekleriyle ilgili 
görevlerde istihdam edilen 
sigortalılar 

11) 13/6/1952 tarihli ve 
5953 sayılı Kanuna tâbi 
olarak çalışan sigortalılar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 

Eklenecek 
Gün Sayısı 

120 gün 

Emniyet ve polis birimlerinde, 90 gün 
Milli İstihbarat Teşkilatında 

Basın müşavirlikleri 90 gün 

5953 sayılı Kanun kapsamındaki işyerleri 90 gün 
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Fiilî hizmet zammı süresinin emeklilik yaşı ve aylıkların hesaplanmasına etkisi 
MADDE 55- 54 üncü maddeye göre hesaplanan fiilî hizmet zammı süreleri beş yılı geçmemek 

üzere uzun vadeli sigorta kollan uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir ve emeklilik yaş 
hadlerinden indirilir. 

Sigortalılık borçlanması 
MADDE 56- Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların; 
a) Ücretsiz analık izni süreleri, 
b) Kısmi çalışma durumunda çalışmadıkları süreleri, 
c) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, 
d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların personel mevzuatına göre 

aylıksız izin süreleri, 
e) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt 

dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, 
f) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların normal staj süreleri, 
g) 5434 sayılı Kanuna tabi olarak halen hizmette bulunanlardan evvelce (E) cetveli veya yev

miyeli olarak geçen ve borçlandırılmayan süreleri, 
h) Herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin 

tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, 
i) Grev ve lokavtta geçen süreleri, 
j) Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri, 
k) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin 

yapıldığı tarihi takip eden aybaşma kadar açıkta geçirdikleri süreleri, 
1) Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetleri Sınıfında görev yapanlardan: 
1) Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde görev yapan ve ücretlerini bu 

Genel Müdürlükten alanların bu süreleri, 
2) Diyanet îşleri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu daimi mezun imam, hatip ve müezzin 

kayyımlara vekalet edenlerin bu süreleri, 
3) Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam 

hatiplik yapanların bu süreleri, 
kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 112 nci mad

deye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırından, (i) bendinde belirtilen süreler için 
prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenecek gün
lük kazanç üzerinden hesaplanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primlerini borcun tebliği 
tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandınlır. Altı ay içinde primi ödenmeyen 
borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. 

Birinci fıkranın (1) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen hizmetlerin borçlandırılabil-
mesi için ilgililerin bu görevleri müftülükçe verilen buyrultu belgesine istinaden yapmış olmaları ve 
ücretlerinin dernek, vakıf veya köy bütçesinden ödendiğinin, defter veya bordro, bu olmadığı tak
dirde vergi dairesi kayıtlanna istinaden müftülükçe verilmiş belgelerle kanıtlamalan gereklidir. 

Primi ödenen borçlanma süresinin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün 
sayısına eklenir. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için 
borçlandınlma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandınlan gün sayısı kadar geriye 
götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere 
borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. 
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Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler 
MADDE 57- Türk vatandaşı iken yabancı bir ülkede çalışmış olanlar, 18 yaşını doldurdukları 

tarihten sonraki yurt dışı çalışmalarının dilediği kadarını Kurumca belirlenecek usûllerle belgelen
dirmek suretiyle borçlanabilirler. Bunların hak sahipleri de bu Kanunla getirilen haklardan yarar
lanırlar. 

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç miktarı, başvuru tarihindeki prime esas 
asgarî ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32,5'idir. 

Borçlanılan süreler malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan bakımından bu Kanunda belirlenen 
esaslar dahilinde değerlendirilir. Aylığın hesaplanmasında borçlanma tutanna esas günlük kazancın 
otuz katı, borçlanma bedelinin ödendiği takvim yıllanna ait 39 uncu maddeye göre hesaplanmış or
talama aylık kazanç kabul edilir. 

Tahakkuk ettirilen borç miktan tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde ödenir. 
Kısmi aylık alanlar tam aylığa yeterli gün sayısını veya diledikleri kadarını borçlanabilirler. 
Türkiye'de çalışması bulunmayanların sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlannın tamamını 

ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülen tarihtir. 
Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerdeki hizmetlerini bu Kanuna göre borçlananların 

âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. 
Yurt dışında iken borçlanma isteğinde bulunacak sigortalı ve hak sahipleri Yeni Türk Lirası 

olarak bildirilecek borç miktarını döviz cinsinden, Türkiye'de ise Yeni Türk Lirası olarak öderler. 
Borcun ödendiği miktara karşılık gelen gün sayısı aylığa esas alınır. 

Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı talebinde bulunup işlemleri devam edenler veya aylık alırken 
yeniden yurt dışında hizmet akdine bağlı olarak veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlayanlar 
ile ikamete dayalı sosyal yardımlardan yararlananlann aylık ve sosyal yardım zammı toplamından % 
32,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmek suretiyle aylıklannın ödenmesine devam edilir. 
Bunlann aylık aldıklan sürede yurt dışında geçen çalışmalan bu Kanuna göre borçlandınlmaz. 

Aylık alırken yurt dışında hizmet akdine bağlı olarak veya kendi nam ve hesabına çalışmaya 
başlayanların talepleri halinde bağlanan aylıklan çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. Bunlar diler
lerse bu hizmetlerini borçlanabilirler. Bunlardan yeniden aylık isteğinde bulunanlar hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

Yurt dışı borçlanma primlerinin iadesi 
MADDE 58- Bu Kanun kapsamında olanlann hesabına yabancı ülkelerdeki sosyal güvenlik 

kurumlarına yatırılmış bulunan primlerin, ülkeler arasında sosyal güvenlik sözleşmeleri ile Tür
kiye'ye transferlerinin sağlanması halinde; 

a) Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin tamamını borçlanarak tahakkuk ettirilen borcunu 
ödemiş olanlara, transfer olunan primlerin tamamı, 

b) Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin bir kısmını borçlanarak tahakkuk ettirilen borcunu 
ödemiş olanlara, transfer olunan primlerin borçlandıkları süreye isabet eden orandaki miktan, 

sigortalıya, hak sahiplerine veya mirasçılarına iade edilir. 
Tahakkuk eden borç miktan, talep edilmesi halinde transfer olunan primlerden tahsil edilebilir. 
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BEŞİNCÎ BÖLÜM 
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler 

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları 
MADDE 59- Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir sebep ve suretle ayrılanlara, is

tekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren, istek tarihinde Cumhurbaşkanına 
ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40'ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır. 

Ancak, herhangi bir sebep ve suretle görevden ayrılan Cumhurbaşkanı, 38 inci maddeye göre 
yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa, 39 uncu maddeye göre yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylık
lardan yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır. 38 inci maddeye göre aylığa hak kazanılmıyor-
sa birinci fıkraya göre bağlanan aylığın tümü, 38 inci maddeye göre aylığa hak kazanılıyor ve 39 
uncu maddeye göre hesaplanan aylık, birinci fıkraya göre bağlanan aylıktan düşükse aradaki fark, 
Hazineden tahsil edilir. 

Başbakan iken bu görevinden herhangi bir sebep ve suretle ayrılanlara, istekleri üzerine, 
müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren, istek tarihindeki Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin % 
40'ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 75'i oranında yaşlılık aylığı 
bağlanır. 

Ancak herhangi bir sebep ve suretle görevden ayrılan Başbakan, 38 inci maddeye göre yaşlılık 
aylığına hak kazanıyorsa, 39 uncu maddeye göre yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan 
yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır. 38 inci maddeye göre aylığa hak kazanılmıyorsa üçün
cü fıkraya göre bağlanan aylığın tümü, 38 inci maddeye göre aylığa hak kazanılıyor ve 39 uncu 
maddeye göre hesaplanan aylık, üçüncü fıkraya göre bağlanan aylıktan düşükse aradaki fark, 
Hazineden tahsil edilir. 

Cumhurbaşkanı veya Başbakan iken veya bu görevlerden ayrıldıktan sonra ölenlerin hak sahip
lerine, bu maddeye göre hesap edilen aylık 46 ncı madde hükümlerine göre ölüm aylığı olarak bağ
lanır. 

Bu madde kapsamında bağlanan gelir ve aylıklar 78 inci madde hükümlerine göre artırılır. 
Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller 
MADDE 60- Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin istisnalar aşağıdaki 

gibidir: 
a) 5434 sayılı Kanunun 40 inci maddesi gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara onbeş 

yıl fiilî hizmet sürelerini doldurmaları halinde, 
b) Otuz yıl fiilî hizmet sürelerini tamamlamış olanlara kanunları gereğince kadrosuzluk 

nedeniyle re'sen emekliye sevk edilmeleri halinde, 
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlardan subay, astsubay, askerî 

memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da 
disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar 
üzerine kurumlarınca re'sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı 
yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere, 38 inci maddede 
belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayısını, şayet kapsamında iseler 5434 sayılı Kanunun geçici 205 
inci maddesinde belirtilen yaş ve süreleri tamamlamaları halinde, 

yaşlılık aylığı bağlanır. 
Birinci fıkra gereğince bağlanan yaşlılık aylıkları, 38 inci maddede aranan yaş ve prim ödeme 

gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunlan çalıştıran kurumlardan tahsil edilir. 
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Kanunları gereğince açığa alınanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigor
talılıkları ve primleri 

MADDE 61- Kamu idarelerinde memur olarak çalışan personelden, görevden uzaklaştırılan, 
görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan 
kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanun
larına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise 
prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır. 

Görevine son verilen memurlardan yargı kararı ile memuriyete iade edilenlerin primleri, 
göreve son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar emsali kadronun prime esas kazancına 
göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin gecikme zamları 
kurumlarınca ödenir ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılır. 

Birinci ve ikinci fıkraya göre sigortalılık durumu değişenler için ek bildirge düzenlenerek 
Kuruma verilir ve bu durumda idarî para cezası hükümleri uygulanmaz. 

Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve kamu görevlilerinin prime esas kazanç 
tavanı 

MADDE 62- Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda silahlı kuvvetler hesabına okuyan
ların ve astsubay sınıf okulu öğrencilerinin öğrenci harçlıkları ile ilgisine göre teğmen veya ast
subay çavuş prime esas kazançları arasındaki farkın primi öğrenciler adına kurumlarınca ödenir. 

Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya 
yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin yüksek öğrenim süresinin fiilî 
hizmetten sayılması nedeni ile doğacak borçlanma bedeli, göreve başladıkları tarihteki teğmen 
prime esas kazancı üzerinden sigortalı prim hissesi kendilerince, işveren prim hissesi de kurum
larınca verilmek suretiyle ödenir. 

Talim ve manevra için rütbe ile silah altına alınan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ben
di kapsamında olan sigortalılardan rütbelerinin prime esas kazançları, vazifelerinin prime esas 
kazancından fazla olanların prime esas kazanç farklarına ait primleri vazife gördükleri kurumların
ca ve seferberlik ve harp için silah altına alınanlardan vazife prime esas kazançları, rütbelerinin 
prime esas kazancından fazla olanların prime esas kazançları arasındaki farkın primleri de, rüt
belerinin prime esas kazancım ödeyen kurumca kesilerek Kuruma ödenir. 

Kamu görevlilerinin kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının uygulaması bakımından prime esas 
kazançlarının tespitinde 112 nci maddede belirtilen tavan sınırlaması aranmaz. 

Harp malûllerine verilecek malûllük zammının karşılığı 
MADDE 63- Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaş ile 

Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen kamu görevlilerinden 5434 sayılı Kanunun 64 üncü 
maddesi uyarınca harp malûlü olanlara verilecek her türlü malûllük zammı tutarının Kurumca belir
lenecek peşin sermaye değeri toplamı en geç otuz gün içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından 
Kurumun göstereceği hesaplara yatırılır. 

Harp malûllüğü aylığı alanların sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde bu aylıkları 
kesilmez. 

Harp malûllerinin hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının tutarı, harp malûllüğü zammı da 
ayrıca dikkate alınarak hesap edilir. 

Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları 
MADDE 64- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların yaşlılık veya 

malûllük aylığı almak üzere görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi; 
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a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, sigortalının çalıştığı göreve atamasındaki usûle göre 
atamaya yetkili makamın, 

b) İstek üzerine veya yaş haddi veya malûllük hallerinde atamaya yetkili makamın, 
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, belediye meclisi ve il genel mec

lisi üyelerinin yaşlılık aylığı taleplerinde, maluliyet ve yaş haddi hallerinde adlarına prim kesilmiş 
en son kurumun en yüksek amirinin, bunlardan bu görevlerinden önce herhangi bir kamu kurumuna 
tabi olarak çalışmayanların son defa görev yaptıkları yer başkanının, 

d) Kurumların yönetim kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde, atanmaların
da atamayı yapan kurumun en yüksek amirinin, 

e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Baş
kanının aynı hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 

onayı ile tekemmül eder. 
Bakanlar Kurulu karan veya müşterek kararname ile atananların görevleriyle ilişiklerinin kesil

mesi ilgili bakanın onayı ile tekemmül eder. 
Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşen kuruluşlar ile satış 

veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye ayrılanlar için emekliye sevk onayı 
aranmaz. 

Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak isteyenler için her durumda istek tarihin
den itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş sayılır. 

İtibarî hizmet süreleri 
MADDE 65- İtibarî hizmet süresi, bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan 

ödemelerin hesabında fiilen çalışılmak suretiyle geçen hizmet sürelerine eklenen süredir. 
Sigortalıların aşağıda yazılı görevlerde geçen zamlar hariç fiilî hizmet sürelerinin her yılı için; 
a) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlardan; 
1) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim 

tarihine, 
2) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çar

pışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 
3) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf ol

duğu uluslararası anlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
görev yapanların, yabancı ülkeye gönderildiği tarihten Türkiye'ye dönüş tarihine, 

kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin bir katı itibarî hizmet süresi olarak 
eklenir. 

b) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumlan ile ilgileri kesilmeyerek, ikinci 
fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yazılı hareketlere sivil iştirakçi, er veya 
erbaş olarak katılanlann, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam 
eden tutsaklık süreleri dahil, bir katı itibarî hizmet süresi olarak eklenir. 

c) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan 
kanunlan gereğince, aylıklan ödenmek suretiyle, kurumlan ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durum
larda geçen fiilî hizmet sürelerinin bir katı itibarî hizmet süresi olarak eklenir. 

Yukandaki yazılı itibarî hizmet sürelerinin toplamı beş yıldan fazla olamaz. 
Eklenecek itibarî hizmet süreleri 
MADDE 66- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutan

lığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdür-
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lüğünde pilot, uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçü görevleriyle ilgili kadro ya da 
pozisyonlara atanarak bu görevleri fiilen yapanlann bu sürelerinin her yılı için altı ay itibarî hizmet 
süresi eklenir. Bunlardan 65 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt 
bentlerinde gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenir. 

İtibarî hizmet sürelerinin etkisi ve itibarî hizmet süresi primi 
MADDE 67- İtibarî hizmet süreleri aylık bağlama oranının hesabında prim ödeme gün sayısına 

eklenir. Bu süreler yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli prim gün sayısı, yaş ve emekli ikramiyesi 
hesabında nazara alınmaz. 

Her yıl sonunda, sigortalının fiilî hizmet süresine 65 inci ve 66 ncı maddeler uyarınca eklenen 
itibarî hizmet süresinin her otuz günü için, yılın son ayında sigortalı adına ödenen sigortalı ve iş
veren prim toplamı kadar ayrıca itibarî hizmet primi işverenden tahsil edilir. 

Kamu görevlilerinin iş göremezlik gelirleri ile malûllük aylıkları 
MADDE 68-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan kamu görev

lilerinden, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanması gereken
lere veya aynı durumda olup 31 inci maddeye göre malûl sayılanlara, sürekli iş göremezlik geliri 
veya malûllük aylıkları, 21 inci ve 34 üncü maddelere göre hesaplanan tutar % 30 artırılmak suretiy
le verilir. 

Sürekli iş göremezlik geliri veya malûllük aylığının artınlan bölümüne ait maliyetlerin Kurum
ca hesaplanan peşin sermaye değeri, en geç otuz gün içinde bunlan çalıştıran kamu idareleri tarafın
dan Kurumca gösterilen hesaplara yatırılır. 

ALTINCI BÖLÜM 
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri 

İsteğe bağlı sigorta 
MADDE 69- İsteğe bağlı sigorta, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı sayılmayanların, prim 

ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmalarını sağlayan sigortadır. 
İsteğe bağlı sigorta şartları 
MADDE 70- İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için; 
a) Bu Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya kendi çalış

maları nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, 
b) 18 yaşını doldurmuş bulunmak, 
c) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak, 
şarttır. 
İsteğe bağlı sigorta başlangıcı 
MADDE 71- İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip 

eden aybaşından itibaren başlar. 
İsteğe bağlı sigortanın başladığı tarihte, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek 

çalışması bulunduğu tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları, bu çalışmanın sona erdiği tarihi 
takip eden aybaşından itibaren başlamış sayılır. Zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim 
ödenen süreler iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler faiz uygulanmaksızın ilgililere 
iade edilir. 

İsteğe bağlı sigorta primleri 
MADDE 72- İsteğe bağlı sigortalılar, 112 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt 

sınırı ile üst sının arasında belirleyecekleri kazanç üzerinden % 20 oranında malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan ile % 12 oranında genel sağlık sigortası primi öderler. 
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İsteğe bağlı sigorta priminin, sigortalı tarafından belirlenecek gün sayısı esas alınarak ait ol
duğu ayın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. İlgili ay içinde ödenmeyen isteğe bağlı sigorta prim
leri, bu Kanunun uygulanmasında prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmaz. 

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 84 üncü maddenin birin
ci fıkrasının (f) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle 
yükümlüdür. 

İsteğe bağlı sigortanın sona ermesi 
MADDE 73- İsteğe bağlı sigortalılık; 
a) Kısmi zamanlı çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddeye göre çalışmaya başlayanların 

çalışmaya başladıkları tarihten, 
b) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son ayın 

bitiminden, 
c) Aylık veya gelir bağlama talebinde bulunanların, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanmış 

olmak şartıyla talep tarihinden, 
d) Ölen sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşından, 
e) Genel sağlık sigortası priminin üst üste iki aydan fazla süre ile ödenmemesi durumunda, son 

primin ait olduğu ayı takip eden aybaşından, 
itibaren sona erer. 
Birinci fıkranın (b) bendine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının isteğe bağlı 

sigortaya devam edebilmesi için yeniden müracaatta bulunması şarttır. 
İsteğe bağlı sigorta sürelerinin değerlendirilmesi 
MADDE 74- İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 

uygulamasında dikkate alınır. 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler 
Sigortalılık nedenlerinin çakışması 
MADDE 75-4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan sigortalılık nedenlerinden birden fazlasına 

aynı anda tabi olmasını gerektiren şekilde çalışanlar; 
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasinın (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak 

çalışmaları halinde tercih edecekleri bent kapsamında, 
b) 4 üncü madde ile 5 inci maddeye aynı anda tabi olmaları halinde 4 üncü madde kapsamın

da, 
sigortalı sayılır. 
Aylık ve gelirlerin birleşmesi 
MADDE 76- Bu Kanuna göre bağlanacak aylık ve gelirlerin birleşmesi durumunda; 
a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından; 
1) Hem malûllük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, 

aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı, 
2) Malûllük veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigor

talıya her iki aylığı, 
3) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az 

olan aylığın yarısı, 
4) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya yüksek olan aylık, 
ödenir. 
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b) İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından; 
1) Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki 

geliri, 
2) Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın 

yarısı, 
3) Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya yüksek olan gelir, 
ödenir. 
c) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak 

kazanılan aylık ve gelirler birleşirse sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek 
olanın tamamı az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığının tümü, malûllük 
ve yaşlılık aylığının yarısı bağlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda bir kişide ikiden fazla gelir veya 
aylık birleştiği takdirde bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkan veren iki dosya üzerinden 
gelir veya aylık bağlanır, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık haklan durum değişikliği 
veya diğer bir dosyanın devreye girdiği tarihte düşer. 

Değişen gelir ve aylıkların başlangıcı 
MADDE 77- Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin durum

larının, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık miktarının düzel
tilmesini gerektirir bir şekilde değişmesi halinde, gelir veya aylık miktarları, değişikliğin meydana 
geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir. 

Gelir ve aylıkların yükseltilmesi 
MADDE 78- Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme 

tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık doneme göre Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyat indeksindeki değişim oranı kadar 
artırılarak belirlenir. 

Gelir ve aylıkların ödenmesi 
MADDE 79- Sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklar her ay peşin olarak 

ödenir. 
Gelir ve aylıkların ödeme tarihleri, şekli ve ödeme merkezleri Kurumca belirlenir. 
Gelir ve aylık bağlanmayacak haller 
MADDE 80- Ölen sigortalının hak sahiplerinden; 
a) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık alan sigortalıyı, kasten öl

düren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya 
malûl duruma getirenlere, 

b) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık alan sigortalıya veya hak 
sahibine karşı ağır bir suç işlemesi veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini 
önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirastan çıkarılanlara, 

c) Sonraki eşinden dolayı bu Kanuna göre gelir veya aylığa hak kazanan dul eşe önceki eşin
den, 

d) Evliliğin ölüm nedeniyle son bulması halinde, eşinden dolayı bu Kanuna göre gelire veya 
aylığa hak kazanan çocuklara ana veya babadan, 

gelir veya aylık bağlanmaz. 
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Yaş 
MADDE 81- îş kazasıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin 

hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporu ile ilk defa tespit edildiği 
tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigor
talıların ve hak sahibi çocuklannm, mülga 5417 sayılı Kanun ve mülga 6900 sayılı Kanun ile 506 
sayılı, 1479 sayılı, 2925 sayılı, 2926 sayılı ve 5434 sayılı kanunlara veya bu Kanuna göre ilk defa 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum 
tarihleri, sigortalının bu Kanuna göre ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklannm 
da nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas alınır. 

İş kazası, meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalanndan gelir ve aylık tahsisleri 
ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk 
defa tespit edildiği veya sigortalılann bu Kanuna ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara 
tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş tashihleri dikkate alınmaz. 

Nüfus kayıtlannda doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı olup 
da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplannın bu Kanunda belirlenen yaş hadleri sebebiyle emeklilik 
işlemleri, doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden önce olan
lar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde 
yapılır. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
MADDE 82- Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere Milli Savunma Bakan

lığınca görevlendirilecek bir ortopedi ve travmatoloji uzmanından, Sağlık Bakanlığınca görevlen
dirilecek bir kalp damar cerrahisi uzmanından, Bakanlıkça görevlendirilecek bir dahiliye uzmanın
dan, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Ankara'da bulunan üniversitelerin tıp fakültelerinden 
seçilecek bir halk sağlığı, bir psikiatri ve bir göğüs hastalıklan öğretim üyesinden, Kurumca görev
lendirilecek maluliyet işlemlerinde deneyimli bir hekim ile birer nöroşirurji ve kulak burun boğaz 
uzmanından, en fazla üyeye sahip işveren kuruluşu tarafından seçilecek bir kardiyoloji uzmanından, 
en fazla üyeye sahip işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir göz hastalıklan uzmanından ve en fazla 
üyeye sahip kamu çalışanlannı temsil eden konfederasyon tarafından seçilecek bir nöroloji uz
manından teşekkül eden Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. 

Öğretim üyeliğinde kıdemli olan hekim, Kurula başkanlık eder. Kurulda görevlendirilecek olan 
hekimlerin hizmet süreleri üç yıl olup, yeniden görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içerisinde bir
birini izleyen beş veya toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanlann görevleri kendiliğin
den sona erer. Görevi sona eren hekimin yerine bir başka hekim, yerini aldığı hekimin görev 
süresini tamamlayacak şekilde aynı usûlle görevlendirilir. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iştirak edenlere katıldıkları her toplantı günü için 4000 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktar üzerinden toplantı ücreti 
ödenir. Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir. Kurul gerek gördüğü haller
de dışandan uzman kişilerin görüşüne başvurabilir. 

Kurul, sigortalılar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi 
tespiti ile çalışma gücünün üçte ikisinin kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu 
olanlan inceleyerek karara bağlar. 
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Kurul, bu Kanunda yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve 
bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyalan hakkında, gerekli incelemeleri 
yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için Adalet Bakanlığınca belirlenen bilir
kişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kurumun ilgili birimine gönderir. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli yer, malzeme ve 
personel Kurumca temin edilir. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usûl ve esasları ile bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Denetleme ve kontrol yetkisi 
MADDE 83- Bu Kanun bakımından kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin işlemlerin 

denetimi Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyer
lerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî denetim personeli veya bu konuda görev
lendirilen muhakkiklerce de yapılabilir. 

Kurumun denetim ve kontrol elemanlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını 
doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Bunlar tarafın
dan düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. İşverenler ve sigortalılar, görevli 
denetim ve kontrol elemanlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan belge 
ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu 
yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Kurumun denetim ve kontrol 
elemanları görevlerini yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar. 

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurum denetim ve kontrol elemanları 4857 sayılı 
Kanunda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini haizdir. 

İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını 
gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 
Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş ser
best muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelen
mesi sonucunda Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğu, Kurumun denetim 
yetkisi saklı kalmak kaydıyla, esas alınabilir. Usûl ve esasları Kurumca belirlenmiş hesaplama yön
temine uygun olarak serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirce düzenlenen rapor 
ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği anlaşılan işyeri ve işverenlerinin, tespit edilen fark işçilik 
tutarı üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme zammı tutarını 141 inci maddenin birinci fıkrasının 
(d) bendi uyarınca verilecek idarî para cezaları ile birlikte ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi 
verilebilir. Kurumca belirlenen usûl ve esaslara aykın hareket ederek Kurum zaranna sebebiyet ver
diği anlaşılan serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından düzen
lenen raporlar dikkate alınmaz ve bunlann daha sonra düzenleyecekleri raporlar hiçbir zaman 
Kurumca işleme konulmaz. Gerçeğe aykın rapor düzenleyen serbest muhasebeci malî müşavirler 
ile yeminli malî müşavirler hakkında Kurumun genel hükümlere göre takip hakkı saklıdır. 

Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları 
her türlü denetim ve incelemeler sırasında, çalıştınlanlann sigortalı olup olmadığını da tespit ederek 
sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır. Bu kurumlar ayrıca kendi mevzuatları 
gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas 
kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini de en 
geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal işlemi 
yapar. İlgililerin itiraz hakları saklıdır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkanlacak yönetmelikle düzen
lenir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Genel Sağlık Sigortası Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili 

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar 
MADDE 84- Türkiye'de yerleşik kişilerden; 
a) 4 ve 5 inci maddeler gereğince sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalı olan kişiler, 
b) (a) bendine göre sigortalı sayılmayanlardan; 
1) 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin 

Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yeşil kart verilen 
kişiler, 

2) Vatansızlar ve sığınmacılar, 
3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Ter

tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 
5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında 

Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişileri, 
8) 5434 sayılı Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı alan er, erbaş ve sivil görevliler, 
c) Yerleşim yeri Türkiye olmayan Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı ülke vatan

daşlarından bu maddenin (a) bendine göre sigortalı sayılmayanlardan Türkiye'de bir yıldan fazla 
süreyle yerleşen kişiler, 

d) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden 
yararlandırılan kişiler, 

e) Gelir veya aylık alan kişiler, 
f) (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenler dışında kalan kişiler, 
genel sağlık sigortalısı sayılır. 
5 inci madde ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (j) bent

lerinde sayılanların durumları, öncelikle genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi 
olup olmadığı, daha sonra da bu maddenin birinci fıkrası hükümleri gereği genel sağlık sigortalısı 
olup olmadığı dikkate alınarak tespit edilir. 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların tedavi giderleri 4/1/1961 
tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre karşılanmaya 
devam edilir. 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılanlar ise genel sağlık sigortalısı 
sayılmazlar. 

Birinci fıkranın (c) ve (f) bentlerinin uygulanmasında evli olanlar için, kan veya kocadan han
gisinin bu maddeye göre genel sağlık sigortalısı, hangisinin bakmakla yükümlü olunan kişi 
olacağının tespiti kendi tercihlerine bırakılır. 
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Prim yükümlülüğü bakımından tescil 
MADDE 85- 84 üncü madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların prim yükümlülüğü 

bakımından bildirimi ve tescili aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: 
a) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar, 

sigortalı olarak tescil edilmiş olmaları durumunda, genel sağlık sigortası bakımından da tescil edil
miş sayılır. 

b) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri gereğince genel sağlık sigortalısı 
sayılanlar ilgili kurumlar tarafından kapsama alınmış olmaları durumunda, genel sağlık sigortası 
bakımından da tescil edilmiş sayılır. 

c) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar, 
İçişleri Bakanlığına verecekleri bildirim ile tescil edilir. 

d) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar, 
Türkiye İş Kurumu tarafından verilen bildirim üzerine tescil edilir. 

e) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar, 
bu gelir veya aylıklardan yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren tescil edilir. 

Bu Kanun açısından genel sağlık sigortalılık başlangıç tarihi, Kurumca veya ilgili kurumlarca 
belirlenen kişinin tescil veya kapsama alınma tarihidir. 

84 üncü madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, 18 yaşına kadar genel sağ
lık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak tescil edilmiş sayılır. Bu hükmün uygulan
masında sigortalı sayılan kişinin tescil edilmiş olması şartı aranmaz. Yeni doğan çocuğun anne veya 
babası yok ise 18 yaşına kadar, 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (7) numaralı alt 
bendi hükümlerine göre primi Devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortalısı olarak tes
cili yapılır. 

84 üncü madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılmasını gerektiren durumunda değişiklik olan 
kişilerden, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri kapsamında genel sağlık sigortalılığı 
devam edecekler, durumlarında değişiklik olduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili 
Kuruma başvurmak zorundadır. Bu kişilere doksan günle sınırlı olmak üzere 92 inci maddenin ikin
ci fıkrasında belirtilen kimlik belgelerinin ibrazı zorunluluğu dışındaki diğer şartlara bakılmaksızın 
Kurumca sağlık hizmetleri sağlanmaya devam edilir. 

Tescil işlemlerinde sigorta sicil numarası olarak Türk vatandaşları için T. C. Kimlik Numarası, 
yabancı uyruklu genel sağlık sigortalısı kişiler için ise Kurumca verilecek sicil numarası kullanılır. 
Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler Türk vatandaşı ise, T. C. Kimlik 
Numarası ile Türk vatandaşı değilse Kurumca verilecek ayrı bir numara ile işlemleri takip edilir. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 141 inci maddenin birin
ci fıkrasının (i) bendine göre idarî para cezası uygulanır. 

Genel sağlık sigortası bakımından sigortalılık bildirimi, başvuru, kayıt, tescil, sona erme ve bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık hizmetleri, diğer haklar ve yararlanacak kişiler 
MADDE 86- Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve 

bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakları sağlamak bir 
yükümlülüktür. 

Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler yararlandırılır. 
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Bu Kanun kapsamındaki kişilere sunulacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile kişilerden 
alınan primlerin tutan arasında ilişki kurulamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar 

Sağlanan sağlık hizmetleri 
MADDE 87- Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kal

malarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve 
analık sebebiyle gerekli olan sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan 
kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca sağlanacak sağlık hizmetleri şun
lardır: 

a) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, 
b) Hastalık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin 

göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile 
diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, tedaviy
le ilgili tıbbî danışmanlık, hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ilgili 
kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin karan üzerine yapacaklan tıb
bî bakım ve tedaviler, 

c) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim veya ebe tarafından yapılacak muayene, 
hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlil
leri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, 
tedaviyle ilgili tıbbî danışmanlık, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hiz
metleri, 

d) 15 yaşına kadar; ağız ve diş muayenesi, diş hekiminin göreceği lüzum üzerine ağız ve diş 
hastalıklannm teşhisi için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı 
yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, tedaviye yönelik 
tıbbî danışmanlık, hasta takibi, 60 yaş ve üzerindeki genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin diş protezleri, 

e) Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için 
gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına 
mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, 
garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri. 

Birinci fıkranın (d) bendinin uygulanmasında; diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş eti hastalık
larının tedavisi, travmaya ve onkolojik tedaviye bağlı ağız ve diş hastalıklannm tedavisi ile trav
maya ve onkolojik tedaviye bağlı protez uygulamaları ve ağız ve diş hastalıklan ile ilgili acil sağ
lık hizmetleri için yaş şartı aranmaz. 

Hekimlerin ve diş hekimlerinin branşlan, klinik ve laboratuvar bulgulan, konulan teşhisler, 
sağlık hizmetlerinin sunulduğu basamak, kanıta dayalı tıp uygulamalan, maliyet-fayda, maliyet-et-
kililik ve benzeri ölçütler dikkate alınarak, Kurumca sağlanacak sağlık hizmetlerinin cinsleri, belir
lenecek zaman aralığında kullanım miktarları ve kullanım süreleri Kurumca Sağlık Bakanlığının 
görüşü alınarak belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Kurumca birlikte 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri 
MADDE 88- Bu Kanun kapsamında Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri şunlardır: 
a) İş kazası ve meslek hastalığı ile kaza veya hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan uzuv kayıp

larının vücut bütünlüğünü sağlayacak şekilde tamamlanması dışında estetik amaçlı yapılan tıbbî iş
lemler, 

b) Yardımcı üreme tekniklerine ilişkin tanı ve tedavi işlemleri, 
c) Alternatif tıp uygulamaları. 
Sağlık hizmetlerinin süresi 
MADDE 89- 84 üncü maddede sayılan genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirilmesi 

halinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine 
kadar sürer. 

Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri 
MADDE 90- Hekimin veya diş hekiminin göreceği lüzum üzerine genel sağlık sigortalısı ve 

bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışı dahil yerleşim yerleri dışına yapılan şevklerinde, ken
disinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin yol gideri ve gündelikleri Kurumca karşılanır. 

18 yaşın altında veya 65 yaşın üstünde olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü ol
duğu kişilerin yatarak tedavileri sırasında, hekimin veya diş hekiminin göreceği lüzum üzerine yanın
da kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kişi ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanır. 

Yurt içinde veya yurt dışına şevki nedeniyle ödenecek gündelik ve yol masraflarının tutarı 
Kurumca belirlenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Yurt dışında tedavi 
MADDE 91- Bu Kanunda sayılan sağlık hizmetlerinin yurt içindeki sağlık hizmet sunucuların

dan sağlanması esastır. Ancak; 
a) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi genel sağlık sigortalılarından işveren 

tarafından geçici olarak yurt dışında görevlendirilenlere acil hallerde, 
b) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi genel sağlık sigortalılarından; işveren 

tarafindan sürekli olarak yurt dışında görevlendirilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları 
bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 

c) Yurt içinde sağlanamayan ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurumca yurt dışın
da sağlanması mümkün görülen 

sağlık hizmetleri yurt dışında sağlanır. 
Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri gereği sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri, yurt için

de sözleşmeli sağlık hizmet suncularına ödenen tutarı geçemez. Kurum, birinci fıkranın (b) bendi 
kapsamındaki kişilerin sağlık hizmetlerini, bu kişilerin genel sağlık sigortası için Kuruma ödenen 
prim tutarını geçmemek kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle de sağlayabilir. 

Birinci fıkranın (c) bendi gereğince yurt dışına sevk edilen kişilerin 90 inci madde hükümlerine 
göre yapılacak giderleri de ayrıca karşılanır. 

Yukarıdaki haller dışında yurt dışında sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin giderler Kurumca 
ödenmez. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartlan ve Katılım Payı 

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları 
MADDE 92-18 yaşın altında olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil 

haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 87 nci maddenin 
birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri hariç olmak üzere genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan 
yararlanabilmeleri için; 

a) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f) bentleri gereği genel sağlık sigor
talısı sayılanlann sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde doksan 
gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayısı olması, 

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olan sigortalılann, isteğe bağlı sigor-
talılann ve 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerine tabi olan kişilerin prim bor
cunun bulunmaması, 

şarttır. 
Aynca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve 

diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunuculanna başvurduklarında, acil haller 
hariç olmak üzere, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafın
dan resimli olarak verilen sağlık kartı belgelerinden birinin gösterilmesi zorunludur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Katılım payı alınması 
MADDE 93- 87 nci maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanlar şun

lardır: 
a) Ayaktan tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi. 
b) Ayaktan tedavide sağlanan ilaçlar, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri. 
c) Ayaktan tedavide sağlanan diğer sağlık hizmetleri. 
Katılım payı, birinci fıkranın (a) bendindeki sağlık hizmetleri için 2 Yeni Türk Lirası olarak uy

gulanır. Katılım payı, (b) ve (c) bentlerindeki sağlık hizmetleri için gereksiz kullanımı azaltma, sağ
lık hizmetlerinin niteliği itibanyla hayati öneme sahip olup olmaması ve benzeri ölçütler dikkate 
alınarak (b) bendi için % 10 ilâ % 20, (c) bendi için % 3 ilâ % 6 oranlan arasında olmak üzere 
Kurumca belirlenir, (a) bendindeki sağlık hizmetleri için belirlenen katılım payı tutarı, 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl 
artırılır. 

İkinci fıkrada belirlenen katılım payı miktarı ve oranlan, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerin sevk zincirine uyulmadan doğrudan diğer sağlık hizmet sunucularına 
müracaatlan halinde % 50 oranında artınlarak uygulanır. 

Katılım paylannın hesaplanmasında 98 inci maddeye göre tespit edilen sağlık hizmeti tutarları 
esas alınır. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmet sunucusuna 
ödeyecekleri katılım payının toplam tutarı, net asgarî ücreti geçemez. 

84 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bun-
lann bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları 29/5/1986 tarihli ve 3294 
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sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri 
ödenir. 

Katılım paylarını, gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanların ücret 
veya maaşlarından mahsup edilmek suretiyle tahsile ve katılım paylarının ödenme usûlünü belir
lemeye Kurum yetkilidir. Kurumca belirlenen usûle uygun olarak katılım paylarını tahsil etmeyen 
sağlık hizmet sunucularına 141 inci maddenin (1) bendi gereğince idarî para cezası uygulanır. 

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, tahsil ettikleri katılım payı düşüldükten sonra kalan 
tutar ödenir. 

Katılım paylarının ödenme usûlleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esas
lar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Katılım payı alınmayacak haller ve sağlık hizmetleri 
MADDE 94- Katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri veya haller şunlardır: 
a) İş kazası ile meslek hastalığı halleri, 
b) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, 
c) Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek şartı ile Kurumca belirlenen kronik hastalıklar, 
d) Kontrol muayeneleri. 
Bu madde gereğince katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veya gruplandırarak 

tespite Kurum yetkilidir. 
Hizmet basamakları ve sevk zinciri 
MADDE 95- Bu Kanunun uygulanması bakımından sağlık hizmeti sunucuları birinci, ikinci ve 

üçüncü basamak olarak sınıflandırılır. Bu basamaklar kapsamındaki sağlık hizmet sunucuları ve 
basamaklar arasında sevk zinciri; tanı, öntanı, hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıkları dikkate 
alınmak suretiyle tüm yurtta veya il ve ilçe bazında Kurumun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenir. Aile hekimleri birinci basamak hizmet sunucuları içinde yer alır. 

Kurumca sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yüküm
lü olduğu kişiler sevk zinciri kurallarına uygun hareket etmek zorundadır. 

İş kazası, meslek hastalığı ve acil haller dışında, sevk zincirine uyulmadan genel sağlık sigor
talısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yapılan 
başvurularda 98 inci madde gereği belirlenen tutarın % 70'i Kurumca ödenir. Aradaki fark, genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak 
Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kimlik tespiti ve yerleşim yeri bildirim zorunluluğu 
MADDE 96- Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 

kişilerin acil haller dışındaki başvurularında; 92 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeleri ve 
bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine 
getirmeyenler hakkında 141 inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendi uygulanır. 

Sağlık hizmet sunucuları, başvuran kişilerin bu Kanun açısından genel sağlık sigortalısı ve bak
makla yükümlü olduğu kişi olarak kapsama alınıp alınmadığını, kapsama alınmadığını tespit ettik
leri kişilerin beyan ettikleri yerleşim yeri bilgilerini Kuruma bildirmek zorundadır. 

Acil haller 
MADDE 97- Bu Kanunun uygulamasında acil hallerin ve acil sağlık hizmetlerinin neler ol

duğuna, hangi yöntem ve ölçütlerle tespit edileceğine ilişkin hususlar, Sağlık Bakanlığının uygun 
görüşü alınarak Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî ve Çeşitli Hükümler 

Sağlık hizmetlerinin ödenecek tutarlarının belirlenmesi 
MADDE 98- 87 nci madde hükümlerine göre sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek 

bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu basamak, sağlık hizmetlerinin maliyeti, Devletin doğrudan 
veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, kanıta dayalı tıp uygulamaları, teşhis ve tedavi 
maliyetini esas alan maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak 
suretiyle, her bir sağlık hizmeti için belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yet
kilidir. 

Komisyon; Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Hazine Müsteşarlığı ve Kurumu temsilen beş üyeden oluşur. Komisyon, çalışmalarında Yüksek Öğ
retim Kurulunun, Türk Tabipleri Birliğinin, Türk Diş Hekimleri Birliğinin, Türk Eczacıları Bir
liğinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin ve 
tıp uzmanlık derneklerinin görüşlerini alabilir. Komisyon kararlarını salt çoğunluk ile alır ve karar
lar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Komisyonca gerekli görülen hallerde sağlık hiz
metlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilir. 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmasına, görev ve yetkileri ile bu mad
denin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Komisyon üyesi kurumların görüşleri alınarak Kurum
ca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi 
MADDE 99- Bu Kanuna göre sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki 

sağlık hizmeti sunuculan arasında yapılan sözleşmeler yoluyla sağlanır. Kurum, sözleşme baş
vurularının değerlendirilmesinde, sonuçlandırılmasında ve uygulanmasında sağlık hizmeti 
sunucuları arasında tarafsızlık, hakkaniyet ve açıklık ilkelerine uymak zorundadır. 

Kurum, provizyon işlemlerini yürütmek üzere sağlık hizmeti sunuculannın mahallinde proviz
yon merkezi açabilir ve personel çalıştırabilir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculan, bu amaçla 
Kuruma uygun bağımsız mekân tahsis etmek zorundadır. Kurum gerekli gördüğü durumlarda 
provizyon işlemlerini yürütmek üzere hizmet satın alma yetkisine sahiptir. 

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculan, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerden otelcilik hizmetleri dışında, herhangi bir fark ödemesi talep edemez. Otelcilik hizmeti 
için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden alınabilecek fark ödemesi, 
Kurum tarafından belirlenen standart yatak bedelinin dört katını geçemez. Bu farkın alınabilmesi 
için, kişilerin fark ödemeyi kabul ettiğinin yazılı olarak belgelenmesi zorunludur. Otelcilik hizmeti 
dışında veya Kurumca otelcilik hizmeti için belirlenen tavanın üzerinde fark alınması halinde, söz
leşmeli sağlık hizmeti sunuculannın sözleşmeleri bir yıl süreyle feshedilir. 

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedeli, 98 inci 
madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedeller esas alınarak genel sağ
lık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere fatura karşılığı ödenir. Sözleşmesiz sağlık hiz
meti sunuculan, acil hallerde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya 
Kurumdan herhangi bir fark talep edemez. 

95 inci maddedeki hükümlere uyulmak şartıyla, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunuculanndan 
sağlık hizmeti almayı tercih eden genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 
98 inci madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculan için belirlenen bedellerin en fazla % 70'i 
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fatura karşılığı ödenir. 95 inci madde hükümlerine uyulmaksızın sözleşmesiz sağlık hizmeti 
sunucularından sağlık hizmeti almayı tercih eden genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü ol
duğu kişilere, 95 inci maddenin üçüncü fıkrası gereği ödenecek tutarın en fazla %70'i fatura kar
şılığı ödenir. 

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın alınan sağlık hizmeti bedelinin dördüncü ve 
beşinci fıkralara göre Kurumca ödenebilmesi için, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusunun şart
larının sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda aranan şartlara uygun olduğunun Kurumca kabul 
edilmesi şarttır. 

Sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve akdedilmesi, sağlık hizmeti gider
lerinin ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı 
MADDE 100- Genel sağlık sigortası gelirlerinden karşılanmak üzere karşılığı ödenmeksizin 

Kuruma sosyal yardım niteliğinde görevler verilemez. 
Doğal afetler veya savaş hali 
MADDE 101- Doğal afetler veya savaş halinde, bu Kanunda sayılan sağlık hizmetleri Kurum 

tarafından sağlanmaya devam edilir. Ancak, doğal afet veya savaş nedeniyle bu hallere bağlı olarak 
Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri, giderlerin ödendiği takvim yılı sonu esas alınarak genel 
bütçeden Kuruma bir yıl içinde transfer edilir. 

İşverenin iş kazası halinde tedaviyi sağlama yükümlülüğü 
MADDE 102- İşveren, iş kazasına uğrayan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerek

tirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve 
belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve 90 inci madde hükümlerine göre yapılacak masraflar 
Kurum tarafından karşılanır. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden ve gecikmesin
den dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya malûl
lük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü gideri ödemek
le yükümlüdür. 

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusu seçme 
serbestisi 

MADDE 103- Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmak için başvuracakları yurt içinde veya yurt dışındaki sözleş
meli sağlık hizmeti sunucularının unvan, isim ve adresleri Kurumca elektronik ortamda veya diğer 
yöntemlerle duyurulur. 

Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmeti sunucuları 
arasından, genel sağlık sigortasıyla ilgili diğer madde hükümlerine uymak şartıyla istediğini seçme 
hakkına sahiptir. 

Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu 
MADDE 104- Kurum ile sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm sağlık hizmeti 

sunucuları, sağlık hizmeti sunduğu tüm kişilere ait Kurumca talep edilen bilgileri, belirlenen yön
temlere ve süreye uygun biçimde elektronik ortamda veya yazılı olarak göndermek zorundadır. Bu 
bilgiler verilmeksizin talep edilen sağlık hizmeti bedelleri, bilgiler gönderilinceye kadar ödenmez. 
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Kontrol yetkisi 
MADDE 105- Kurum, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak işverenler, sağlık hizmeti 

sunucuları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki gerekli belge ve bilgileri inceleyebilir, ibrazını 
isteyebilir. 

Kurum, bu Kanunda belirtilen görevleriyle ilgili olarak sağlık hizmeti sunucularının yürüttüğü 
hizmet ve işlemleri kontrol yetkisine sahiptir. Kurum, bu yetkisini görevlendirdiği personeli 
vasıtasıyla veya kamu ve özel kurumlardan hizmet satın almak suretiyle kullanabilir. 

Üçüncü kişilerin sorumluluğu 
MADDE 106- Kastı veya suç sayılır bir hareketi nedeniyle, genel sağlık sigortalısına ve bun

ların bakmakla yükümlü olduğu kişilere Kurumca sağlık hizmeti sağlanmasına veya tedavi 
süresinin uzamasına sebep olduğu mahkeme karan ile tespit edilen üçüncü kişilerden, Kurumca 
yapılan giderler tazmin edilir. 

İşverenin sorumluluğu 
MADDE 107- İlgili kanunları gereğince sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna 

dayanmaksızın veya alınan raporlara rağmen tıbbî yönden elverişli olmadığı işte genel sağlık sigor
talısını çalıştıran işverenler, bu nedenle Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderlerini ödemek zorun
dadır. 

İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin işçinin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mev
zuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan giderler işverenden tazmin 
edilir. 

Sağlık raporu alan sigortalıyı çalıştırmanın sorumluluğu 
MADDE 108- Hekim veya diş hekimi tarafından çalışamayacağı sağlık raporu ile belgelenen 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki kişiler çalıştırılamaz. Bu kişileri 
çalıştıran işverenler, genel sağlık sigortalısının aynı hastalık sebebiyle Kurumca yapılan masraf
larını ödemekle yükümlüdür. Genel sağlık sigortalısı bir başka işverene ait işyerinde çalışmış ise, 
bu durumu bilerek çalıştıran işveren ile genel sağlık sigortalısı doğacak masraflardan Kuruma kar
şı müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranlan ve Asgarî İşçilik 

Prim alınması 
MADDE 109- Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için, bu Kanunda ön

görülen her türlü yardim ve ödemelerle yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurumca prim alınır. 
Kurumca tahsil edilen genel sağlık sigortası primleri, tahsil edilmesini müteakip doğrudan 

Kurum bütçesinin genel sağlık sigortası kalemine aktanlır. Bu kalemde toplanan gelirler, yalnızca 
genel sağlık sigortasının giderlerini karşılamak amacıyla kullanılır. Bu gelirler kısa ve uzun vadeli 
sigorta kollarının giderlerinin karşılanmasında kullanılamaz. 

Prime esas kazançlar 
MADDE 110- Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasına tabi olanlar bakımın

dan prime esas kazanç için, ücret veya ödenek almak suretiyle çalışanların o ay için hak ettikleri üc
retlerle ücret dışında kalan her türlü ödeme, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan 
sigortalılara yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır. Ancak, ölüm, doğum ve evlenme yardım-
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ları, görev yollukları, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, aynî yardımlar ve Bakanlıkça miktarları 
yıllar itibarıyla belirlenecek, yemek, çocuk ve aile zamları, prime esas kazancın hesabında ücret
lerin aylık tutarına dahil edilmez. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm 
ödemeler prime tabi tutulur. 

Ücretler hak edildikleri aya maledilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler öncelikle 
ödendiği ayın kazancına dahil edilir. Bu ödemelerin üst sının aşan kısmı, ait olduğu takvim yılı ile 
sınırlı olmak kaydıyla, ilk aydan başlanarak üst sınırın altında kalan diğer ayların prime esas 
kazançlarına ilave edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri 
veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hiz
met akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, en son prime 
esas kazancın tabi olduğu ayın kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, ödemeye 
karar verilen tarihi izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde gecikme zammı alınmaz. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve 
kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin 
hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 112 nci madde hükmüne göre belirlenen alt sınırdır. 

Bir işverene tabi olarak çalışan sigortalının belirli ücretinin dışında ayrıca yukarıdaki fıkra kap
samında ücret alması halinde, prime esas günlük kazancı bunların toplamından oluşur. 

Bu Kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için 
prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay için
deki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazan
cı, o ay için prime esas tutulan kazancı ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların 
prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet akdinin 
yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat 
karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma 
saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen genel haftalık çalışma süresine göre hesap
lanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri 
bir gün kabul edilir. 

İşveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı iş sözleşmesinde taraflar 
arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise, sigortalının ay içindeki prim 
ödeme gün sayısı yukarıdaki fıkra hükmüne göre hesaplanır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas 
kazançları, 112 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sının ile üst sınırı arasın
da kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar 
tarafından her takvim yılı başında aylık prime esas kazanç beyan edilir. Ancak takvim yılı içerisin
de beyan edilen kazançta bir değişiklik olması durumunda sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç 
üzerinden hesaplanan prim takvim yılı sonuna kadar tahsil edilir. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan kişi, aynı zamanda iş
veren ise beyan edeceği asgarî kazancı çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az 
olamaz. 

Beyanda bulunmayan sigortalının primleri, prime esas asgarî aylık kazanç üzerinden hesap ve 
tahsil edilir. Beyanda bulunmayan veya beyan ettiği kazancın düşük olduğu tespit edilen sigor
talıların prime esas kazançları tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak beyan edilen kazançla 
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arasındaki farkın primi 121 inci madde hükümlerine göre gecikme zammı uygulanmak suretiyle 
tahsil edilir. 

Aynı takvim ayı içinde sigortalı olmayı gerektirecek birden fazla çalışması olan sigortalının bu 
Kanun gereğince alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tespitinde, sigortalı 
olmayı gerektirecek her bir çalışmadan elde ettiği aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı ayrı dikkate 
alınır ve primler buna göre hesaplanır. 

Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar bakımından prime esas kazanç 84 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde sayılan kişiler için, 112 nci maddeye göre belirlenen prime 
esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarı; 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde belirtilen kişiler için asgarî ücret; 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde 
belirtilen kişiler için ise, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden yarar
landırılan kişiler için işsizlik ödeneğine esas kazanç esas alınır. 

117 nci maddenin birinci fıkrasına göre düzenlenen belgelerde yer alan her bir sigorta koluna 
ait primlerin hesabında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır, yarım 
Yeni Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmaz. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Prim oranları 
MADDE 111- Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranlan aşağıdaki gibidir: 
a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 

20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11 'i işveren hissesidir. Bu prime Devlet ayrıca % 5 oranın
da katkı yapar. Devlet katkısı Kurumun ay itibanyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
talan priminin dörtte biridir. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usûl ve esaslar ilgili malî yıl büt
çe kanunlan uyarınca belirlenir. 

b) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uy
gulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan prim oranı, (a) bendinde belirtilen % 20 oranının, 
her yıl için 54 üncü maddeye göre eklenen fiilî hizmet gün sayısının 360'a bölümü sonucu 
bulunacak oranda artınlması suretiyle belirlenir. Artınlan bu primin üçte biri sigortalı, üçte ikisi ise 
işveren hissesidir. 

c) Kısa vadeli sigorta kollan prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından 
gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre %1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 113 üncü maddeye 
göre Kurumca belirlenir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlar için prim 
oranı üst sınırı % 6'dır. Bu primin tamamını işveren ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ben
di kapsamında olanlar öder. 

d) Kısa vadeli sigorta kollan prim oranı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belir
tilen aday çırak, çırak ve işyerlerinde beceri eğitimi gören öğrenciler için prime esas kazançlarının 
% Tidir. Aday çırak, çırak ve beceri eğitimi gören öğrencilerin priminin yansı sigortalı hissesi, 
yarısı da işveren hissesidir. 

e) Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tabi bir işte çalışanlara uygulanacak sosyal güvenlik 
destek prim oranı, (a) ve (c) bentlerinde belirtilen prim oranlannın toplamı kadardır. Sigortalı ve iş
veren hissesi bu bentlerde belirtilen oranlardadır. 

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 112 nci 
maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigor-
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tali, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar ile isteğe bağlı sigor
talıların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir. 

g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, malûllük, yaşlılık, 
ölüm sigortalan ile kısa vadeli sigorta kollarına tabi oldukları durumlarda (a) ve (c) bentlerindeki 
prim oranlarının toplamı üzerinden, şayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışıyor
lar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler. 

Günlük kazanç sınırları 
MADDE 112- Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 

tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 
6,5 katıdır. Bu suretle bulunacak günlük kazançların yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerleri bir 
Yeni Kuruşa tamamlanır, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmaz. 

Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük 
kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazanç
ları da üst sınır üzerinden hesaplanır. 

İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki 
farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder. 

Sigortalı olmasını gerektirecek şekilde aynı zamanda birden fazla işte çalışan sigortalılar için 
Kuruma Ödenen primlerin toplamı, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak 
miktarı aşarsa, fark sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir. Ancak geri 
verilen primler için ayrıca gecikme zammı ve faiz ödenmez. 

Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının tehlike sınıf ve derecelerinin belir
lenmesi 

MADDE 113- Kısa vadeli sigorta kollan primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı 
bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilir. 

İş kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlanna ve tehlikeyi ön
lemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılır. Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına 
girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uy
gulanacak esaslar, ilgili bakanlıklann görüşleri de alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu karanyla yürürlüğe konulacak bir tarife ile tespit olunur. Prim tarifesi gerekli görülürse ay
nı usûlle değiştirilebilir. 

tşlerin tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi 
MADDE 114- Yapılan işin 113 üncü maddede belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve 

derecesine girdiği ve ödenecek kısa vadeli sigorta primi oranı Kurumca belirlenerek işverene ve 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlara tebliğ edilir. 

İş kazasını ve meslek hastalığını önleyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun 
bulunmadığı tespit edilen işler, Kurumca daha yüksek primli derecelere konulabilir. 

Kurum, işyerinin tespit edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecesini yaptıracağı incelemelere 
dayanarak kendiliğinden veya işverenin veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre 
sigortalı olanlann isteği üzerine değiştirebilir. Kurumca yapılacak değişiklikler, bunlara yapılacak 
itiraz; işyerinin tehlike sınıfı ve derecesi ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranının tebliğine iliş
kin yazının işverence veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlar 
tarafından tebellüğünden itibaren bir ay içinde yapılmış ise, değiştirilen iş kolu kodu ve tehlike 
sınıfı ile tehlike derecesinin hatalı uygulandığı tarihten, bir aylık süre dışında yapılmış ise, itirazın 
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Kurum kayıtlarına intikali tarihini izleyen takvim yılı başından geçerli olarak uygulanır. 
Bu değişiklik nedeniyle, tehlike sınıf ve derecesinin yükselmesi halinde, kararın işverene veya 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlara tebliğ edildiği tarih ile yürür
lük tarihi arasındaki süreye ilişkin kısa vadeli sigorta kollarına ait prim farkının tebliği tarihini takip 
eden bir ay içerisinde Kuruma ödenmesi halinde fark prim için gecikme zammı alınmaz. Aksi tak
dirde, fark primi 121 inci madde uyarınca gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Tehlike sınıf ve 
derecesinin düşmesi halinde ise, kısa vadeli sigorta kollan sigortası prim farkı, işverenin varsa borç
larına mahsup edilir, yoksa iade edilir. İade edilen tutar için faiz ödenmez. 

İşverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olanlar, tehlike sınıf 
ve derecesi ile prim oranı hakkında Kurumca yapılacak yazılı bildirimi aldıktan sonra bir ay içinde 
Kuruma itiraz edebilir. Kurum, bu itirazı inceleyerek en geç üç ay içinde karara bağlayarak 
sonucunu işverene bildirir. İlgililer Kurumun karan üzerine, karann tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Kuruma itiraz edilmesi veya mahkemeye başvurulması 
primlerin takip ve tahsilini durdurmaz. 

Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler 
MADDE 115- İşverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olan

lar, tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği bir ay içinde Kuruma bildirmek
le yükümlüdür. Bu bildirim üzerine Kurum yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve 
derecesini değiştirebilir. Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilir-
se bu konuda Kurumca verilecek karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki aybaşından 
başlanarak uygulanır.. 

Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilmezse; 
a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği, 
b) Tehlike sınıfı düşüyorsa değişikliğin Kurumca öğrenildiği, 
tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki aybaşından itibaren uygulanmak üzere, Kurum

ca karar alınır ve işverene tebliğ olunur. 
Asgarî işçilik uygulaması 
MADDE 116- Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunla veya özel kanunla 

verilmiş yetkiye dayanarak kurulmuş bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işler ve 
özel nitelikteki inşaat işleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer işlerden dolayı asgarî işçilik 
bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştınlır. Bu araştırma sonucunda asgarî işçiliğin bildirilmemiş 
olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutan, gecikme zammı 
ile birlikte işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme zammı ödendiği veya ödeyeceğinin 
işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir ve işyeri hakkında aynca 
Kurum denetim elemanlanna inceleme yaptınlmayabilir. Kuruma verilecek taahhütnamede belir
tilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde işveren hakkında 119 uncu ve 120 nci 
maddeler uyarınca işlem yapılır. 

Tebliğ edilen prim ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurum
ca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda; Kurum denetim elemanlannca yapılan in
celeme neticesinde işverenin Kuruma işin emsaline, yapılan işin niteliğine, kapsam ve kapasitesine 
göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç 
tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan as
garî işçilik miktan, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, ben-
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zer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar 
dikkate alınarak Kurum denetim elemanları tarafından tespit edilir. 

Kurum denetim elemanları tarafından, Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı 
üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri 119 uncu ve 120 nci maddeler de dik
kate alınarak işverene tebliğ olunur. İşveren tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde, 
işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mah
kemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. 

Kurum denetim elemanlarınca Kuruma asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyer
leri hakkında ayrıca 141 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idarî para cezası uy
gulanır. 

Kamu idareleri Kurumca yazı ile istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay 
içinde vermeye mecburdur. 

Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürürümü için gerek
li olan asgarî işçilik miktarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve 
asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesin
de; kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren kon-
federasyonlannca görevlendirilecek iki üye, asgarî işçiliğin tespit edileceği meslek koluyla ilgili 
kanunla kurulan meslek kuruluşundan, şayet meslek kuruluşu yok ise Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluşan Asgarî İşçilik Tespit Komis
yonu kurulur. Kurumca birden fazla Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. 

Asgarî İşçilik Tespit Komisyonuna iştirak edenlere katıldıkları her toplantı günü için 2000 gös
terge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktar üzerinden toplantı, ücreti 
ödenir. 

Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usûl ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin diğer usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi 

Prim belgeleri 
MADDE 117- İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların ad ve soyadlarını, T.C. Kimlik 

Numaralarını, sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim 
ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri, 
ait olduğu takvim ayını takip eden ayın yirmibeşinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma ver
mekle ve işyeri kayıtlarını Kurumca istenilmesi halinde ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı 
takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Kurumca 
belirlenen usûlle bildirmekle yükümlüdür. 

İşveren işyeri defter, kayıt ve belgeleri ilgili olduğu yılı takip eden takvim yılı başından baş
lamak üzere on yıl süre ile saklamak ve Kurumca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek 
zorundadır. 

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme 
edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş iliş
kisi süresine ilişkin ikinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden 
Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur. 
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Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların 
otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin işverence prim belgelerine eklenmesi şart
tır. 

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kurama verilmemesi veya 
verilen bilgi ve belgelerin Kuramca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere 
ait prim belgeleri Kuramca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı primler bu Kanun hükümlerine göre 
tahsil olunur. 

Sigortalı çalıştıran işveren ile aracı ve iş görme edimini yerini getirmek üzere sigortalıyı geçici 
olarak devralan işveren; sigortalının adını, T.C. Kimlik Numarasını ve prim ödeme gün sayısını gös
teren ve Kuramca onaylanan belgenin bir nüshasını işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde 
her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kurama verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden gün
den başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar sigortalılar tarafından 
görülebilecek bir yere asmaya mecburdur. 

Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden veya kamu kuram ve kuruluş
ları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait olup 
bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde 
verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı 
sigorta primleri Kuramca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ 
edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Kurum ünitesine itiraz 
edebilir. İtiraz takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması prim borcunun 
takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kuram lehine karar vermesi halinde 119 ve 120 nci mad
delerin prim borcuna ilişkin hükmü uygulanır. 

Kuramca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya 
çalıştıklan Kuramca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklanm hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan 
başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak alacaklan ilâm ile ispatlayabilirlerse, bun-
lann mahkeme karannda belirtilen aylık kazanç toplanılan ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, bu Kanunda yazılı prim ödeme şartını yerine 
getirmiş olmasına rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt ve belgeler işveren tarafından veril
mediği veya verilen kayıt ve belgelerde kazançlann veya prim ödeme gün sayılannın eksik gösteril
diği Kuramca tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli yardım ve ödemeler yapılır. 

Birinci fıkra uyannca verilmesi gereken asıl ve ek belgenin, internet, elektronik ve benzeri or
tamda Kuruma gönderilmesinde; işyerinin ve asıl ve ek belgenin niteliği, çalıştınlan sigortalı sayısı, 
illerin gelişmişlik durumu ile bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler gibi hususları dikkate 
alarak, işverenleri zorunlu tutmaya Kurum yetkilidir. 

Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 141 inci maddeye göre 
işlem yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kuramca çıkanlacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Prim yükümlüsü 
MADDE 118- Bu Kanun bakımından prim yükümlüsü; 
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının 

(a) bendine tabi olanlar ile sosyal güvenlik destek primi ödeyenler için işverenler, 
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b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlar ile isteğe bağlı sigortalı olanlar 
ve 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde sayılan kişiler, 

c) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kişiler için Maliye Bakanlığı, 
d) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kişiler için Türkiye İş Kurumudur. 
e) 5 inci maddenin (a) bendine tabi olanlardan aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi 

görenler için Millî Eğitim Bakanlığı, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler 
için öğrenim gördükleri kurumdur. 

84 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılanlardan prim alınmaz. 
Primlerin ödenmesi 
MADDE 119-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran 

işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerin
den bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendilerine ait prim 
tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma öder. 

Hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da 
birinci fıkradaki hüküm uygulanır. 

118 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlüler her takvim ayma ait 
primleri ilgili takvim ayının sonuna kadar Kuruma öderler. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenler 
çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğin
ce hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu mik
tara ekleyerek en geç ödemenin yapıldığı tarihi takip eden yedi işgünü içinde Kuruma öderler. 

118 inci maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlüler her takvim ayına ait primleri il
gili takvim ayının sonuna kadar Kuruma öderler. 

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider 
yazılamaz. 

Prim borçları katma değer vergisi iade alacağının mahsubu suretiyle de ödenebilir. Bu takdir
de katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya 
ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçlan için de mahsup talep edebilir. Bu iş
verenlerin mahsup talebinde bulunduklan ayda muaccel olan prim borçlarının yukanda belirtilen 
ödeme sürelerini izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde yasal süresi içinde 
ödendiği kabul edilir. Ancak prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiy
le ödenmesi talebinde bulunulduğu halde, mahsup edilemeyen veya eksik mahsup edilen prim borç
lan için yukanda belirtilen ödeme sürelerini izleyen aydan başlanarak gecikme zammı uygulanır. 

Kurum, prim ve her türlü alacaklarını, işverenlere olan borçlarından mahsup etmek suretiyle 
tahsil etmeye yetkilidir. 

Primlerin özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle ödenmesi zorunluluğunu getirmeye ve 
primlerin yatırılacağı tahsilat kuruluşlarını belirlemeye Kurum yetkilidir. 

Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 ve 102 nci maddeleri hariç, 
diğer maddeleri uygulanır. Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlan ve mercilere verilen yetkileri kullanır. 

Kurumun prim ve diğer alacaklannın tahsilinde 6183 sayılı Kanunun uygulamasından doğacak 
uyuşmazlıklann çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yet
kilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması alacaklann takip ve tahsilini durdurmaz. 
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Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı sebepleri olmaksızın, yukarıdaki fıkralarda 
belirtilen süre içerisinde ödenmez ise, kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile görev
li kamu görevlileri, mesul muhasip, sayman ile tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki 
yönetici veya yetkilileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorum
ludur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Prim borçlarına halef olma 
MADDE 120- Sigortalıların çalıştırıldığı işyeri devredilir veya intikal ederse, eski işverenin 

Kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz dahil tüm borçlarından aynı zamanda yeni iş
veren de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri geçersizdir. 

Gecikme zammı 
MADDE 121- Kurumun prim ve diğer alacakları yasal süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 

ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihte % 10 oranında artırılır. Bulunan bu tutara, ödeme süresinin 
bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca 
açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlan
ma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, 
ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Hesaplanan gecikme zammı bir Yeni 
Türk Lirasından az olamaz. 

Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer alacakların ödenmemiş kısmı için gecikme 
zammı tahsil olunur. 

İadesi gereken primler 
• MADDE 122- Yanlış veya yersiz alınmış olduğu anlaşılan primler; 
a) İlgililerin kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa faiz ödenmeksizin, 
b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa hisseleri oranında işverenlere ve sigortalılara 

kanunî faizi ile birlikte, 
tahsil tarihinden itibaren on yıl içinde istenmesi halinde geri verilir. 
Kanunî faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından iadenin yapıldığı ayın 

başına kadar geçen süre için hesaplanır. 
Prim iadesi nedeniyle, ilgililer gerekli yardım, tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş olursa bu 

Kanuna göre yapılan yardımlar ile verilen ödenek, gelir, aylık ve sağlık hizmetleri durdurulur. Daha 
önce yanlış veya yersiz ödenen gelir, aylık, ödenek ve diğer yardımlar ile sağlık hizmetleri bedel
leri 130 uncu madde hükmüne göre ilgililerden geri alınır. 

İlişiksizlik belgesinin aranması 
MADDE 123- Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunla veya özel kanun

la verilmiş yetkiye dayanarak kurulmuş bankalar, ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine 
alanları ve bunların adreslerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

İşverenlerin hakedişlerinin, Kuruma, ihale konusu işin yapıldığı süreye ilişkin borçlarının ol
maması kaydıyla ödenmesi, kesin teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borç
larının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iadesi esastır. 

Hakedişlerin ödenmesi ve teminatın geri verilmesine ait işlemlerin usûl ve esasları Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 
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Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, 
geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden bu bina inşaatı işyerlerin
den dolayı Kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi 
zorunludur. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hakediş ödenmesi, kesin teminatın 
iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi hallerinde, il
gililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır. 

Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi 
MADDE 124- Yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan işverenler ile bu 

Kanuna göre sigortalı olanlar, olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulun
maları halinde, prim ödeme aczine düştüklerinin Kurumca yapılacak inceleme sonucu anlaşılması 
kaydıyla, afet tarihinden önce vadesi sona ermiş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği 
tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 
bir yıla kadar ertelenebilir. 

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbir
lerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler 
nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak 
sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süresi ile ödenmesi 
gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı ol
maksızın, afet bölgesindeki şartlan ve gelişmeleri gözönünde tutarak belirlemeye Kurum yetkilidir. 

Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen prim kısmına gecikme 
zammı uygulanmaz. 

İşverenin 117 nci maddenin birinci fıkrasına göre Kuruma vermekle yükümlü olduğu belgeyi 
internet, elektronik ve benzeri ortamda vermesi zorunlu olduğu halde, internet veya Kurumun elek
tronik iletişim için kullandığı alternatif iletişim hatlarının tümünde birden meydana gelebilecek 
arızalar veya Kurum bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması sonucu bel
gelerin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderilememesi halinde, internet veya 
elektronik ortamda hizmeti engelleyen durumların resmî nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya 
Kurumca ilan edilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen sorunların ortadan kalkmasını takiben ikinci iş-
gününün sonuna kadar belge internet veya elektronik ortamda verilir ise bu yükümlülüğün Kanun
da öngörülen sürede yerine getirilmiş olduğu kabul edilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ortak ve Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Sigortalılığın zorunlu oluşu ve sona ermesi 
MADDE 125- Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin 

sigortalı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldır
mak, azaltmak veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir. 

Sigortalılık, bu Kanunda sayılan sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi veya ölüm halinde 
sona erer. 
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Devir ve temlik 
MADDE 126- Bu Kanun gereğince ilgililerin Kurum nezdinde doğan hiçbir alacağı devir ve 

temlik edilemez. 
Kurum alacaklarında zamanaşımı 
MADDE 127- Kurumun prim ve diğer alacakları kanunî ödeme süresini takip eden günden 

başlayarak on yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Zamanaşımından sonra nzaen 
yapılan ödemeler kabul edilir. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücû davalan on yıllık zamanaşımına 
tabidir. 

Kontrol muayenesi 
MADDE 128- Kurum, sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunlann bakmak

la yükümlü olduğu kişilerden, yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere sağlık hiz
metinin gerçekten alınıp alınmadığını tespit amacıyla, kontrol muayenesi ve tetkiklerinin yaptml-
masını talep edebilir. 

Malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alan sigortalılar, malûllük durumlarında art
ma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde değişik
lik yapılmasını isteyebilecekleri gibi, Kurum da bunlar ve aylık veya gelir bağlanan çalışamayacak 
durumdaki malûl çocuklar için kontrol muayenesi talep edebilir. 

Gerek Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya işe 
alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük 
aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri, yeni malûllük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip 
eden ödeme dönemi başından başlanarak gerekirse artınlır, azaltılır veya kesilir. 

Çalışamayacak derecede malûl çocuklara bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol 
muayenesi sonunda tespit edilecek malûllük durumuna göre, gerekirse rapor tarihinden sonraki 
ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 

Kabul edilebilir bir özrü olmadığı halde, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde 
belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar yaptırmayan sigortalının malûllük aylığı veya 
sürekli iş göremezlik geliri, gelir veya aylık bağlanan çalışamayacak durumda malûl çocuklann ise 
almakta olduklan gelir veya aylık, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi 
başından başlayarak kesilir. 

Ancak, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak üç ay 
içinde yaptıran ve malûllük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının 
veya aylık veya gelir alan malûl çocuğun kesilen aylık veya geliri kesildiği tarihten başlanarak 
yeniden bağlanır. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yap
tıran ve malûllük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malûllük 
aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, gelir veya aylık bağlanan 
çalışamayacak durumda malûl çocuklann ise almakta olduklan gelir veya aylık rapor tarihinden 
sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeniden bağlanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 
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Sağlık raporlarının usul ve esaslarının belirlenmesi 
MADDE 129- Bu Kanun gereğince, yurt dışında tedavi için yapılacak şevklere, sakatlık, geçici 

iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu 
sürekli iş göremezlik derecesiyle birlikte çalışma gücünün üçte ikisi kaybına esas teşkil edecek sağ
lık kurulu raporlarının usûl ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili hekim ve sağlık kurumlarını 
ve sözü edilen kurumların sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usûlüne uygun olmayan sağ
lık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeleri düzenleyen hekim veya kuruma iade ederek yeterli 
vasıflan haiz şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum yetkilidir. 

Usûlüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler ile gerekli diğer belgelerin in
celenmesiyle; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit edilen sürekli iş göremezlik derecesiy
le çalışma gücünün üçte ikisi kaybına veya sakatlık derecelerine ilişkin usûlüne uygun düzenlenmiş 
sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin itirazı halin
de, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzen
lenir. 

Yersiz ödemelerin geri alınması 
MADDE 130- Kurumca fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamın

daki her türlü ödemeler; 
a) İlgililerin kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden 

geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden, 
b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru 

en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay 
içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, bir aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde 
ise bu süre sonundan, 

itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte varsa Kurumdaki her türlü alacağından 
kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınır. 

Zamanaşımı ve hakkın düşmesi 
MADDE 131- Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden 

itibaren aralıksız bir yıl sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları durdurulur. Bu Kanunda 
aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası ve meslek hastalığı ve ölüm sigortasından hak 
kazanılan gelir ve aylıklar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse 
zamanaşımına uğrar. Bu durumda olanların gelir ve aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay
başından itibaren başlar. 

İş kazası, meslek hastalığı, analık ve ölüm sigortalarından kazanılan diğer haklar, hakkı 
doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer. 

Geçici iş göremezlik ödeneğini veya herhangi bir döneme ilişkin gelir veya aylığını beş yıl 
içinde almayanların söz konusu ödenek, gelir veya aylıkları ödenmez. 

Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler 
hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Ölümü öğrenememiş olmak, ispat edilmek şartıyla, 
mücbir sebep sayılır. 

Genel sağlık sigortası hükümlerine göre sigortalı veya sigortalının bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin alacaklan, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse 
zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer. 
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Avans 
MADDE 132- Kurumca gelir, aylık veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve gelir 

veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı veya hak 
sahipleri ile genel sağlık sigortasından sigortalılara ve sağlık hizmeti sunucularına tahakkuk etmiş 
alacakları en geç altmış gün içinde ödenir. İşlemlerin gecikmesi halinde tahakkuk eden tutarın % 
75'ini geçmemek üzere alacaklarından kesilmek üzere avans ödenebilir. 

Ücretlerden kesinti yapılmaması 
MADDE 133- İşveren, sosyal sigortalar için kendisine düşen yükümlülükler nedeniyle sigor

talıların ücretlerinden kesinti yapamaz. 
Özel sigorta mevzuatı hükümleri 
MADDE 134- Özel sigortalara ilişkin mevzuat hükümleri, bu Kanun hükümlerinin yorumlan

masında dikkate alınmaz. 
Bu Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları 

katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat konusu yapılamaz. 
Sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi 
MADDE 135- Sosyal güvenlik sözleşmeleri veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında yapılacak 

her türlü işlemler ve hesaplaşmalar Kurum tarafından yürütülür. İlgili anlaşmalarda irtibat 
kurumuna yapılan atıflar, Kuruma yapılmış sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili düzenlemeler 
MADDE 136- Sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili yapılacak her türlü kanunî 

düzenlemeler bu Kanunda yapılır. 
Bilgi ve belge isteme hakkı 
MADDE 137- Kurum, bu Kanun hükümlerine ilişkin yapılan soruşturmalar hakkında mah

kemelerden ve savcılıklardan, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinden, gerçek kişilerden bilgi ve bel
ge isteyebilir. 

Kamu idareleri ile işveren ve sigortalılar, Kurumun talebi üzerine sigortalılıkla ilgili bilgi ve 
belgeleri elektronik ortamda veya yazılı olarak vermek zorundadır. 

Vergi, resim ve harç istisnası 
MADDE 138- Kurum tarafından yapılan bütün işlemlerle bu işlemler için ilgililere verilmesi 

veya bunlardan alınması gereken her türlü evrak ve bunlann suretleri ile Kurumun taraf olduğu dava 
ve icra takipleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

Bildirimler 
MADDE 139- Bu Kanun gereğince yapılacak bildirimler hakkında, 11/2/1959 tarihli ve 7201 

sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 
Uyuşmazlıkların çözüm yeri 
MADDE 140- Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerin

de, iş mahkemesi bulunmayan yerlerde bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 
ALTINCI KISIM 

İdarî Para Cezası Hükümleri 
Kurumca verilecek idarî para cezaları 
MADDE 141- Bu Kanunda idarî para cezası uygulanacak yükümlülükler için; 
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a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belge ve bildirgeleri 
Kurumca belirlenen usûllere göre ve belirlenen süre içinde vermeyenler her bir sigortalı için aylık 
asgarî ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izni olmaması durumunda asgarî ücretin 
iki katı tutarında idarî para cezası uygulanır. 

b) 11 inci maddede belirtilen bildirgeyi Kurumca belirlenen usûllere göre ve belirlenen süre 
içinde Kuruma vermeyenlere; 

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için üç aylık asgarî üc
ret tutarında, 

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için iki aylık asgarî ücret tutarında, 
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgarî ücret tutarında, 
idarî para cezası uygulanır. 
c) 117 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri Kurumca belirlenen 

usûllere göre ve belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için; 
1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla Kuruma 

verilmiş belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgarî ücretin beşte biri tutarında, 
2) Belgenin ek olması halinde Kuruma verilmiş olan her bir ek belge için aylık asgarî ücretin 

sekizde biri tutarında, 
3) Belgenin Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda aylık asgarî ücretin üç katı tutarında, 
4) Belgenin mahkeme kararı ile veya Kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim eleman

larınca yapılan tespitler sonucunda veya bu idareler tarafından düzenlenen belgelerden hizmetleri 
veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalılarla ilgili olması 
halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate 
alınmaksızın aylık asgarî ücretin üç katı tutarında, 

idarî para cezası uygulanır. 
d) 116 ncı madde uyarınca Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim elemanları 

tarafından veya 83 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen serbest muhasebeci malî müşavir
ler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen 
eksik işçilik tutarının maledildiği her bir ay için aylık asgarî ücretin üç katı tutarında idarî para 
cezası uygulanır. 

e) 117 nci maddenin onuncu fıkrası uyarınca, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bel
geleri internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma vermek zorunda olduğu halde, bu yüküm
lülüğünü yerine getirmeyenlere belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, yazılı olarak ve 
kanunî süresi içinde verilip verilmediği dikkate alınmaksızın aylık asgarî ücretin üç katı tutarında 
idarî para cezası uygulanır. 

f) 117 nci maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen on-
beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere; 

1) Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler aylık asgarî ücretin oniki katı tutarında, 
2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler aylık asgarî ücretin altı katı tutarında, 
3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler asgarî ücretin üç katı tutarında, 
4) Defter, kayıt ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, 

yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, ibraz edilmemesi üzerine 
uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uy
gulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgarî ücretin yarısı tutarında, 

idarî para cezası uygulanır. 
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g) 117 nci maddenin dördüncü fıkrasında ve 116 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen 
yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenlere aylık asgarî ücretin iki katı tutarında idarî 
para cezası uygulanır. 

h) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve 
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere aylık asgarî ücret tutarında idarî para cezası uygulanır. 

i) 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki bentlerinde sayılan genel sağlık 
sigortalılarının 85 inci madde gereği Kurumca belirlenen usûllere göre ve belirlenen süre içinde 
Kuruma bildirilmemesi halinde her bir sigortalı için aylık asgarî ücret tutarında idarî para cezası uy
gulanır. 

j) Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura edenler; faturayı veya faturaya 
dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenleyenler; 88 inci madde gereğince kapsam 
dışı tutulan sağlık hizmetlerini kapsam içinde olan sağlık hizmetleri gibi gösterenler; sağlık hizmet
lerine hak kazanmayan kişilere sundukları sağlık hizmetlerini her ne şekilde olursa olsun Kuruma 
fatura edenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Bu fiiller nedeniyle 
Kurumun yersiz ödediği tutar geri alınır ve yersiz ödenen tutarın beş katı idarî para cezası uygulanır. 
Aynca bu fiilî işleyen sağlık hizmeti sunuculannın varsa Kurum ile yaptıklan sözleşmeleri, bir yıl 
içinde ikinci tekrannda altı ay süre ile feshedilir. 

k) 96 ncı maddede sayılan kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle Kurumun 
zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunuculanndan uğranılan zarann beş katı idarî 
para cezası uygulanır. Ayrıca Kurumun yersiz ödediği tutar geri alınır. 

1) Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, 93 üncü madde 
gereğince alınması gereken katılım paylarını tahsil etmeyen sağlık hizmeti sunuculanna, ilk fiilde 
tahsil edilmeyen katılım payının on katı tutannda idarî para cezası uygulanır. Fiilîn her tekrannda 
idarî para cezası uygulanmaya devam edilir ve aynca sağlık hizmeti sunucusu ile yapılan sözleşme 
üç ay süreyle feshedilir. 

îdarî para cezası uygulanması 8, 11 ve 117 nci maddelerde belirtilen belgelerin Kuruma veril
mesi yükümlülüğünü kaldırmaz. 

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden itibaren Kuruma 
onbeş gün içinde ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi 
durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün 
içinde idare mahkemesine başvurabilir. 

Mahkemeye başvurulması idarî para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenmeyen idarî para cezaları, 121 inci madde hükmü gereğin
ce hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 

Fiilin işlendiği günden itibaren beş yıl içinde tebliğ edilmeyen idarî para cezaları 
zamanaşımına uğrar. 

YEDİNCİ KISIM 
Yürürlükten Kaldırılan, Değiştirilen, Son ve Geçici Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Diğer kanunlardaki atıflar 
MADDE 142- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılmayan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 506 

sayılı, 1479 sayılı, 2925 sayılı, 2926 sayılı ve 5434 sayılı kanunlara yapılan atıflar ile diğer kanun-
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larda sigorta yardımlarına ve yükümlülüklerine, sigortalılığa ve hak sahipliği şartlarına, sağlık hiz
meti veya tedavi bedellerinin ödenmesine ilişkin yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine 
yapılmış sayılır. 

Değiştirilen hükümler 
MADDE 143- a) 5434 sayılı Kanunun; 
1) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Vazife malûllerinden bu malûllüklere" 

ibaresi, "Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler 
(gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen kamu görevlileri ile diğer sivil 
görevlilerden;" şeklinde, 

2) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi; 
"e) Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderil

mesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulunduktan yerlerden hareketlerinden itibaren yurt için
de, yurt dışında veya yurda dönüş sırasında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
20 nci maddesinde belirtildiği şekilde sürekli iş göremezlik gelirine esas olacak şekilde meslekte 
kazanma gücünün azalması veya aynı Kanunun 31 inci maddesine göre malûl sayılmayı gerek
tirecek derecede malûl olanlara harp malûlü denir." şeklinde, 

3) 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bulundukları derecenin bir üst derecesindeki 
aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosundakarşılığı olan derece veya 
kademesi üzerinden" ibaresi, "bir üst derecesinin veya kademesinin prime esas kazancı üzerinden" 
şeklinde, 

4) 64 üncü maddesinin altıncı fıkradan sonra gelen tablo; 
" îş Göremezlik Derecesi Ek Göstergeler 

% 81 ve üzeri 1100 
% 6 7 - 8 0 1000 
% 51-66 900 
% 41 - 50 800 
% 3 1 - 4 0 700 
% 21 - 30 600 
% 1 0 - 2 0 450" 

şeklinde, 
5) Mülga ek 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası; "Vazife malulü erlerle, bunların dul ve yetim

lerine ödenecek aylık veya gelirlerin alt sının Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 34 üncü veya 45 inci maddeleri hükümlerine göre belirlenir" şeklinde, 

b) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 30 uncu maddesi; "Bu Kanunun 
gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeler için sigortalılardan % 12,5'i genel sağlık sigortası primi 
olmak üzere % 32,5 oranında prim alınır." şeklinde, 

c) 3294 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası;"Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına 
tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazan
dırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı, Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 
(1) numaralı alt bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ay
nı kanun gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır." şeklinde 

değiştirilmiştir. 
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Yürürlükten kaldırılan kanunlar ve hükümler 
MADDE 144- a) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 81 inci, 

geçici 82 nci ve geçici 87 nci maddeleri hariç diğer maddeleri, 
b) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 10 uncu ve geçici 11 inci maddeleri hariç diğer maddeleri, 
c) 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 4 üncü ve 5 

inci maddeleri, 
d) 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigor

talar Kanunu, 
e) 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet

lerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, 
f) 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 1 inci, 2 nci, 

4 üncü, 5 inci, 13 ilâ 17 nci maddeleri, 
g) 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında 

Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, 
h) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci, 107 nci, 188 inci, 

207 nci, 209 uncu ve ek 22 nci maddeleri, 
ı) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 12 ilâ 

19 uncu maddeleri, 23 üncü maddesi, 30 ilâ 39 uncu maddeleri, 41 ilâ 55 inci maddeleri, 57 ilâ 
63 üncü maddeleri, 66 ilâ 71 inci maddeleri, 72 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 
73 ilâ 77 nci maddeleri, 80 ve 81 inci maddeleri, 82 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, 
83 ilâ 91 inci maddeleri, 93 ilâ 100 üncü maddeleri, 102 nci maddesi, 105 ilâ 107 nci maddeleri, 
112 ilâ 135 inci maddeleri, ek 1 ilâ ek 19 uncu maddeleri, ek 21 ilâ ek 35 inci maddeleri, ek 38 ilâ 
ek 67 nci maddeleri, ek 69 ve ek 70 inci maddeleri, ek 72 ilâ ek 76 nci maddeleri, ek 80 inci mad
desi, geçici 1 ilâ geçici 204 üncü maddeleri, geçici 207 ilâ geçici 212 nci maddeleri, ek geçici 1 ilâ 
ek geçici 23 üncü maddeleri, 

i) 1/10/1992 tarihli ve 3841 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, 24/11/1994 tarihli ve 4049 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 13/6/2001 tarihli ve 4677 sayılı Kanunun geçici 1 inci mad
desi, 

j) 14/11/1988 tarihli ve 311 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi, 

k) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 56 nci maddesinin (C) fıkrası, 
1) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 186 ilâ 188 inci ve 191 inci maddeleri, 
m) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun, 201 ilâ 203 üncü maddeleri, 
n) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin (d) 

bendi ile geçici 3 üncü maddesi, 
o) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlen

mesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesindeki "resmî ve özel sağlık kuruluşlannda 
ayakta ve yatarak tedavileri ile" ibaresi, 

p) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 89 uncu maddesi, 
r) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 23 üncü maddesi, 
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s) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
Kanununun 18 inci maddesi, 

t) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fık
rasının (f) bendi ile (g) bendinde yer alan "ve tedavileri yaptırılır" ibaresi, 

u) 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi 
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile 
yaralanan veya sakat kalanların tedavi giderleri" ibaresi, 

v) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Ted
birlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 

y) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, 

z) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

Yönetmelikler 
MADDE 145- Bu Kanunda çıkarılması öngörülen yönetmelikler Kanunun yürürlük tarihinden 

itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur. 
GEÇİCİ MADDE 1- 506 sayılı, 1479 sayılı, 2925 sayılı, 2926 sayılı ve 5434 sayılı kanunlara 

göre ödenen aylık, gelir, tazminat, harp malûllüğü zammı ve diğer ödeneklerin verilmesine devam 
edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 506 sayılı ve 1479 sayılı kanunlara göre öden
mekte olan sosyal yardım zammı ile telafi edici ödeme tutarları, 5434 sayılı Kanun gereğince emek
li aylığı almakta olanlara ödenmekte olan makam ve yüksek hakimlik tazminatı, görev ve temsil 
tazminatı ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre öden
mekte olan kadrosuzluk tazminatı, ek ödemeler ve yardımlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
ödenen tutarlar esas alınarak ilgililerin gelir ve aylıklarına ilave edilerek ödenir. 

Sosyal yardım zammının ilavesinde tamamı dağıtılacak şekilde hak sahiplerinin gelir ve aylık
lardaki hisseleri esas alınır. 

Bağlanmış aylık ve gelirler, 21 ve 78 inci maddelere göre artırılır. 
GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 506 sayılı, 1479 sayılı, 2925 

sayılı, 2926 sayılı ve 5434 sayılı kanunlara tabi olanlara bağlanacak aylıklar aşağıdaki şekilde 
hesaplanır: 

a) Sigortalının veya iştirakçinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerdeki 
prim ödeme gün sayılanna veya fiilî hizmet süresine ait aylık; sigortalının bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce tabi olduğu son kanun hükümlerine göre, aylık talep tarihindeki toplam prim 
ödeme gün sayısı veya fiilî hizmet süresi üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesap
lanacak aylığının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki prim ödeme gün sayısı veya fiilî hiz
met süresi ile orantılı bölümü, aylık başlangıç tarihine kadar geçen takvim yıllan için, her yıl ger
çekleşen prime esas kazançta değişim oranının % 50'si ve Aralık ayına göre Devlet İstatistik Ens
titüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim 
oranının % 50'si toplanarak bulunacak oran kadar artırılarak hesaplanır. 
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b) Sigortalının veya iştirakçinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen sürelerdeki 
prim ödeme gün sayılarına ait aylığı, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerin
den 39 uncu madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının, bu Kanunun yürürlük tarihinden son
raki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. 

c) Aylık, (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan kısmi aylıkların toplamından oluşur. Yılın ikin
ci altı aylık döneminde başlayan aylıklar ayrıca 39 uncu maddenin son fıkrasına göre artırılarak 
belirlenir. 

d) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesine göre 
hakedilmiş olan makam veya yüksek hakimlik, temsil veya görev tazminattan bu maddenin (a) ben
dinde belirtilen kısmi aylıklannm hesabında dikkate alınır. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak kazanılan aylıklann hesaplanmasında mülga 2829 
sayılı Kanun hükümleri dikkate alınır. 

Malûllük ve ölüm aylıklan, yukandaki fıkralarda belirtilen hükümler esas alınarak, 34 üncü 
veya 45 inci madde hükümlerine göre hesaplanır. 

GEÇİCİ MADDE 3- 506 sayılı Kanunun mülga geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, 
sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odalan, borsalar veya bunlann teşkil ettikleri 
birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortasından aylık veya gelir alanlan ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmak
sızın bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde Kuruma devredilerek bu Kanun kap
samına alınır. Devir tarihi itibanyla sandık iştirakçileri 4 üncü maddenin (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılırlar. 

Devre esas olmak üzere Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Kurum ve devralınacak sandığı tem-
silen birer üyenin katılımıyla oluşturulacak komisyonca, her bir sandık için sandıktan aynlan iş
tirakçiler de dahil olmak üzere, devir tarihi itibarıyla devredilen kişilerle ilgili olarak 506 sayılı 
Kanun ve bu Kanun kapsamındaki sandık yükümlülüğünün peşin değeri belirlenir. Peşin değerin 
aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranı en uzun vadeli hazine borçlanma senedi faiz 
oranı dikkate alınarak reel olarak belirlenir. 

Belirlenen peşin değer, yedi yıl içinde, yıllık eşit taksitlerle her yıl için ayrı ayrı Hazine Müs
teşarlığınca açıklanacak bir önceki yıla ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet 
iç borçlanma senetlerinin yıllık ortalama faizi üzerinden sandıklardan ve bu sandık iştirakçilerini is
tihdam eden kuruluşlardan müteselsilen Kurumca bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçilerine sağlanan sosyal sigorta yardımları 
ile iştirakçilerin primlerinin tahsiline bu Kanun hükümlerine göre sandıklarca devam edilir. 

Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin devrinden sonra sandıklar, bu Kanun ve 506 sayılı 
Kanunun öngördüğü sigorta yardımlannın üzerinde sağladıkları sigorta yardımlanna devam 
edebilirler. 

Devralınan iştirakçilerin hizmet yıllan ve primleri ödemek veya ödenmiş olmak suretiyle bu 
Kanuna göre emsallerine uygun olarak intibaklarının yapılması da dahil olmak üzere, bu maddenin 
uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, sandıkların faaliyet gösterdikleri sektörler itibanyla ayrı ayrı 
olmak üzere, temsil edildikleri en fazla üyeye sahip meslek kuruluşlarınca seçilen birer üyenin ve 
Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Kurumca görevlendirilen birer üyenin katılacağı komisyonca 
müştereken belirlenir. 
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Söz konusu sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ile Kurum bu madde 
uygulamasına ilişkin tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

GEÇİCİ MADDE 4- 145 inci maddede belirtilen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 
mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sakatlık kontenjanından göreve 
başlayan ve T.C. Emekli Sandığına tabi bir göreve devam edip bu Kanunun malulen emeklilik şart
larını taşımayanlardan onbeş yıl hizmeti bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 6- Kamu görevlilerinin emeklilik ikramiyeleri, bu Kanunun yürürlük tarih
ten itibaren bir yıl süreyle, 5434 sayılı Kanunun ek 20 nci maddesi ve mülga 2829 sayılı Kanun ile 
personel kanunlarına göre Kurumca ödenir ve ilgili kurumlardan tahsilat anılan maddedeki usûlle 
yapılır. Bir yıllık sürenin dolmasından itibaren emekli ikramiyeleri 5434 sayılı Kanunun ek 20 nci 
maddesi hükümlerine göre kamu görevlisinin son defa çalıştığı kurumunca, çalıştığı son kurumun 
özelleştirilmesi halinde ise Hazinece ödenir. Emekli ikramiyesine esas alınacak sürenin hesabına 
fiilî hizmet süresi zamları da dahil edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarın
ca isteğe bağlı iştirakçi olarak T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilenler ile aynı tarihe kadar isteğe 
bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunanlardan gerekli koşulları sağladıkları anlaşılanların bu 
Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olmaya devam etmeleri durumunda emekli ikramiyeleri hakkın
da anılan madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

66 nci maddede düzenlenen itibarî hizmet süreleri emeklilik ikramiyelerinin hesabında dikkate 
alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanunun mülga 
87 nci maddesinde sayılan sebepler nedeniyle görevlerinden ayrılan, kurumlarınca malûllük ve yaş 
haddi dahil re'sen emekliye sevk edilen ve ölenlerden; kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmak 
suretiyle hizmetleri tasfiye edilmiş veya bu süreleri hariç tutularak aylık bağlanmış veya bu süreler
le birlikte aylığa hak kazanmış olanların, kendileri veya dul ve yetimlerinin bu Kanunun 42 nci 
maddede belirtilen esaslara göre hesaplanacak olan meblağı aynı maddedeki şartlarla Kuruma 
ödemeleri halinde, paranın ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kendilerine veya bu tarih
te aylığa müstehak dul ve yetimlerine aylık bağlanır veya bağlanmış aylıkları düzeltilir. Ancak bu 
kişilere emekli ikramiyesi ödenmez. 

Kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri tasfiye 
edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri bu Kanuna göre birleştirilecek hizmetlerden kabul edilir. 

GEÇİCİ MADDE 8- 5434 sayılı Kanuna göre aylığa hak kazanamayıp bu Kanunda yapılan 
düzenlemelere göre aylığa hak kazananların prime esas kazancı olarak, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihteki emsali sigortalının prime esas kazancı kabul edilir. 

Bu durumdakilerin aylık veya gelirleri yukarıdaki fıkraya göre hesap edilecek prime esas 
kazanca, bu Kanuna göre hak edilen aylık ve kazancın hesap edilmesine ilişkin maddelerinin uy
gulanması suretiyle bulunur. 

GEÇİCİ MADDE 9- 506 sayılı Kanuna göre 1/4/1981 tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında bu Kanunun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasın
daki sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 506 sayılı Kanunun mülga 
ek 5 inci maddesi kapsamında geçen itibarî hizmet süreleri, bu Kanunun 54 üncü maddesinde 
belirtilen fiilî hizmet süreleri zammı olarak değerlendirilir. 
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GEÇİCİ MADDE 11-506 sayılı, 1479 sayılı, 2925 sayılı, 2926 sayılı ve 5434 sayılı kanunlara 
tabi olarak geçen hizmet, fiilî hizmet süresi zammı, itibarî hizmet süreleri, borçlandırılan süreler ve 
sigortalılık süreleri bu Kanuna tabi olarak geçmiş sayılır. 

Kamu görevlilerinden borçlandırıldıktan paralardan ödenmeyen kısmı var ise, prime esas 
kazanç tutarlanndan sigortalı hissesi oranında işverenleri tarafından aylıklarından tahsil edilerek 
Kuruma ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile 
veya sözleşmeli olarak çalışanlardan; ilgili kanunlan gereği 5434 sayılı Kanun ile ilişkilendirilen-
ler aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendine göre sigortalı sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 13- 5434 sayılı Kanunun mülga geçici 191 inci ve mülga geçici 192 nci 
maddeleri uyannca, istekleri üzerine 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda 
sözleşmeli olarak çalışmakta iken bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve geçici 1 inci mad
delerine göre zorunlu olarak, özelleştirilen kurumlarda sözleşmeli olarak çalıştırılmakta iken 
28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 16 nci ve 
5434 sayılı Kanunun ek 71 inci maddeleri uyarınca ve sözleşmeli olarak çalıştıklan kurumun özel 
kanunundaki hükümler nedeniyle T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiş olanlann bu hizmetleri bu 
Kanuna tabi olarak geçmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 14- İlgili kamu kurumlannca Kuruma ödenmeyen sosyal yardım zamlan, 
Hazine tarafından ilgili kamu kurumlarından tahsil edilmek üzere Kuruma ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 15- 506 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işyeri tescilleri bu 
Kanun hükümlerine göre yapılmış sayılır. Kamu idarelerinden bu şekilde işyeri tescili bulunmayan
lar 11 inci maddede belirtilen işyeri bildirgesini bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren on-
beş gün içinde Kuruma vermek zorundadır. İşyeri bildirgesinin bu süre içinde Kuruma verilmemesi 
durumunda 141 inci maddenin (b) bendi gereğince idarî para cezası uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 16- Türk vatandaşı olarak borçlanma talebinde bulunan ve kendilerine 
emekli aylığı bağlanan sigortalıların sonradan ıskat dışında başka bir devlet vatandaşlığını kazan-
malan halinde aylıklan ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 17- 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olması gerektiği halde kayıt ve 
tescilini yaptırmamış olanlar açısından sigortalılık bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlar. 

GEÇİCİ MADDE 18- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurt dışı borçlanması talebinde 
bulunup primlerini ödemiş olanlar için borçlanılan süreler prim ödeme gün sayısı ve ödenen prim
lere ait kazançlar prime esas kazanç olarak değerlendirilir. Yurt dışı borçlanması için müracaat eden 
ve işlemleri devam edenler ile borçlanma için müracaat edip primlerini yatırmak için yürürlükten 
kaldırılan kanun hükümlerine göre süresi bulunanlann da bu primleri süresinde ödemeleri halinde, 
ödenmiş olan primlere ait gün sayılan, prim ödeme gün sayısı ve bu primlere ait kazançlar ise prime 
esas kazanç olarak değerlendirilerek bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümlerine 
göre aylığı hesaplanır. 

GEÇİCİ MADDE 19- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 86 nci maddesi hükmüne 
göre topluluk sigortasına tabi olanların ödedikleri iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malûl
lük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primleri genel sağlık sigortası dahil bu Kanuna göre ödenmiş sayılır. 
Bu süreler yatınldıkları sigorta kolları bakımından başlangıç süresi ve prim ödeme gün sayısı olarak 
kabul edilir. Bunlardan iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalanna prim ödeyenler 
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bu Kanunda belirlenen kısa vadeli sigorta kollan primini ödemeleri, malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödeyenler 111 inci maddenin (a) bendinde belirlenen malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primini ödemek ve 33 üncü maddede belirlenen malûllük, 44 üncü maddede belirlenen 
ölüm ve geçici 27 nci maddenin (a) veya (b) bentlerinde belirtilen yaş ve çalışma süreleri şartlarını 
yerine getirmiş olmak suretiyle kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için bu Kanunda belirlenen yar
dımlardan yararlanırlar. 

Topluluk sigortasına tabi olanlardan isteyenler bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl 
içinde verecekleri dilekçe ile topluluk sigortasından ayrılarak isteğe bağlı sigortaya devam edebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 20- Sigortalılardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamın
da olanların, bu Kanuna göre istirahatli bulunup, geçici iş göremezlik ödeneği alamadıkları istirahat 
süresine ait ücretleri ve çalışırken aldıkları aylıklan ile geçici iş göremezlik ödenekleri arasındaki 
farklar ilgili mevzuatında değişiklik yapılıncaya kadar çalıştıkları kurumlarınca ödenmeye devam 
edilir. 

GEÇİCİ MADDE 21- 506 sayılı Kanunun mülga 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre Sos
yal Sigortalar Kurumuna devralan sandıklardan mülga 23/1/1968 tarihli ve 991 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesine göre bağlanmış emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylıkları ile mül
ga 991 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre Kurumca bağlanan aylıklarla 
dul ve yetim aylıklan (aylık alan tek kişi de olsa) toplamı, net asgarî ücretin % 70'inden aşağı 
olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 22- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi 
olan iştirakçilerin bu Kanuna göre belirlenen prime esas kazanç matrahı ile 5434 sayılı Kanuna göre 
keseneğe tabi kazançlan arasındaki matrah farkına ait sigorta primi bir yıl süre ile kurumlannca kar
şılanır. 

GEÇİCİ MADDE 23- 5434 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan ek 1 inci maddesiyle kurul
muş olan Sağlık Yardım Sandığının bu Kanunun yürürlük tarihindeki mevcutları en geç bir yıl için
de, sandığa prim ödemiş olanlara veya sağlık yardımına müstehak hak sahiplerine hisseleri oranın
da dağıtılır. 

GEÇİCİ MADDE 24- 8/9/1999 tarihi ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında T.C. Emekli San
dığı iştirakçisi olanlardan, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre fiilî hizmet sürelerine zam 
yapılanların yaş hadlerinden, eklenilen sürenin, üç yıldan çok olmamak üzere, yansı indirilir. 

GEÇİCİ MADDE 25- Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primine Devlet katkısının oranı, 
söz konusu sigorta kolu açık verdiği sürece, bu açık paralelinde azaltılarak sürdürülür. 

GEÇİCİ MADDE 26- Kamu görevlilerinden personel kanunlanna göre aylıksız izinli sayılan
lardan, aylıksız izinli olarak geçen süreleri esnasında isteğe bağlı sigortalılık primi ödemeyenlerin, 
istekleri halinde başvuru tarihindeki prime esas kazanç tutan üzerinden % 20 oranında hesap 
edilecek primleri defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri hizmet sürelerine eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 27- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup da 
8/9/1999 tarihinden bu Kanunun yürürlük tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar; kadın ise 58, er
kek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmak 
şartıyla veya kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve 
en az 4500 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığın
dan yararlanırlar. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden bu 
Kanunun yürürlük tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldur-
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mak ve en az onbeş tam yıl malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemek şartıyla kısmi yaş
lılık aylığından yararlanırlar. 

2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olup da 8/9/1999 tarihinden bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve onbeş yıldan 
beri sigortalı olup 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmak suretiyle yaş
lılık aylığından yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 28- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce makam, yüksek hakimlik, 
temsil ve görev tazminatı ödenmesini gerektiren görevlere atanmış olanlar ile ek göstergeli veya 
daha yüksek ek göstergeli görevlere atanan T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra bu görevlerde geçen süreleri, 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesi ile 
mülga ek 73 üncü maddesinde belirtilen sürelerin doldurulmasında dikkate alınır. 

GEÇİCİ MADDE 29- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup da 
6/8/2003 tarihinden bu Kanunun yürürlük tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlardan sigortalı olarak 
ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bazı maddeleri yürürlükten kaldınlan 506 sayılı Kanunun 
mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya anzası bulunan 
ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşlan ne olursa olsun en az onbeş 
yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş 
olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 30- Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulu sosyal güvenlik kurumlann-
da tescili yapılan sigortalılar ile bunlann hak sahipleri için ortak bilgi bankası oluşturulur. Bu sigor
talılar ile sisteme yeni katılacak sigortalılann tescilinde T.C. Kimlik Numaralan sosyal güvenlik 
numarası olarak esas alınır. Aynca vergi mükellefi olan sigortalılann vergi numaralan da sosyal 
güvenlik numaraları ile birlikte kayıt altına alınır ve işlemlerde birlikte kullanılır. 

Sigortalılann eski sigorta sicil numaralan, bu Kanuna göre tescil edilecekleri tarihe kadar kul
lanılmaya devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 31- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut sosyal güvenlik 
kurumlanndan yaşlılık veya emekli aylığı alanlardan, bu Kanuna tabi sigortalı olmayı gerektiren bir 
işte çalışmalan ve aylıklannın kesilmemesini istemeleri halinde 41 inci maddeye göre sosyal 
güvenlik destek primi alınır. 

GEÇİCİ MADDE 32- Bu Kanunun uygulamasında sağlık hizmeti sunuculanmn sigortalılık 
kontrolü ve diğer provizyon işlemlerini elektronik ortamda yapmaya başlaması için gerekli alt 
yapının kurulmasına kadar, sağlık bilgilerinin yazılı olarak tutulmasına başlanır ve sağlık belgesinin 
veya sağlık karnesinin Kurumca verilmesine devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 33- Mevcut sosyal güvenlik kurumlannm sağlık hizmetlerinin sağlanmasına 
ilişkin görevleri, bu Kanunu yürütecek Kurumun teşekkülüne, ilgili kayıt ve işlemler Kuruma dev
redilene kadar devam eder. Ancak, kişilerin yürürlükten kaldınlan kanun hükümleri gereğince hak 
ettikleri sağlık hizmetleri, bu Kanun hükümleri gereğince kapsama alınmamış ise en fazla bir yıl 
süreyle veya tedavi tamamlanıncaya kadar yürürlükten kaldınlan kanun hükümlerine göre Kurum
ca sağlanmaya devam edilir. 92 nci madde gereği hesaplanan 90 günün hesabında kişilerin lehine 
olan durum uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 34- Bu Kanunun uygulanmaya başlandığı tarihte 18/6/1992 tarihli ve 3816 
sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşlann Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafın
dan Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yeşil kart sahibi olanların sigortalı ve sigortalının 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak tescilleri öncelikli olarak yapılır. 
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GEÇİCİ MADDE 35- 84 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri gereğince sigor
talı sayılanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde bildirimlerini yap
mak zorundadır. Ancak, aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde bu kişiler iki yıllık süreye 
bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı olarak kapsama alınır. 

GEÇİCİ MADDE 36- Aile hekimleri tarafından başlatılan sevk zincirine uygun olarak yapılan 
sağlık hizmetlerinde 93 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen katılım payları üç yıl süreyle % 
50 oranında azaltılarak uygulanır. 

93 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi gereği alınacak katkı payını, bu Kanunun yürür
lük tarihinden itibaren en fazla üç yıl süreyle ertelemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

95 inci maddenin birinci fıkrası gereği yapılacak belirlemeler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde 95 inci maddenin ikinci ve 
üçüncü fıkralarının uygulanmasını il ve ilçe bazında ertelemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 37- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağlık hizmeti giderleri mevcut 
sosyal güvenlik kurumlarınca, Türkiye İş Kurumunca, genel veya katma bütçeden karşılanan 
kişiler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanun açısından sigortalı veya sigortalının bak
makla yükümlü olduğu kişi sayılır. Bu kişilerin sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu 
kişilere ilişkin bilgileri en geç üç ay içinde Kuruma bildirilir. 

Yürürlük 
MADDE 146- Bu Kanun 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
Yürütme 
MADDE 147- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
M. V. Gönül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A.Koç 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 

SİGORTASI KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri 

güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan 
yararlanma şartlan ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve 
genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, iş

verenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her tür
lü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 
1) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
2) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını, 
3) Sosyal sigortalar: Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını, 
4) Kışa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kol

larını, 
5) Uzun vadeli sigorta kollan: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollannı, 
6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken 

veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, 
7) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük veya yaşlılık aylığı al

makta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak 
kazanan eş, çocuk, ana ve babasını, 

8) Genel sağlık sigortası: Kişilerin öncelikle sağlıklannm korunmasını, sağlık riskleri ile kar-
şılaşmalan halinde ise oluşan harcamalann finansmanını sağlayan sigortayı, 

9) Genel sağlık sigortalısı: Bu Kanunun 60 inci maddesinde sayılan kişileri, 
10) Bakmakla yükümlü olduğu kişi: Genel sağlık sigortalısının, sigortalı veya isteğe bağlı sigor

talı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; 
a) Eşini, 
b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halin
de 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklan ile 
yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklannı, 

c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen 
ana ve babasını, 

11) Hizmet akdi: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet akdini 
ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesini veya hizmet akdini, 

12) Ücret: 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara 
saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt 
tutan, 
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13) Asgarî ücret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük iş
çiler için belirlenen bir aylık brüt ücreti, 

14) Ay: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15'inden ertesi ayın 15'ine kadar geçen, diğer 
sigortalılar için ise ayın l'i ila sonu arasında geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen süreyi, 

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fık
rasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, 15 Ocak tarihinden ertesi yılın 15 Ocak 
tarihine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise 1 Ocak ila 31 Aralık tarihleri arasında geçen ve 360 
gün olarak değerlendirilen süreyi, 

16) Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde 
hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi, 

17) Aylık: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılan sürekli ödemeyi, 
18) Ödeme dönemi: Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların, ödeme tarihinden takip eden 

ödeme tarihine kadar geçen süreyi, 
19) Tarımsal faaliyet: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkün

de veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut 
doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edil
mesini ve/veya bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından; muhafazasını, taşınmasını veya pazarlan-
masmı, 

20) Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurul
larınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek 
suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını belirlemeye yetkili hekim
lerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurulları, 

21) Kamu idaresi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idare ve kurumlar ile bun
ların ödenmiş sermayesinin % 50'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkları veya özel kanunlarına 
göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını, 

22) Sağlık hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere 63 üncü mad
de gereği finansmanı sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri, 

23) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti: Kişilerin hastalıktan korunması veya sağlıklı ol
ma halinin sürdürülmesi amacıyla, kişiye yönelik olarak finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerini, 

24) Aile hekimi: Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve Kurum ile 
sözleşme yapmış hekimleri, 

25) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve 
özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini, 

26) Katılım payı: Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmak
la yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutan, 

27) Sığınmacı ve Vatansız: İçişleri Bakanlığı tarafından sığınmacı veya vatansız olarak kabul 
edilen kişileri, 

28) Peşin sermaye değeri: Kurumca, bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin yaş, 
kesilme ihtimali ve Kurumca belirlenecek iskonto oranı dikkate alınarak, hesaplanan tutan, 

29) Güncelleme katsayısı: 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılanların, her yılın Kasım 
ayına ait kanuni süresi içinde verilen belgelerindeki prim tahakkuklan üzerinden bulunacak or
talama prime esas günlük kazancın, bir önceki yılın aynı ayına ait ortalama prime esas günlük 
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kazanca göre değişim oranı ile her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının toplamının 
yansına (1) tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunan değeri, 

İfade eder. 
İKİNCİ KISIM 

Sosyal Sigorta Hükümleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Sigortalılara İlişkin Hükümler 
Sigortalı sayılanlar 
MADDE 4- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kollan uygulaması bakımından; 
a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, 
b) Köy ve mahalle muhtarlan, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağım

sız çalışanlardan ise; 
1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi 

mükellefi olanlar, 
2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek 

odalanna usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar, 
3) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortaklan, sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin 
ise tüm ortaklan, 

4) Tanmsal faaliyette bulunanlar, 
c) Kamu idarelerinde; 
1) (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, ilgili kanun

larında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 
2) (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlannda (a) 

bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memur
lan Kanununun 86 ncı maddesi uyannca açıktan vekil atananlar, 

sigortalı sayılırlar. 
Birinci fıkranın (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; 
a) İşçi sendikalannın yönetim kurullanna seçilenler, 
b) Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştınlan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz 

sanatçılan ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşlan içine alan bütün güzel sanat 
kollarında çalışanlardan, düşünürlerden ve yazarlardan hizmet akdi ile çalışanlar, 

c) Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke 
uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, 

d) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallannın Korunması Hakkında Kanuna göre çalış
tırılanlar, 

e) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar, 
f) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştınlanlar, 

kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştınlanlar, 

hakkında da uygulanır. 
Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; 
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a) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla 
kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlannda Devlet 
memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar, 

b) Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye baş
kanları, il daimi komisyonu üyeleri, 

c) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikaların 
veya sendika konfederasyonlarının yönetim kurullarına seçilenler, 

d) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya 
kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve ast
subay nasp edilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar ile fakültelerde veya meslek 
yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra veya askerlik hizmetini müteakip subaylığa 
veya astsubaylığa geçirilenlerin, okullarda geçen normal eğitim süreleri, 

e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına 
okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam 
eden öğrenciler ile fakültelerde veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra 
komiser yardımcılığına veya polisliğe geçirilenlerin, okullarda geçen normal eğitim süreleri, 

hakkında da uygulanır. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik

le düzenlenir. 
Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar 
MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kollan bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında 

uygulanacak sigorta kolları şunlardır: 
a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluş

turulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve 
meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ben
di kapsamında sigortalı sayılırlar. 

b) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş 
kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğ
renimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortası uygulanır ve bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı sayılırlar. 

c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 
tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanununa göre aylıkları 
hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûl
lüğü aylığı bağlanmış olanlardan, bu Kanuna tabi sigortalı olarak çalışanlar hakkında aylıklan kesil-
meksizin kısa vadeli sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar hakkında, uzun vadeli sigorta kollarına 
tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından 
itibaren, uzun vadeli sigorta kolları uygulanır. 

d) Sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar hakkında, sadece iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortası hükümleri uygulanır. 

e) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme 
eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. 
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f) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden 
yararlandırılan kişilere, işsizlik ödeneğinin hak edildiği süre içinde, 4 üncü maddenin birinci fık
rasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılarak uzun vadeli sigorta kolları uygulanır. 

Sigortalı sayılmayanlar 
MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; 
a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, 
b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında 

ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, 
c) Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalış

masına rağmen, haftalık çalışma sürelerinin 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen sürelerden az ol
ması nedeniyle, aylık kazançları prime esas günlük kazanç alt sınınnın otuz katından az olanlar, 

d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, 
e) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına 

Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler 
ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurtdışında ikamet eden ve o ülke 
sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, 

f) Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya 
sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyet
teki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler, 

g) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştınlmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya 
malûller, 

h) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gereken iş
lerde çalışmakla birlikte, 18 yaşını doldurmamış olanlar, 

ı) Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle sürek
siz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyet
te bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra 
kalan tutann aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınınnın 
otuz katından az olduğunu belgeleyenler, 

j) Niteliği itibanyla bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde, yevmiyeli olarak çalışanlar, 
k) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanat

kâr siciliyle birlikte kanunla kurulu meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlardan, aylık 
faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutan, prime esas günlük 
kazanç alt sınınnın otuz katından az olduğunu belgeleyenler, 

1) Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede 
sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli per
sonelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu 
idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güven
lik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin kamu düzeninin zorunlu kıldığı 
hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, 

4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz. 
(h) bendinin uygulanmasıyla ilgili olarak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılın
mak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı 
aranmaz. 
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Birinci fıkranın (ı) bendinin uygulanmasında, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşü alınır. 
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 
Sigortalılığın başlangıcı 
MADDE 7- Sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
a) (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, mesleki eğitime veya zorunlu staja 

başladıkları tarihten^ 
b) (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, gelir vergisi mükellefi olanların gelir vergisi 

mükellefiyetinin başladığı tarihten; şirket ortaklarının şirket ortaklıklarının tescil edildiği tarihten; 
gelir vergisinden muaf olanlann ise esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek 
kuruluşlarına usûlüne uygun kayıtlı oldukları tarihten; tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlar için tarımsal faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca tescil edildiği 
tarihten; köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten, 

c) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, göreve başladıkları veya okullarında eğitime 
başladıkları tarihten, 

itibaren başlar. 
Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, gelir vergisinden muaf olanlar ile tarımda ken

di adına ve hesabına bağımsız çalışanların kayıt ve tescil işlemleri ile ilgili olarak kanunla kurulmuş 
ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınır. 

Sigortalı bildirimi ve tescili 
MADDE 8- İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 

sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından 
önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından 
sigortalı işe giriş bildirgesi; 

a) İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün 
Kuruma verilmesi halinde, 

b)Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile 
Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan 
tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten 
itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, Kuruma verilmesi halinde, 

c) Kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, işten ayrılmış olsalar 
dahi, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren üç ay içinde, Kuruma verilmesi halinde, 

Sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır. 
Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalış

maya başladıklannı Kuruma bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine 
delil teşkil etmez. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişiler için; 7 nci 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından itibaren kendi mev-
zuatlanna göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler veya vergi daireleri sigor
talı işe giriş bildirgesi düzenleyerek, en geç on beş gün içinde Kuruma vermekle yükümlüdür. 
Kurum bu bildirimden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülük
lerinin başladığını bildirir. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi gereği sigortalı sayılan
lar ise, sigortalı işe giriş bildirgesini, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigor
talılık başlangıcından itibaren, doksan gün içinde Kuruma vermekle yükümlüdürler. 
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4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıracak 
işverenler, çalıştırmaya başlattıklan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen 
sigortalılık başlangıcından itibaren, on beş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildir
mekle yükümlüdürler. 

5 inci maddenin (f) bendi kapsammda sigortalı sayılan kişiler için Türkiye İş Kurumu, işsizlik 
ödeneğinin fiilen ödenmeye başlandığı tarihten itibaren bir ay içinde, sigortalı işe giriş bildirgesini 
Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik alt yapıdan yararlanmak suretiy
le, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız 
olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Bu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları hariç olmak üzere, diğer fıkralarında belirtilen yüküm
lülükleri yerine getirmeyen ilgililer hakkında, 102 nci madde hükümlerine göre idarî para cezası uy
gulanır. 

Sigortalı işe giriş bildirgesinin şekli ve içeriği, bildirgenin verilme yöntemleri ve bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sigortalılığın sona ermesi 
MADDE 9- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık; 
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin 

sona erdiği tarihten, 
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların; 
1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdik

leri tarihten, 
2) Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu mes

lek odalarındaki üye kayıtlarının silinmesi gereken veya 6 nci maddenin birinci fıkrasının (k) ben
di kapsamına girdiği tarihten, 

3) Şirket ve donatma iştiraki ortağı olanlar için, tabi oldukları mevzuata göre şirketle ve donat
ma iştiraki ile ilgilerinin kesildiği tarihten, 

4) Şirket ortağı olanlar için, şirketin iflasına veya tasfiyesine karar verildiği veya münfesih 
sayıldığı tarihten, 

5) Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetlerinin sona er
diği veya 6 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamına girdiği tarihten, 

6) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten, 
7) Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak 

çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu 
tarihten, 

8) İflâsına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirketlerin ortakların
dan hizmet akdi ile çalışanların, çalışmaya başladığı tarihten, 

9) Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı 
gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya 
başladığı tarihten, 

10) Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili ile birlikte kanunla kurulu 
meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile 
çalışanların çalışmaya başladığı tarihten, 
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c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların; 
1) Ölüm halinde veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, bu tarihi takip eden ayın ilk 

gününden, 
2) Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten, 
d) 5 inci madde gereği bazı sigorta kollarına tabi tutulanların, sigortalı sayılmalarını gerektiren 

halin sona erdiği tarihten, 
e) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) bendi kapsamında olanlardan, çalışmakta iken bulun

duğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleş
meleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten, 

itibaren sona erer. 
Ancak, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık; 
a) İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin 

lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini, 
b) Diğer hallerde ise birinci fıkrada belirtilen tarihleri, 
takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır. 
Birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerine göre sigortalılığı sona erenlerin durumları işverenleri 

tarafından, (b) bendinde belirtilen şekillerde sona erenlerin durumlan ise kendileri ve sözü edilen 
bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildiği kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, 
en geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Bu kişilerin meslek kuruluşlarına ya da vergi dairelerine 
olan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları, sigortalılığın sona ermesine ilişkin belge ya da 
bilginin verilmesine engel teşkil etmez. 

Birinci fıkranın (e) bendine göre sigortalılığı sona erenler ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının 
(c) bendine göre bildirimi yapılan sigortalıların, sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri, 
üç ay içinde Kuruma yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. * 

Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları 
MADDE 10-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların işverenleri 

tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, (c) bendinde sayılan sigortalıların mevzuat
larında belirtilen usûle uygun olarak yurt dışına gönderilmeleri veya (b) bendinde sayılanların sigor
talılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, 
sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri devam eder. 

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak 
üzere bu ülkelere götürülen Türk işçileri de bu Kanunun uygulanmasında geçici görevle yurt dışına 
gönderilmiş sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler 

İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli 
MADDE 11- İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini 

yaptıkları yerlerdir. 
İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı 

yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, 
muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar 
da işyerinden sayılır. 
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İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı 
tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını 
ve bunlann işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklanna bildiren işverenlerin, bu bildirimleri 
Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurluklan, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün 
içinde Kuruma bildirmek zorundadır. 

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin 
değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususlann ticaret siciline tes
ciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni or
tağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır. 

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalış
tırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin 
nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin 
miras yoluyla intikali halinde ise mirasçılan, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bil
dirgesini Kurama vermekle yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırlan içinde Kurumun diğer bir 
ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile 
bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalılann, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder. 

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı 
ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa 
bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde 
Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, 102 nci maddenin birin
ci fıkrasının (b) bendi uyannca idarî para cezası uygulanır. İdarî para cezası uygulanması, bu 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez. 

Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalılan, işverenle aralannda yaptıklan söz
leşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dos
yadan bildirir. 

İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, bu Kanunda belirtilen hak ve yükümlülük
leri ortadan kaldırmaz. İşyeri bildirgesinin şekli ve içeriği ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar Kurum tarafından çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren 
MADDE 12-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan 

kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir. 
İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kim

se, işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili ve 
4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen 
yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine tabi olanlar hakkında, işverenlerin bu Kanunda 
belirtilen yükümlülükleri, bunlan çalıştıran işçi sendikaları veya işveren tarafından; 4 üncü mad
denin üçüncü fıkrasına tabi olanlar hakkında, işverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, 
bunları çalıştıran kamu idareleri veya eğitim gördükleri okullar tarafından yerine getirilir. 

2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştınlan-
lar hakkında, işverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıştırmaya yetkili makam 
tarafından yerine getirilir. 
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Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde 
çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları 
Kurumu, işveren vekilleri ise Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun sorum
lu müdür ve amirleridir. 

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin 
bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye 
alt işveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış 
olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile 
birlikte sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri 

İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 13-İş kazası; 
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi 

adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri 
dışında, 

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen arızaya uğ

ratan olaydır. 
İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran iş

veren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç 
işgünü içinde, 

b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek 
şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde, 

c) (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, bunlan çalıştıran işveren tarafından, o 
yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatlanna göre yetkili mercilere derhal ve Kuruma da 
en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, 

iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildiril
mesi zorunludur. Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü 
dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. 

Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara yanlabilmesi için 
gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık 
iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen 
hususlann gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz 
olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykın bildirimde 
bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir. 

İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usulü ile bu maddenin uy
gulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



- 3 1 6 -

Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 
MADDE 14- Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tek

rarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, 
bedensel veya ruhsal arıza halleridir. 

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; 
a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzen

lenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi, 
b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi 

sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, 
sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. 
Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kay

naklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen 
ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki 
kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve 
laboratuar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme 
sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, 
söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir. 

Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
a) (a) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının 

meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, 
b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, 
bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bil

dirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak 
bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fık
rasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile 
ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir. 

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kon
trol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir. 

Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve 
içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Kurum tarafın
dan çıkanlacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir 
hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigor
ta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 

Hastalık ve analık hali 
MADDE 15- Sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine 

neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir. 
Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten 

itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar 
olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve arıza halleri analık hali kabul edilir. 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlanan haklar 
MADDE 16- İş kazası veya meslek hastalığı halleri nedeniyle sağlanan haklar şunlardır: 
a) Sigortalıya; geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. 
b) Sigortalıya; sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. 
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c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine; gelir bağlanması. 
d) Gelir bağlanmış olan eş ve çocuklara; evlenme ödeneği verilmesi. 
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için; cenaze ödeneği verilmesi. 
Sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, 

günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 

çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan 
asgarî ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilir. 

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre sigortalılığı sona eren
lerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya karısı 
analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde 
en az üç ay prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç 
MADDE 17- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin 

veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun ol
duğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 
oniki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, 
bu kazançlara esas prim gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu surette bulunan günlük 
kazanç; işgöremezliğin başladığı veya gelirin bağlanacağı tarihten geriye doğru oniki ay ve daha ön
cesine ait ise güncelleme katsayısı ile güncellenerek hesaplanır. 

Oniki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay için
de iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağ
lanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin baş
ladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına 
bölünmesi suretiyle; çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte 
çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılanların ödenek veya 
gelire esas günlük kazançlarının hesabında: 

a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas 
alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak gün
lük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz. 

b) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat 
ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alman üç aylık dönemden önceki 
aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz. 

Meslek hastalığı, sigortalının sigortalı olarak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir yıl geç
tikten sonra meydana çıkmış ise, günlük kazancı bu son işinden aynldığı tarih esas alınarak 
yukarıdaki fıkralara göre hesaplanır. 

İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, 
yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 
MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış 

olması şartıyla; 
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, 
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b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamındaki sigor
talıların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten ön
ceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş 
göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, 

c) Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli 
sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul 
gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı 
her gün için, 

d) Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halin
de, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, 

geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara hastalıkları halinde 

geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş ol
ması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak is
tirahat raporu aldıkları sürede ödenir. 

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş 
göremezlik ödeneği, 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının üçte ikisidir. Ancak 
geçici iş göremezlik ödeneğinin güncellenmemiş tutan, sigortalının ödenek hesabına esas alınan 
döneme ilişkin kazanç üzerinden vergi, sosyal sigorta, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası 
primleri kesintileri sonrası hesaplanan günlük net kazancını geçemez. 

Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançlann alt sınırında mey
dana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınınn altında bir günlük kazanç üzerinden 
ödenek almakta bulunanlann veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanlann bu ödenekleri, 
günlük kazançlannın alt sınmndaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak değiştiril
miş günlük kazançlann alt sınınna göre ödenir. 

Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden bir kaçı birleşirse, 
geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir. 

Geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin iş
verenleri tarafından Kuramca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, 
daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir. 

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödeme zamanı ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer 
usul ve esaslar, Kuram tarafından çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş 
kazası ve meslek hastalığı hali 

MADDE 19- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve anzalar nedeniyle, 
Kuramca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunuculannm sağlık kurallan tarafından verilen raporlarda 
meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu belirtilen ve Kurum Sağlık Kurulun
ca bu durumu onaylanan sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. 

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde mes
lekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık kurallanndan alınacak 
raporlara göre yeniden tespit olunur. 

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre 
hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre hesaplanan aylık kazan-
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emin % 70'i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş 
göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutan kendisine ödenir. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara, sürekli iş göremezlik 
geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve her 
türlü borçlannm ödenmiş olması zorunludur. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılar
dan, kurumlarınca sürekli iş göremezlik nedeniyle görevlerine son verilenlerden; 

a) Malullük veya yaşlılık aylığına hak kazanamayan sigortalılara sürekli tam iş göremezlik 
geliri bağlanarak sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak sürekli iş göremezlik gelir 
tutarı ile sürekli tam iş göremezlik geliri arasındaki fark, sigortalının görevine son veren kurum 
tarafından, Kuruma ödenir. Bunların bu Kanun kapsamında tekrar çalışması halinde, sürekli iş-
göremezlik geliri, sürekli iş göremezlik derecesine göre ödenmeye devam edilir. 

b) Malullük veya yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalılara ise sürekli iş göremezlik 
derecesine göre gelir bağlanır. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olanlar hariç, sürekli iş göremezlik gelirinin güncellen-
memiş aylık tutarı; sigortalının sürekli iş göremezlik geliri hesabına esas alman döneme ilişkin 
kazancı üzerinden vergi, sosyal sigorta, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primleri kesintileri 
sonrası hesaplanan aylık net kazancını geçemez. 

Yukandaki fıkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son ay ile gelir baş
langıç tarihi arasında 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre artırılarak belirlenir. 

Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; 
a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi, 
b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait 

sağlık kurulu raporu tarihini, 
takip eden ay başından başlar. 
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı arıza veya meslek hastalığı 

nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 18 inci maddeye göre hesap
lanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri 
arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir. 

Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması halin
de, meydana gelen arızaların bütünü göz önüne alınarak kendisine sürekli iş göremezliğini doğuran 
son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir hesaplanır. Ancak, sigor
talının son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancına göre bulunacak geliri, 
hesaplanan ilk gelirinden az ise sigortalının sürekli iş göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir. 

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinde meslekte kazanma gücün
deki kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, 
Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri 
MADDE 20- İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak 

sahiplerine, 17 nci madde gereğince tespit edilecek aylık kazancının % 70'i, 55 inci maddenin ikin
ci fıkrasına göre güncellenerek, 34 üncü madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanır. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha fazla oran
da kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası 
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veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın birinci fıkraya göre belirlenen tutar, 
34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kay
betmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya mes
lek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri, 34 
üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine gelir 
bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borç
larının ödenmiş olması zorunludur. 

Gelirin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 34 üncü ve 35 inci maddeler uygulanır. 
37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği verilir. 
İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorum

luluğu 
MADDE 21- İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma 

ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya 
hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan 
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işveren
den isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorum
luluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. 

İş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafın
dan Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek 
geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. 

Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora 
dayanılmaksızm veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigor
talının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırıl
ması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik 
ödeneği işverene ödettirilir. 

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, 
sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin 
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yansı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet 
kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir. 

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri 
tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıklan fiiller sonucu mey
dana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklannda kesinleşmiş mahkumiyet karan bulunanlar hariç ol
mak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için kurumuna 
veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu Kanun 
uyannca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek has
talığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen kusurlu 
sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez. 

Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremez
liğinin artması 

MADDE 22- Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya meslek has
talığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliği artması hallerinde 
geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri; 
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a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının iş 
kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uy
maması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına 
neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine 
kadan Kurumca eksiltilir. 

b) Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek has
talığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadan Kurum
ca eksiltilir. 

c) Kastî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya 
Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yansı tutann-
da ödenir. 

d) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almak
sızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan 
ödeme tarihinden itibaren 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır. 

13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler tarafından iş kazasının anılan 
bentte belirtilen süre içinde Kuruma bildirilmemesi durumunda, sigortalıya yapılacak iş göremezlik 
ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkanlacak yönetmelik
le düzenlenir. 

Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk 
MADDE 23- Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile 

Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştınldığımn 
Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık 
halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir. 

Yukandaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan 
her türlü masraflann tutan ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri 
tutan, 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene aynca 
ödettirilir. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu halde, 8 inci mad
denin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunul
mayan sürede meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin 
gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez. 

Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler 
MADDE 24- Kısa vadeli sigorta kollan bakımından; 
a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, 
b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalanndah geçici iş göremezlik ödeneği 

alan sigortalının iş göremediği süre, 
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre, 
18 inci maddede belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya 

hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın hesabında da dikkate alınmaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 

Malûl sayılma 
MADDE 25- Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti 

sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin 
incelenmesi sonucu, çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 
gücünün en az % 60'ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûllük sigortası 
bakımından malûl sayılır. 

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün 
% 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya arızası sebebiy
le malûllük aylığından yararlanamaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. 

Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
MADDE 26- Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 
Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; 
a) 25 inci maddeye göre malûl sayılması, 
b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli 

bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup 
toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi bildirilmiş olması, 

c) Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya 
devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, 

Halinde malullük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre 
sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve her tür
lü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. 

Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
MADDE 27- Malûllük aylığı; prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 

9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar İçin ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerin
den, 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için ayrı ay
rı olmak üzere, malûllük sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç 
tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibanyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak 
tutarlan, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı 
ayn dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz. 

Malûllük aylığı, sigortalının; 
a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek 

tarihini, 
b) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, 
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanlann çalıştıklan işyerine 

müracaatları halinde, görevlerinden ayrıldıklan tarihi, 
takip eden ay başından itibaren başlar. 
Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise malûllük aylığı 

geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlar. An-
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cak, bağlanacak malûllük aylığı, sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık 
tutarından fazla ise aradaki fark, bu maddenin üçüncü fıkrasına göre tespit edilecek tarihten baş
lanarak verilir. 

Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanların 
malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 

Bu Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışması nedeniyle malûllük aylıkları 
kesilenlerden çalışması sona erip, malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, kon
trol muayenesine tabi tutulmak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla eski malûllük ay
lığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanır. Ancak, bu 
durumdaki sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı hesaplanır ve bu ay
lık önceden bağlanan malûllük aylığından fazla ise hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır: 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması. 
b) Toptan ödeme yapılması. 
İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara; 
a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık 

ve ölüm sigortalan primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır, 
b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı, 
1) 1.1.2036 ilâ 31.12.2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61, 
2) 1.1.2038 ilâ 31.12.2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62, 
3) 1.1.2040 ilâ 31.12.2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63, 
4) 1.1.2042 ilâ 31.12.2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64, 
5) 1.1.2044 ilâ 31.12.2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65, 
6) 1.1.2046 ilâ 31.12.2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65, 
7) 1.1.2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, 
olarak uygulanır.. 
Sigortalılar ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine üç yıl eklenmek ve ad

larına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaş
lılık aylığından yararlanabilirler. 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına 
göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malûllük 
aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzen
lenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalış
ma gücündeki kayıp oranının; 

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmalan 
ve 4320 gün, 

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmalan 
ve 4680 gün, 

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) ben
dindeki yaş şartlan aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hüküm
lerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



— 3 2 4 -

Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en 
az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 55 olarak uygulanır. 

50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şart
ları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belir
tilen sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten, (c) bendinde 
belirtilen sigortalıların ise Kurumun aylık bağlanma hakkı olduğuna dair yazısı üzerine yetkili 
makamdan emekliye sevk onayı aldıktan ve ilişiği kesildikten sonra yazılı istekte bulunması şarttır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılara yaşlılık aylığı bağ
lanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil 
kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve her türlü borcunun olmaması zorunludur. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması 
MADDE 29- Yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıların aylığı, aşağıdaki hükümlere göre 

belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır. 
Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıl

dan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile 
güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibari hizmet süresi ile fiili hizmet süresi zammı hariç 
toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz 
katıdır. 

Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam 
prim ödeme gün sayısının her 360 günü için 2015 yılı sonuna kadar % 2,5; 2016 yılı başından 
itibaren ise % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate 
alınır. Ancak aylık bağlama oram % 90'ı geçemez. 

28 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına göre aylığa hak kazanan sigortalılar için 
hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü 
kayıp oranının 9000 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60'a bölün
mesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre, üçüncü fıkra uyannca tespit edilen orandır. Prim 
ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısına göre aylık 
bağlama oranı belirlenir. 

Yukarıdaki şekilde hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine rast
laması halinde 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre Ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara 
uygulanan artış oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise ön
celikle Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan 
artış oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi 
MADDE 30- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yazılı istek 

tarihinden sonraki, 
b) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan yetkili makamdan emekliye sevk onayı aldıktan ve 

görevleriyle ilişiği kesildikten sonra Kuruma başvuranlara, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden, 
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c) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan her ne şekilde olursa olsun sigortalı olmayı gerektiren 
görevinden ayrılmış olanlara ise istek tarihini takip eden, 

ay başından itibaren aylık bağlanır. 
Aylığın ödenmesine başlanacağı tarihte hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği al

makta olan sigortalının yaşlılık aylığı, geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği 
tarihi takip eden ay başından başlar. Ancak, bağlanacak yaşlılık aylığı geçici iş göremezlik 
ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, aradaki fark birinci fıkraya göre tespit edilecek tarihten baş
lanarak verilir. 

Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanların veya yabancı bir 
ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başlayanların yaş
lılık aylıkları, çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başladıkları tarihi 
takip eden ödeme dönemi başında kesilir. Yaşlılık aylıkları kesilenlerden, bu Kanuna tabi olarak 
yeniden çalışmaya başlayanlardan çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime 
esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ait prim 
alınır. Çalışmaya başlaması nedeniyle yaşlılık aylıkları kesilenlerden, işten ayrılarak veya işyerini 
kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan sigortalıya, yazılı istek 
tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden yaşlılık aylığı hesaplanarak bağlanır. Bu durumda 
olanların yeniden hesaplanan yaşlılık aylığı, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yeni talep 
tarihine kadar yükseltilen eski aylıklarının altında olamaz. 

Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tabi sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan 
veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi faaliyete devam edeceğini beyan edenler
den aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam 
edilir. Bunlardan 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 81 inci mad
denin (e) bendi gereğince sosyal güvenlik destek primi alınır. Sosyal güvenlik destek primi öden
miş veya bildirilmiş süreler bu Kanuna göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün 
sayısına ilave edilmez, 31 inci ve 36 ncı madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılmaz. 

Üçüncü fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilenler, bu Kanuna tabi olarak yeniden çalıştıkları süre 
içinde dördüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasını; dördüncü fıkraya göre yaşlılık aylığı kesil
meden çalışanlar ise çalıştıkları süre içinde haklarında üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasını is
teyebilirler. 

Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya 
MADDE 31- Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağ

lanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
kazanamayan sigortalıya, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kap
samında ise kendi adına bildirilen, (b) bendi kapsamında ise ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primlerinin her yıla ait tutan, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar 
geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklin
de verilir. 

Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre toptan 
ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tabi olarak yahut bu 
Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi bildiril
miş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıklan toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı 
istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek 
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bulunan tutarını talep tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya 
edilerek bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınır. 

Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 
MADDE 32.- Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır: 
a) Ölüm aylığı bağlanması. 
b) Ölüm toptan ödemesi yapılması. 
c) Aylık almakta olan eş ve çocuklara evlenme ödeneği verilmesi. 
d) Cenaze ödeneği verilmesi. 
Ölüm aylığı; 
a) En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortalan primi bildirilmiş, 
b) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına 

hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış, 
c) Bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları 

sebebiyle kesilmiş, 
durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. An

cak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık 
bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı 
prim ve her türlü borcunun olmaması şarttır. 

Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması 
MADDE 33- Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında; 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malûllük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması 

sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 27 nci veya 29 uncu maddelere göre 
tespit edilecek aylığı, 

c) 32 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi ödemiş olan sigortalının prim ödeme gün sayısı, 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden, 
9000 gün ve daha fazla ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29 uncu madde hükümlerine 
göre hesaplanan aylığı, 

esas alınır. 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamındaki sigor

talılar için ayn ayn olmak üzere; sigortalıların ölümleri halinde ölüm sigortasından dosya bazında 
her yıl bağlanan ayhklann aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait 
artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme 
ayında söz konusu sigortalılar için ayn ayn ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz. Sigor
talı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmasına hak kazan
mış ise, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında bu durum dikkate alınmaz. 

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması 
MADDE 34- Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının; 
a) Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanun kapsamında 

veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir 
veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75'i, 

b) Bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi 
çalışmalan nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 
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1)18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halin
de 25 yaşını doldurmayanların veya, 

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu 
anlaşılanların veya, 

3) Yaşlan ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan 
kızlarının, 

her birine % 25'i, 
c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya son

radan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının 
ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babalan sonradan evlenenler ile kendisin
den başka aylık alan hak sahibi bulunmayanlann her birine % 50'si, 

d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde, ana ve babaya çalışmaması ve 
gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 25'i oranında; çalışmayan ana ve babanın 65 yaşın 
üstünde olması, gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın % 25'i, 

oranında aylık bağlanır. 
Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme 

bağlanmış çocuklan ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocuklan, bağlanacak aylıktan yukarıda 
belirtilen esaslara göre yararlanır. 

Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu 
sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır. 

Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
MADDE 35- Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar; 
a) Sigortalının ölüm tarihini, 
b) Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıl

dığı tarihi, 
takip eden ay başından itibaren başlatılır. Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 34 üncü maddede 

belirtilen şartlann ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 
Ancak bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bendlerinde belirtilenlerden 

öğrenci olanların sigortalı sayılmalan, bağlanan aylıklann kesilmesini gerektirmez. 
Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde, 34 üncü maddede belirtilen 

şartlar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden aylık bağ
lanır. Ancak evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda, önceki aylığın yeniden bağlanması, 
sonraki eşten dolayı aylık hakkının doğmaması şartına bağlıdır. 

Bu madde gereğince aylığı kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı ile 
çalışma gücünü en az % 60 oranında kaybederek malul olduğu anlaşılanlara, 34 üncü maddede 
belirtilen şartlan taşımaları halinde, malûllük durumlannın tespitine esas teşkil eden rapor tarihini 
takip eden ay başından itibaren, 94 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla aylık bağlanır. 

Yeniden bağlanan aylık, aylığın kesildiği tarihten tekrar bağlandığı tarihe kadar geçen süre için 
55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılmak suretiyle belirlenir. 

Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya 
MADDE 36- Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm 

tarihi esas alınmak kaydıyla 31 inci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan tutar, 34 üncü mad
de hükümleri dikkate alınarak hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir. 
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Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan ödeme 
tutannı geçemez. Bu sınınn aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak 
indirim yapılır. 

Toptan ödeme yapıldıktan sonra artan tutar olursa sigortalının ölümünden sonra doğan veya 
soy bağı düzeltilen veya babalığı hükme bağlanan çocuklanna da bu madde hükümlerine göre top
tan ödeme yapılır. 

Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürülükte bulunan sosyal güvenlik kanunlanna göre top
tan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya 
da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasın
dan yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde, hak sahiplerinin 
yazılı isteği üzerine 31 inci maddenin ikinci fıkrasına göre ihya edilebilir. Yukandaki süreler, ihya 
edilen süreye ilişkin tutar dahil her türlü borçlann ödendiği tarihi takip eden aybaşı itibanyla bu 
Kanuna göre aylık bağlanmasında dikkate alınır. 

Evlenme ve cenaze ödeneği 
MADDE 37- Evlenmeleri nedeniyle 34 üncü maddeye göre bağlanan gelir veya aylıklan kesil

mesi gereken eş veya çocuklann, evlenmeleri ve talepte bulunmalan halinde almakta oldukları ay
lık veya gelirlerinin bir yıllık tutan bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin 
ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde 
boşanması halinde, bir yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz. 

Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme 
ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye göre 
yeniden belirlenir. 

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık 
aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bil
dirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, asgarî ücretin üç katı tutannda cenaze ödeneği 
ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklanna, o da yoksa ana babasına, o 
da yoksa kardeşlerine verilir. 

Cenaze ödeneğinin yukandaki fıkraya göre ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek 
veya tüzel kişiler tarafından kaldınlması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutan geçmemek 
üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi 
MADDE 38- Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalannm uygulanmasında dikkate alınacak sigor

talılık süresinin başlangıcı; sigortalının, mülga 2/6/1949 tarihli ve 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası 
Kanununa, mülga 4/2/1957 tarihli ve 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortalan Hakkında 
Kanuna, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa, 17/10/1983 
tarihli ve 2925 sayılı Tanm İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarih
li ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara veya bu Kanuna tabi olarak 
ilk defa çalışmaya başladığı tarih olarak kabul edilir. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri 
hükümleri saklıdır. 

Bu Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalanna tabi 
olanlann sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurduklan tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki 
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süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primleri, prim ödeme gün sayılarının 
hesabına dahil edilir. 

Aylık ve gelir bağlama işlemlerinde dikkate alınan sigortalılık süreleri, sigortalılığın başlangıç 
tarihi ile sigortalının aylık veya gelir bağlanması için yazılı istekte bulunduğu, aylık veya gelir bağ
lanması için istekte bulunmayan sigortalılar için ise ölüm tarihi arasında geçen süredir. 4 üncü mad
denin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar bakımından sigortalılık süresi; sigor
talılığın başlangıç tarihi ile 48 inci maddeye göre Kurumun aylık bağlanma hakkı kazandığına dair 
yazısı üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayının alındığı ve ilişiğinin kesildiği ayın son 
günüdür. Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep 
tarihinden itibaren bir ayı geçemez. 

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu 
MADDE 39- Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul kalan sigortalıya veya ölümü halinde 

hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 
değerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücû edilir. 

Malûllük veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından 
görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş 
ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet karan bulunanlar hariç olmak üzere, 
sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için Kurumca, kurumuna 
veya ilgililere rücu edilmez. 

Fiilî hizmet süresi zammı 
MADDE 40- Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve/veya işlerde çalışan sigortalılann, hizmet 

sürelerine, bu işyerlerinde ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılannda 
gösterilen prim gün sayılan, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait 
fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. 

Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiili hizmet 
süresi zammı uygulanır. 

Eklenecek 
Gün 

Kapsamdaki Sigortalılar Kapsamdaki İşyerleri ve/veya îşler Sayısı 
1) Çelik, demir, pirinç ve tunç döküm 
işlerinde. 
2) Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve 
patlayıcı gaz, asit, boya işleri ile gaz 
maskesiyle çalışmayı gerektiren başka 
işlerde. 

1) Fabrika, atölye, havuz ve de- 3) Patlayıcı maddeler yapılması işlerinde. 90 gün 
polarda, trafo binalarında çalışan
lar. 

4) Lokomotif ve gemi kazanlannın onanl-
ması ve temizlenmesi işlerinde. 
5) Gemilerin sintine, Dabilbotom gibi ka
palı sarnıçlar içindeki raspa ve boya işle
rinde. 
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2) Basım ve gazetecilik işyerlerin
de 4857 sayılı İş Kanununa göre 
çalışanlar 

3) Gemi adamları, gemi ateşçileri, 
gemi kömürcüleri, dalgıçlar. 
4) Yer altı işlerinde sürekli veya 
münavebeli çalışanlar. 
5) Mesleği icabı; röntgen, radyum 
ve benzeri iyonizan radyasyonla
rında fiilen çalışan hekim, diş he
kimi, teknisyen, sağlık memuru, 
radyasyon fizikçisi ve teknisyeni 
ve iyonizan radyasyonla fiilen ça
lışan bilumum personel ve yar
dımcıları. 
6) HavayoUannın uçucu personeli, 
lokomotif makinistleri. 
7) Subay, yedek subay, astsubay, 
uzman jandarma ve uzman erbaş
lar. 
8) Asaleti onaylanmış olmak şar
tıyla adaylıkta geçirilen süreler 
dahil polis komiser yardımcısı, 
komiser, baş komiser, emniyet 
amiri, emniyet müdürleri ile bu 
ve daha yukan maaş ve derece
lerdeki emniyet mensuplan, Mil
lî İstihbarat Teşkilâtı mensuplan. 

6) Oksijen veya elektrik kaynağı, keski, 
tabanca ve perçin, takım sertleştirilmesi 
ve kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde 
1) Solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen gaz 
veya diğer zehirleyici maddelerle çalışılan 
işyerleri. 
2) Fazla gürültülü ve ihtizaz yapıcı makine 
ve aletlerle çalışarak iş yapılan işyerleri. 
3) Tabii ışığın hiç olmadığı veya münhasıran 
suni ışık altında çalışılan işyerleri. 
4) Günlük mesainin yandan fazlası saat 20.00' 
den sonra çalışılarak yapılan işyerleri. 
5) Doğrudan doğruya yüksek hararete maruz 
bulunarak çalışılan işyerleri. 
6) Fazla ve devamlı fizikî gayret sarf edilerek 
iş yapılan işyerleri. 
Denizde 

Maden işyerleri 

Röntgen, radyum ve benzeri iyonizan 
radyasyon laboratuarlan işlerinde 

90 gün 

90 gün 
180 gün 

90 gün 

Fiilen uçakta ve lokomotifte 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 

Emniyet ve polis mesleğinde, Millî 
İstihbarat Teşkilâtında 

90 gün 

90 gün 

90 gün 
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9) 13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı 5953 sayılı Kanun kapsamındaki 90 gün 
Kanuna tabi olarak çalışan sigorta- işyerlerinde 
Ular ile Basın Kartı Yönetmeliğine 
göre basın kartı sahibi olmak sure
tiyle gazetecilik yaparken kamu 
kurumlarına giren ve bu kurumlar
da meslekleriyle ilgili görevde is
tihdam edilenler. 
10) İnfaz koruma memurları, baş Ceza ve tutukevlerinde fiilen hükümlü 
memurları ve diğer personel. ve tutuklularla irtibat içinde olan görevliler 
11) PTT dağıtıcıları Posta dağıtımı işyerlerinde yaya olarak 

yapılan işlerde. 
12) Türkiye Radyo Televizyon Ku- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
rumunda haber hizmetini yapan ve haber hizmetlerinde 
haber hizmetlerinde fiilen çalışan; 
Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı, 
Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef, Mu
habir, Stajyer Muhabir, Redaktör 
Spiker, Spiker, Redaktör, Mütercim, 
Kameraman, Kamera Asistanı, Şef 
Kameraman, Şef Montajcı, Fotoğ
rafçı, Işıkçı, Sesçi, Teknisyen, Te
leks Operatörü. 
13) Tarım Bakanlığı Ziraî Mücade- Ziraî mücadele ve ziraî karantina teknik 
le ve Karantina Teşkilâtı ile Veteri- ve idarî işleri ile salgın, bulaşıcı, paraziter 
ner Teşkilâtında vazife gören me- hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde 60 gün 
mur ve hizmetliler. 
14) Devlet Tiyatrosu sanatkârları, Devlet Tiyatroları ile Cumhurbaşkanlığı 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest- Senfoni Orkestrasında 
rasmın şef ve üyeleri. 90 gün 

Yukarıdaki hükümlere göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı sekiz yılı geçmemek üzere 
uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir ve emeklilik yaş had
lerinden üç yılı geçmemek üzere yarısı indirilir. Yukarıda yer verilen tablonun 4 numaralı sırasında 
yer alan ve 180 gün fiilî hizmet zammı süresi verilen sigortalılar için sekiz yıllık süre sının uygulan
maz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. 

Sigortalıların borçlanabileceği süreler 
MADDE 41.- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlann; 
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, 
b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, 
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına 

göre aylıksız izin süreleri, 

90 gün 

90 gün 

90 gün 
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d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışın
da geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, 

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, 
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı 

beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, 
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri ve Kurumca kabul edilecek sektörel veya genel ekonomik 

kriz dönemlerinde işvereni tarafından ücretsiz izinli sayılanların, her yıl için 3 ayı geçmemek üzere 
bu süreleri, 

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, 
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin 

yapıldığı tarihi takip eden aybaşma kadar açıkta geçirdikleri süreleri, 
kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye 

göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırlan arasında olmak üzere, kendilerince 
belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden 
itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandınlarak, borçlandınlan süreleri sigortalılıklanna 
sayılır. 

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen 
borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belir
lemeye Kurum yetkilidir. 

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlan-
dınlma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandınlan gün sayısı kadar geriye götürülür. 
Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun öden
diği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. 

Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından; 
a) Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bendi gereği borçlananlar, borçlandığı tarih

teki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre, 
b) Birinci fıkranın (c) ve (ı) bendi gereği borçlananlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) 

bendine göre, 
sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 
Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas 

gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki 
prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgari kazancı ile çar
pılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç 
hiçbir suretle o ayın prime esas azamî kazancını geçemez. 

Bildirim ve itiraz 
MADDE 42- Kurum, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanacak gelir, aylık veya toptan 

ödemeleri, gerekli belgelerin ve incelemelerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde 
hesap ve tesbit ederek sonuçlannı yazı ile bildirir. İlgililer, yazıyı aldıkları günden başlamak üzere 
iki ay içinde Kuruma veya Kurumca verilen karar üzerine, yetkili mahkemeye başvurarak Kurum 
karanna itirazda bulunabilir. Mahkemeye itiraz, karann uygulanmasını geciktirmez. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler 

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde 
bulunanların aylıkları 

MADDE 43- Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri 
üzerine, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren, istek tarihinde Cumhurbaşkanına öden
mekte olan aylık ödeneğin % 40'ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır. 

Ancak, herhangi bir nedenle görevden ayrılan Cumhurbaşkanı, 28 inci maddeye göre yaşlılık 
aylığına hak kazanıyorsa, 29 uncu maddeye göre yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan 
yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır. 28 inci maddeye göre aylığa hak kazanamaması halin
de birinci fıkraya göre bağlanan aylığın tümü, 28 inci maddeye göre aylığa hak kazanması halinde 
ve 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylık, birinci fıkraya göre bağlanan aylıktan düşükse aradaki 
fark, Hazineden tahsil edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir neden
le ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren, istek tarihindeki 
Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40'ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağ
lanacak yaşlılık aylığının % 75'i oranında yaşlılık aylığı bağlanır. 

Ancak herhangi bir nedenle görevden ayrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Baş
bakan, 28 inci maddeye göre yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa, 29 uncu maddeye göre yaşlılik ay
lığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır. 28 inci maddeye 
göre aylığa hak kazanılamıyorsa üçüncü fıkraya göre bağlanan aylığın tümü, 28 inci maddeye göre 
aylığa hak kazanılıyor ve 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylık, üçüncü fıkraya göre bağlanan 
aylıktan düşükse aradaki fark, Hazineden tahsil edilir. 

Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken veya bu görevler
den ayrıldıktan sonra ölenlerin hak sahiplerine, bu maddeye göre hesap edilen aylık 34 üncü mad
de hükümlerine göre ölüm aylığı olarak bağlanır. 

Bu madde kapsamında bağlanan gelir ve aylıklar, 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine 
göre artırılır. 

Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller 
MADDE 44- Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 4 üncü maddesinin birin

ci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlan
masına ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesi gereğince yaş 
haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması halinde, 

b) Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmak
sızın, prim ödeme gün sayısı 9000 gün olması halinde, 

yaşlılık aylığı bağlanır. 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanlardan subay, astsubay, askerî 

memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da 
disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar 
üzerine kurumlarınca re'sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı 
yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere ise, 28 inci mad
denin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayısını tamamlamaları halinde 
yaşlılık aylığı bağlanır. 
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Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri gereğince bağlanan yaşlılık aylıkları, 28 inci maddenin ikin
ci ve üçüncü fıkrasında aranan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalış
tıran kamu idarelerinden tahsil edilir. 

Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilen
lerin sigortalılıkları ve primleri 

MADDE 45- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan 
sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan 
tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların 
prime esas kazançlannın yansı; kanunlanna göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade 
edilerek tam aylığa hak kazananlann ise prime esas kazançlannın tamamı üzerinden prim alınır. 

Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, göreve son 
verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime 
esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin 
gecikme cezası ve gecikme zamlan kurumlannca ödenir ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılır. 

Birinci ve ikinci fıkraya göre sigortalılık durumu değişenler için ek bildirge düzenlenerek 
Kuruma verilir ve bu durumda 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları 
gereğince kullandıktan aylıksız izin sürelerinin bitiminden sonra göreve başlayanlar ile göreve baş
laması için tanınan sürelerde bu Kanunun 67 nci maddesinde aranan 30 günlük prim ödeme şartı 
aranmaz. 

Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı 
MADDE 46- Harp okullan ile fakülte ve yüksek okullarda silahlı kuvvetler hesabına okuyan

ların ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin öğrenci harçlıkları ile ilgisine göre en az ay
lık alan teğmen veya astsubay çavuşun prime esas kazançlan arasındaki farkın primi; polis 
akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi 
hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin öğ
renci harçlıklan ile komiser yardımcısı veya polis memuru prime esas kazançlan arasındaki farkın 
primi, öğrenciler adına kurumlannca ödenir. 

Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay naspedilen veya yedek 
subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına 
okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananlann yüksek öğrenim 
süresinin fiilî hizmetten sayılması nedeni ile doğacak borçlanma bedeli, ilgisine göre talep tarihin
deki en az aylık alan teğmenin veya komiser yardımcısının prime esas kazancı üzerinden, sigortalı 
prim hissesi kendilerince, işveren prim hissesi de kurumlannca verilmek suretiyle borcun tebliğ 
tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödenir. 

Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına alman 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) ben
di kapsamında olan sigortalılardan rütbelerinin prime esas kazançlan, vazifelerinin prime esas 
kazancından fazla olanlann prime esas kazanç farklanna ait primleri vazife gördükleri kurumların
ca ve seferberlik ve harp için silâh altına alınanlardan vazifelerinin prime esas kazançlan, rüt
belerinin prime esas kazancından fazla olanlann prime esas kazançları arasındaki farkın primleri de, 
rütbelerinin prime esas kazancını ödeyen kamu idaresince kesilerek Kuruma ödenir. 

Kamu görevlilerinin kısa ve uzun vadeli sigorta kollannın uygulaması bakımından prime esas 
kazançlannın tespitinde 82 nci maddede belirtilen üst sınır aranmaz. Ancak yurt dışında geçici ya 
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da sürekli göreve gönderilen kişilerin prime esas kazançları, Türkiye'deki emsali kadrodaki sigor
talının prime esas kazancını geçemez. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanlara geçici iş göremezlik 
ödeneği verildiği sürece, bunların uzun vadeli sigorta kollan primleri ile genel sağlık sigortası prim
leri işverenlerince ödenmeye devam edilir. 

Vazife malûllüğü, harp malûllüğü ile harp malûllerine verilecek malûllük zammı ve 
vazife malûllerine verilecek sürekli iş göremezlik geliri karşılığı 

MADDE 47- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki kamu görevlileri için 
13 üncü maddede yazılı iş kazası; vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden veya vazifeleri dışın
da kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumların 
menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da görevleriyle ilgili olarak işe gelişi ve işden 
dönüşü sırasında doğmuş olursa, buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü 
denir. Bunların sürekli iş göremezlik gelirleri, 19 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır. 

Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile Türk Silâhlı Kuvvet
lerince görevlendirilen ve bu Kanun kapsamında bulunan sigortalılardan; 

a) Harpte fiilen ateş altında, 
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin 

sebep ve etkileriyle, 
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle, 
d) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve et

kisiyle, 
e) Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek 

ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki 
sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun 
emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya 
dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle, 

f) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca 
yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulun
dukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda 
dönüş sırasında, 

bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtildiği şekilde sürekli iş göremezlik gelirine esas olacak 
şekilde meslekte kazanma gücünü kaybeden veya bu Kanunun 25 inci maddesine göre malûl sayıl
mayı gerektirecek derecede malûl olanlara, harp malûlü denir. 

Bunlardan uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandar
malara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine 
kadar, (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, 
kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık
rasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılara ise bir üst derecesine veya kademesine karşılık 
gelen prime esas kazancı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında bulunan sigor
talılardan, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilenlere, öğrenim durumlarına göre 14/7/1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve 
kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesine karşılık gelen prime esas kazanç üzerinden; 
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bunlardan öğrenim görmemiş olanlara aynı iş göremezlik derecesinden sürekli iş göremezlik geliri 
alan ve Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren sigortalıya bağlan
ması icap eden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesine karşılık gelen prime 
esas kazanç üzerinden sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Bulundukları derecenin bir üst derecesi 
olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi ol
mayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır. 

Sigortalılardan harp malûlü olanlara bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri, harp malulü erlere 
bağlanacak sürekli iş göremezlik gelirinden az olamaz. 

Harp malûllerinin, malullük derecesine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin, memur aylık kat
sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "Harp malûllüğü zammı" olarak sürekli işgöremezlik 
gelirlerine ayrıca eklenir. 

İş Göremezlik Derecesi Göstergeler 
% 81 ve üzeri 1100 
% 67 ila 80 1000 
% 51 ila 66 900 
% 41 ila 50 800 
% 31 ila 40 700 
% 21 ila 30 600 
% 10 ila 20 450 
Harp malûlü sayılanlardan bir harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve örnek 

tutulacak cesaret ve fedakarlık gösterdiği sıralarda bu malûllüğe uğradıkları usûlüne göre sıralı üst-
lerince saptanan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları İle Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevlendirilen 
sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile 
harp malûllüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır. 

5434 sayılı Kanunun harp malullüğü hükümlerine ilişkin diğer kanunlarda yapılan atıflar bu 
maddeye yapılmış sayılır. 

Bu madde gereğince sürekli iş göremezlik geliri almakta iken veya bağlanması gerekirken 
ölenlerin hak sahiplerine harp malûllüğü zammı da dahil olmak üzere prim ödeme gün sayısına 
bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. 

Harp malûlü olanlara verilecek her türlü malûllük zammı tutarının Kurumca belirlenecek peşin 
sermaye değeri toplamı en geç bir ay içinde Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı 
tarafından Kurumun göstereceği hesaplara yatırılır. Süresinde yatırılmayan tutarlar için 89 uncu 
madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde gereğince kendilerine sürekli iş göremezlik geliri bağlananların, sigortalı olarak çalışmaya 
başlamaları halinde bu gelirleri kesilmez. 

Harp malûllerinin hak sahiplerine bağlanacak ölüm gelirinin tutarı, harp malûllüğü zammı da 
aynca dikkate alınarak hesap edilir. 

Harp malûlleri, vazife malûlleri ve malûl olanların istekleri halinde, bu Kanun hükümleri uy
gulanmaksızın malûllüklerinin engel olmadığı başka vazife veya sınıflara nakil suretiyle tayinleri 
yapılmak üzere, istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş sayılmalanndan sonra dahi, bu Kanun 
hükümlerinin uygulanmasını isteme haklan saklıdır. Ancak, kurumlannda başka vazife veya sınıf
lara naklî mümkün olanlardan, özel kanunlanna göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yüküm
lülüklerini tamamlamadıkça veya maluliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduğuna dair bu 
Kanun hükümlerine göre yeniden rapor almadıkça bu haklanm kullanamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



— 337 — 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri personelinin harp malûllüğü, iş kazası, meslek hastalığı ve malûllük sonucu çalış
ma gücü kaybı ve iş göremezlik derecelerinin tespiti, Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği 
Yönetmeliği hükümleri esas alınarak Kurum tarafından belirlenir. 

Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları 
MADDE 48- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların yaşlılık veya 

malûllük aylığı almak üzere görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi; 
a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, sigortalının çalıştığı göreve atamasındaki usûle göre 

atamaya yetkili makamın, 
b) İstek üzerine veya yaş haddi veya malûllük hallerinde atamaya yetkili makamın, 
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, belediye meclisi ve il genel mec

lisi üyelerinin yaşlılık aylığı taleplerinde, maluliyet ve yaş haddi hallerinde adlarına prim kesilmiş 
en son kurumun en yüksek amirinin, bunlardan bu görevlerinden önce herhangi bir kamu kurumuna 
tabi olarak çalışmayanların son defa görev yaptıkları yer başkanının, 

d) Kurumların yönetim kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde, atanmaların
da atamayı yapan kurumun en yüksek amirinin, 

e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Baş
kanının aynı halleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 

onayı ile tekemmül eder. 
Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihin-1 

den itibaren bir ayı geçemez. Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atananlann 
görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi ilgili bakanın onayı ile tekemmül eder. 

Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşen kuruluşlar ile satış 
veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye aynlanlar için emekliye sevk onayı 
aranmaz. Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak isteyenler için her durumda, istek 
tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş sayılır. 

İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi 
MADDE 49- İtibarî hizmet süresi, bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan 

ödemelerin hesabında fiilen çalışılmak suretiyle geçen hizmet sürelerine eklenen suredir. Sigor-
talılann aşağıda yazılı görevlerde geçen zamlar hariç, fiilî hizmet sürelerinin her yılı için; 

a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; 
1) Harbi doğuran genel ve kısmî seferberliğe katılanlann, harbin ilanından seferberliğin bitim 

tarihine, 
2) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanlann, çar

pışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 
3) Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf ol

duğu uluslararası sözleşmeler uyannca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
görev yapanlann, yabancı ülkeye gönderildiği tarihten Türkiye'ye dönüş tarihine, 

kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin, 
b) 4 üncü madde gereği sigortalı sayılanlardan birinci fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) 

numaralı alt bentlerinde yazılı hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katılanların, bu durum
larda geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürelerinin, 

c) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan 
kanunlan gereğince, aylıklan ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumlan 
ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, 
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bir katı, itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Bu nedenlerle eklenecek itibarî hizmet sürelerinin 
toplamı, beş yıldan fazla olamaz. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Orman Genel Müdürlüğünde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve 
paraşütçülerin bu görevlerinde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için altı ay itibarî hizmet 
süresi eklenir. Bunlardan bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bent
lerinde gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenir. Bu fıkradaki nedenlere bağlı 
olarak eklenecek itibarî hizmet sürelerinin hesabında, beş yıllık sınır uygulanmaz. 

İtibarî hizmet süreleri, aylık bağlama oranının hesabında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu 
süreler malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanması için gerekli prim gün sayısı, yaş ve emekli ik
ramiyesi hesabında nazara alınmaz. 

Her yıl sonunda, sigortalının fiilî hizmet süresine bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri uyarınca eklenen itibarî hizmet süresinin her otuz günü için, 
yılın son ayında sigortalı adına ödenen sigortalı ve işveren prim toplamı kadar ayrıca itibarî hizmet 
süresi primi işverenden tahsil edilir. Süresinde yatırılmayan tutarlar için 89 uncu madde hükümleri 
uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri 

İsteğe bağlı sigorta ve şartları 
MADDE 50- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun 

vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır. 
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de yasal olarak ikamet edenlerden; 
a) Bu Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı 

olarak çalışmakla birlikte, ay içerisinde 30 günden az çalışmak veya son bir yıl içinde 360 günden 
az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, 

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, 
c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak, 
d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak, 
şarttır. 
İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi 
MADDE 51- İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip 

eden günden itibaren başlar. 
İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı 

gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim 
ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir. 

İsteğe bağlı sigortalılık; 
a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü 

takip eden günden, 
b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, 
c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden, 
itibaren sona erer. 
İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağ

lık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 4 üncü maddenin birinci fık
rasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 
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İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi 
MADDE 52- İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın 

alt sının ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün 
sayısı üzerinden bulunacak kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. 

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60 inci maddenin birin
ci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini 
de ödemekle yükümlüdürler. 

Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde 89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre hesap
lanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden 
sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler 89 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine 
göre iade edilir. 

İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, is
teğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borç
larına mahsup edilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına 

İlişkin Ortak Hükümler 
Sigortalılık hallerinin birleşmesi 
MADDE 53- Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer 

alan sigortalılık nedenlerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalış
ması halinde; öncelikle (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce baş
layan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. 

Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık 
halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tabi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 ün
cü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir 
sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan 
sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir. 

Aylık ve gelirlerin birleşmesi 
MADDE 54- Bu Kanuna göre bağlanacak aylık ve gelirlerin birleşmesi durumunda; 
a) Uzun vadeli sigorta kollarından; 
1) Hem malûllük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, 

aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı, 
2) Malûllük veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigor

talıya her iki aylığı, 
3) Ana ve babasından ayn ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az 

olan aylığın yarısı, 
4) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan veren 

ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yansı; 
5) Kız çocuklannın hem eşinden, hem de ana ve babasından ölüm aylığına hak kazanması 

halinde, tercih ettiği aylığı, 
bağlanır. 
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b) Kısa vadeli sigorta kollarından; 
1) Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki 

geliri, 
2) Ana ve babadan ayrı ayn gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın 

yansı, 
3) Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkan veren 

ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yansı, 
4) Kız çocuklannın hem eşinden, hem de ana ve babasından ölüm gelirine hak kazanması 

halinde tercih ettiği geliri, 
bağlanır. 
c) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak 

kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek 
olanın tamamı az olanın yansı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin 
tümü, malûllük ve yaşlılık aylığının yansı bağlanır. 

Birinci fıkradaki sıralamaya göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda, bir kişide ikiden faz
la gelir veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkan veren iki dos
ya üzerinden gelir veya aylık bağlanır, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum 
değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşer. 

Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi ve yoklama işlemleri 
MADDE 55- Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kişilerin durum-

lannın, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık tutannın düzeltil
mesini gerektirir bir şekilde değişmesi halinde gelir veya aylık tutarlan, değişikliğin meydana gel
diği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre düzeltilir. 

Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden 
geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açık
lanan en son temel yıllı tüketici fiyatlan genel indeksindeki değişim oranı kadar artınlarak belir
lenir. 

Sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklar, her ay peşin olarak ödenir. Gelir 
ve aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme merkezleri Kurumca belir
lenir. 

Gelir ve aylık alma şartlannm devam edip etmediğine yönelik yoklama işlemlerine ilişkin usûl 
ve esaslar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esasla, Kurum tarafından çıkanlacak 
yönetmelik ile düzenlenir. 

Gelir ve aylık bağlanmayacak haller 
MADDE 56- Ölen sigortalının hak sahiplerinden; 
a) Kesinleşmiş yargı karan üzerine, kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da 

aylık bağlanmış olan sigortalıyı, kasten öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu Kanun 
gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirenlere, 

b) Kesinleşmiş yargı karan üzerine, kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da 
aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlemesi veya bunlara karşı 
aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı 
bir tasarrufla mirasçılıktan çıkanlanlara, 

c) Sonraki eşinden dolayı bu Kanuna göre gelir veya aylığa hak kazanan dul eşe, önceki eşin
den, 
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gelir veya aylık ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar 96 ncı madde hükümlerine göre 
geri alınır. 

Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, 
bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar 96 ncı madde hükümlerine 
göre geri alınır. 

Yaş 
MADDE 57.- İş kazasıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin 

hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim veya sağlık kurulu raporu ile ilk defa 
tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigor
talıların ve hak sahibi çocuklarının, mülga 2/6/1949 tarihli ve 5417 sayılı Kanun ve mülga 4/2/1957 
tarihli ve 6900 sayılı Kanun ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 
17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 8/6/1949 
tarihli ve 5434 sayılı kanunlara, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi 
sandıklara veya bu Kanuna göre ilk defa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte, 
nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının bu Kanuna göre ilk defa çalışmaya baş
ladığı tarihten sonra doğan çocuklarının ise nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas 
alınır. 

İş kazası, meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir ve aylık tahsisleri 
ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk 
defa tespit edildiği veya sigortalıların bu Kanuna ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara 
tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz'da, doğum ayı yazılı olup 
da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 inci 
maddesinde belirlenen yaş hadleri sebebiyle emeklilik işlemleri, doğum tarihlerinde ay ve gün 
yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden önce olanlar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve 
daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde yapılır. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 
MADDE 58- Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafın

dan belirlenecek uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Kurul; 
Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğretim 
Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, Tür
kiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Bir
liği ile Kurum tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur. Aynı usûlle birden fazla 
Kurul oluşturmaya Bakanlık yetkilidir. 

Kurula, kendi aralarından seçecekleri üye başkanlık eder. Başkan, yokluğunda yerine bakacak 
üyeyi belirler. Kurul, haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanır, kararlar salt çoğunlukla 
alınır. Kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri üç yıl olup, üç yıl sonunda yeniden 
görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içerisinde mazeretsiz olarak birbirini izleyen beş veya toplam 
on toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu şekilde üyeliği sona eren 
üyenin yerine bir başka kişi, aynı usûlle görevlendirilir. 
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Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulana iştirak edenlerden; katıldıkları her toplantı günü için 
uhdesinde kamu grevi bulunanlara (2000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) gös
terge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ve ayda dört toplan
tıyı geçmemek üzere huzur hakkı ödenir. Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca 
ödenir. Kurul gerek gördüğü hallerde dışarıdan uzman kişilerin görüşüne başvurabilir. 

Kurul, sigortalılar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi 
tespiti ile çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen karar
lardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi 
üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır. 

Kurul, bu Kanunda yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve 
bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri 
yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul 
üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir. 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli sekretarya işlem
leri Kurumca yerine getirilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usûl ve 
esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi 
MADDE 59- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve 

kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin 
denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir. 

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettik
leri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayan-
dırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler 
ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel 
kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıl
dıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görev
lerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine 
getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları görevlerini 
yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar. 

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir. 

İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gös
teren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş serbest 
muhasebeci mali müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi 
sonucunda Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğu, Kurumun denetim yetkisi sak
lı kalmak kaydıyla, esas alınabilir. 

Usûl ve esasları Kurumca belirlenmiş hesaplama yöntemine uygun olarak serbest muhasebeci 
malî müşavirler ile yeminli malî müşavirce düzenlenen rapor ile Kuruma yeterli işçilik bildiril-
mediği anlaşılan işyeri ve işverenlerinin, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak 
prim ve gecikme cezası ve gecikme zammı tutarını 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile 
(e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca verilecek idarî para cezaları ile birlikte ödemeleri kay
dıyla ilişiksizlik belgesi verilebilir. 
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Kurumca belirlenen usûl ve esaslara aykırı hareket ederek Kurum zararına sebebiyet verdiği 
anlaşılan serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından düzenlenen 
raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha sonra düzenleyecekleri raporlar Kurumca işleme konul
maz. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî 
müşavirler, Kurumun bu nedenle uğradığı zarardan işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olup, bunlar hakkında, genel hükümlere göre Kurumun takip hakkı saklıdır. Meslek men
supları, işverenlerin devamlı işyerlerinin sigortalıları ile yaptıkları işler ile Kurumda tescil edil
memiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan yukarıdaki işler 
hakkında inceleme yapamazlar. 

Kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları, kendi mevzuatı gereğin
ce işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı 
olup olmadığını da tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır. Bu kurum
lar ayrıca kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu Kanuna göre 
sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi 
sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas 
almak üzere gerekli yasal işlemi yapar. İlgililerin itiraz hakları saklıdır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Genel Sağlık Sigortası Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili 

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar 
MADDE 60.- Yerleşim yeri Türkiye'de olan kişilerden; 
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
1) (a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler, 
2) (b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler, 
b) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, 
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan; 
1) 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin 

Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında yeşil kart verilen 
kişiler, 

2) Vatansızlar ve sığınmacılar, 
3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Ter

tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 
5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında 

Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 
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8) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 
9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre 

görevlendirilen kişiler, 
d) Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında 

sigortalı olmayan kişiler, 
e) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden 

yararlandırılan kişiler, 
f) Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre 

gelir veya aylık bağlanmış olan kişiler, 
g) Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hak

kı bulunmayan kişiler, 
genel sağlık sigortalısı sayılır. 
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerinde sayılanların 

öncelikle, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olup olmadığına bakılır. Genel 
sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi ise tescili yapılmaz. Aksi takdirde birinci fıkra 
hükümlerinden durumuna uyan bende göre genel sağlık sigortalısı sayılır. Birinci fıkranın (f) bendi 
kapsamında gelir alması nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanlar, aynı zamanda diğer bentler 
gereği de genel sağlık sigortalısı sayılması halinde (f) bendi dışındaki bentler kapsamında genel 
sağlık sigortalısı sayılır. 

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (1) bentleri kapsamında olanlar, ceza infaz kurum
lan ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, kamu idarelerinin dış temsilciliklerin
de istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaş
lığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik 
kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam 
edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin 
bulunduğu ülkenin kamu düzeninin zorunlu kıldığı hallerde, bulunulan ülkede sosyal sigorta kap
samında sigortalı olanlar, birinci fıkranın (d) bendi kapsamına girenler Türkiye'de bir yıldan kısa 
süreyle yerleşik olması halinde genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla 
yükümlü olduğu kişi sayılmazlar. 

Birinci fıkranın (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasında evli olanlar için, eşlerden hangisinin bu 
maddeye göre genel sağlık sigortalısı, hangisinin bakmakla yükümlü olunan kişi olacağının tespiti 
kendi tercihlerine bırakılır. Diğer bentler gereği eşlerin her ikisinin de genel sağlık sigortalılık şart
larının oluşması halinde her ikisi de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılır. 

Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili 
MADDE 61- Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki 

hükümlere göre yürütülür. 60 inci maddenin birinci fıkrasının; 
a) (a) ve (b) bendinde sayılanlar; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri 

tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edil
miş sayılır. 

b) (c) bendinde sayılanlar; ilgili mevzuatları gereği yeşil kart aldıkları, aylığa hak kazandıkları, 
vatansız ve sığınmacı sayıldıkları, korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yarar
lanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ilgili kurumların kapsama 
alınan tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilir
ler. 
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c) (d) bendinde sayılanlar; Türkiye'deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren 
genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası 
giriş bildirgesi ile tescil edilirler. 

d) (e) bendinde sayılanlar, işsizlik ödeneğinden yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren 
genel sağlık sigortalısı sayılır ve Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarih
ten itibaren bir ay içinde vereceği genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler. 

e) (f) bendinde sayılanlar; gelir veya aylıktan yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel 
sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş sayılır. 

f) (g) bendinde sayılanlar; diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları tarihten 
itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel sağlık 
sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler. 

60 inci madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil 
edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşına kadar genel sağlık 
sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yarar
landırılır. 18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası da yok ise 18 yaşına kadar 60 inci maddenin 
birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında primi Devlet tarafından ödenmek 
üzere genel sağlık sigortalısı sayılır. 

60 inci madde gereği genel sağlık sigortalısı iken durumunda değişiklik olan kişilerden, aynı 
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine veya (g) bendi kapsamına giren 
kişiler durumlarında değişiklik olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde 18.6.1992 tarihli ve 
3816 sayılı Kanun gereği yeşil kart veren kuruma başvurmak zorundadır. Bu kişilere yeşil kart veril
memesi halinde değişiklik olduğu tarihten başlamak üzere (g) bendi kapsamında genel sağlık sigor
talısı sayılırlar. 

Genel sağlık sigortalılığı, yerleşim yerinin Türkiye olmadığı veya 60 inci maddenin üçüncü 
fıkrası gereği genel sağlık sigortası kapsamı dışına çıkılan tarihten itibaren sona erer. 

Bu maddede belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresi içinde vermeyenler hak
kında 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre idarî para cezası uygulanır. 

Genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin içerik ve şekli ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma 
MADDE 62- Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden 

ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 
bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir yükümlülüktür. 

Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler yararlandırılır. 

Bu Kanun kapsamındaki kişilere sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile kişilerden 
alınan primlerin tutarı arasında ilişki kurulamaz. 

İKÎNCİ BÖLÜM 
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar 

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi 
MADDE 63.- Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kal

malarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık 
ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hal-
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lerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağ
lanacak sağlık hizmetleri şunlardır: 

a) Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan 
sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, 

b) Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, 
hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, laboratuar tetkik ve tahlilleri 
ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta 
takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline yönelik sağlık hizmetleri, acil 
sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı 
üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler. 

c) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin 
göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuar tetkik ve tahlilleri 
ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta 
takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık 
meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler. 

d) Kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; ağız ve diş muayenesi, diş hekiminin 
göreceği lüzum üzerine ağız ve diş hastalıklanmn teşhisi için gereken klinik muayeneler, laboratuvar 
tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve 
tedaviler, diş çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, travmaya ve onkolojik 
tedaviye bağlı protez uygulamaları, ağız ve diş hastalıkları ile ilgili acil sağlık hizmetleri, 18 yaşını 
doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavileri ile 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almış 
kişilerin diş protezlerinin 72 nci maddeye göre belirlenen tutarının % 50'si. 

e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, er
kek ise karısının; 

1) Yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve 
ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık hiz
met sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi, 

2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması, 
3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumca yet

kilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi, 
4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, 
5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel 

sağlık sigortası prim gün sayısının olması, 
şartlannın birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı 

üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması 
ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu 
görülmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri. 

f) Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için 
gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi 
kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlan
ması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri. 

Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile (f) bendin
de belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini Sağlık Bakanlığının 
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görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir. Kurum, bu amaçla bilimsel komisyonlar kurar, ulusal ve 
uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. 

60 inci maddede sayılan genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirilmesi halinde, devam 
etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar sürer. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Kurum 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri 
MADDE 64.- Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri şunlardır: 
a) Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, 

hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık hiz
metleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş 
tedavileri. 

b) Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca 
tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak, 
Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri 
MADDE 65.- Hekimin veya diş hekiminin muayene veya tedavi sonrası tıbben göreceği lüzum 

üzerine genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlan
maları için muayene Ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan şevkinde, ayakta tedavilerde 
kendisinin ve bir kişi ile sinirli olmak üzere refakatçisinin gidiş ve dönüş yol gideri ve gündelikleri; 
yatarak tedavilerde ise gidiş ve dönüş tarihleri için gündelikleri ile yol gideri Kurumca karşılanır. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri sırasında, 
hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında kalan refakatçinin yatak ve 
yemek giderleri bir kişi ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanır. 

Yurt içinde veya yurt dışına yapılan şevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek 
giderlerinin tutarı 72 nci maddede belirtilen Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından 
belirlenir. 

Sürekli iş göremezlik veya malullük durumlarının tespiti, kontrolü veya periyodik sağlık 
muayenesi amacıyla yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri de bu madde 
hükümlerine göre ödenir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. 

Yurt dışında tedavi 
MADDE 66- 63 üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinin yurt içindeki sağlık hizmet 

sunucularından sağlanması esastır. Ancak; 
a) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan genel sağ

lık sigortalılarından; işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûle uygun olarak veya kamu 
idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak geçici görevle yurt dışına gön
derilenlere, acil hallerde, 

b) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan genel sağ
lık sigortalılarından; işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûle uygun olarak veya kamu 
idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak sürekli görevle yurt dışına gön
derilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıktan bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 
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c) Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisi mümkün olmadığı tespit 
edilen kişilerin, 

sağlık hizmetleri yurt dışında sağlanır. 
Ancak, yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentleri gereği yurt dışında sağlanan sağlık hizmetlerinin 

Kurumca karşılanacak bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmet sunuculanna ödenen tutan 
geçemez. Bu tutarı aşan kısım işverenler tarafından ödenir. Uluslararası sosyal güvenlik sözleş
meleri hükümleri saklıdır. 

Bakanlar Kurulu karan ile birlik halinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlannca yurt 
dışına askeri veya güvenlik amaçlı görevlendirilenlerin, bu Kanun kapsamına giren sağlık hizmet
lerinin sağlanması ile bu hizmetlere ilişkin giderlerin yurt içindeki sözleşmeli sağlık hizmeti 
sunuculanna ödenen tutan aşan kısmı, kurumlannca karşılanır. 

Kurum, birinci fıkranın (a) ve (b) bendi kapsamındaki kişilerin sağlık hizmetlerini, bu kişilerin 
geçici veya sürekli görev süresince genel sağlık sigortası için Kuruma ödenen prim tutannı geç
memek kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle de sağlayabilir. 

Birinci fıkranın (c) bendi gereğince yurt dışına sevk edilen kişilerin sağlık hizmeti bedelinin 
tümü ödenir. Ancak bu tutar varsa Kurumun yurtdışında şevke konu tedaviye ilişkin sözleşmeli ol
duğu sağlık hizmet sunuculanna ödenen tutan geçemez. Bu kişilerin 65 inci madde hükümlerine 
göre yapılacak giderleri aynca karşılanır. 

Yukandaki haller dışında, yurt dışında sağlık hizmetlerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. 
Kamu idarelerinde çalışan sigortalılar dışında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kap

samındaki sigortalıların geçici veya sürekli görevlendirilmesine ilişkin usûller ve süreler ile bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Kurum 
tarafından çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartlan ve Katılım Payı 

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları 
MADDE 67.- 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan 

kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63 ün
cü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci mad
dede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer 
haklardan yararlanabilmek için; 

a) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigor
talısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki 
son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması, 

b) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b), (d) ve (g) bent
lerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukandaki bentte 
sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte kısa ve uzun vadeli sigorta 
primleri dahil genel sağlık sigortası prim borcunun bulunmaması, 

şarttır. 
Ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve 

diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunuculanna başvurduklannda acil haller 
hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra); nüfus cüzdanı, sürücü bel-
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gesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden 
birinin gösterilmesi zorunludur. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. 

Katılım payı alınması 
MADDE 68.- 63 üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanlar 

şunlardır: 
a) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi. 
b) Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri. 
c) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar. 
Katılım payı, birinci fıkranın (a) bendindeki sağlık hizmetleri için 2 Yeni Türk Lirası olarak uy

gulanır. Katılım payı, (b) ve (c) bendindeki sağlık hizmetleri için gereksiz kullanımı azaltma, sağ
lık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kişilerin prime esas kazanç
larının, gelir ve aylıklarının tutan ve benzeri ölçütler dikkate alınarak % 10 ilâ % 20 oranları arasın
da olmak üzere Kurumca belirlenir. Birinci fıkranın (a) bendindeki sağlık hizmetleri için belirlenen 
katılım payı tutan, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyannca belirlenen yeniden 
değerleme oranı kadar her yıl artırılır. Birinci fıkranın (a) bendi gereği belirlenen katılım payını, 
birinci basamak sağlık hizmet sunuculannda yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük 
tutarlarda belirlemeye Kurum yetkilidir. 

İkinci fıkrada belirtilen katılım payı tutarı ve oranlan, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerin sevk zincirine uymadan, diğer basamaktaki sağlık hizmet sunuculanna 
doğrudan müracaatları halinde % 50 oranında artınlarak uygulanır. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin birinci fıkranın (b) bendi gereği 
ödeyecekleri katılım payının tutan, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin % 75'ini 
geçemez. 

63 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince sağlanan ve bir hastalığın tedavisinin 
başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi 
dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede % 30, ikinci denemede 
% 25 oranında uygulanır. Ancak katılım payında dördüncü fıkra gereği uygulanan üst limit dikkate 
alınmaz. 

60 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereği genel 
sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş olduklan 
katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir. 

Katılım paylannı, gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanlann ücret 
veya maaşlanndan mahsup edilmek suretiyle tahsile ve katılım paylannın ödenme usûlünü belir
lemeye Kurum yetkilidir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculanna, tahsil ettikleri katılım payı düşül
dükten sonra kalan tutar ödenir. 

Katılım paylannın hesaplanmasında 72 nci maddeye göre tespit edilen sağlık hizmeti tutarlan 
esas alınır. Kurumca belirlenen katılım paylarını tahsil etmeyen sağlık hizmet sunucularına 102 nci 
maddenin (j) bendi gereğince idari para cezası uygulanır. 

Katılım paylannın ödenme usûlleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esas
lar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler 
MADDE 69- 68 inci maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacak haller, 

sağlık hizmetleri ve kişiler şunlardır: 
a) İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hiz

metleri. 
b) 75 inci maddede yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri. 
c) Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri. 
d) Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve 

hayati önemi haiz 68 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sağlık hizmetleri ile 
organ nakli. 

e) Kontrol muayeneleri. 
f) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4), (5) (6), (7) ve (8) numaralı alt bentleri 

kapsamında sayılanlar, vazife malûlleri ile 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bendinde 
sayılanlar. 

Bu madde gereğince katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veya gruplandırarak 
tespite Kurum yetkilidir. 

Hizmet basamakları ve sevk zinciri 
MADDE 70- Bu Kanunun uygulanması bakımından sağlık hizmeti sunucuları birinci, ikinci ve 

üçüncü basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından sınıflandırılır. Bu basamaklar ve sağlık hizmet 
sunucuları arasında sevk zinciri; tanı, ön tanı, hekimlerin ve diş hekimlerinin uzmanlıkları dikkate 
alınmak suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Kurum 
tarafından belirlenir. Aile hekimleri birinci basamak hizmet sunucuları içinde yer alır. 

Kurumca sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yüküm
lü olduğu kişiler sevk zinciri kurallarına uygun hareket etmek zorundadır. 

İş kazası ile meslek hastalığı, afet ve savaş hali ile acil haller dışında, sevk zincirine uyulmadan 
genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından sözleşmeli sağlık hizmeti 
sunucularına yapılan başvurular sonucu alınan sağlık hizmetlerinin 72 nci madde gereği belirlenen 
tutarının % 70'i Kurumca ödenir. Aradaki fark, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler tarafından ödenir. 

Kimlik tespiti ve acil haller 
MADDE 71- Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 

kişilere sağlık hizmeti sunumu aşamasında (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra), 67 
nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını 
kontrol etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucuları hakkında 102 
nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi gereği idarî para cezası uygulanır. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağ
lık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması yasaktır. Bu fiil
leri işleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanunî faiziyle birlikte müştereken ve mütesel-
silen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

Bu Kanunun uygulamasında acil hallerin ve acil sağlık hizmetlerinin neler olduğuna, hangi 
yöntem ve ölçütlerle tespit edileceğine ilişkin hususlar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Malî ve Çeşitli Hükümler 

Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi 
MADDE 72- 63 üncü madde hükümlerine göre sağlanan sağlık hizmetlerinin ve 65 inci mad

de gereği ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini; sağ
lık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, sağlık hizmetlerinin maliyeti, Devletin doğrudan veya 
dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibariyle hayati öneme 
sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, teşhis ve tedavi maliyetini esas alan maliyet-
etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her bir sağlık hizmeti 
için belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkilidir. 

Komisyon; Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını, 
Hazine Müsteşarlığını ve Kurumu temsilen toplam beş üyeden oluşur. Komisyon kararlarını yılı 
merkezî yönetim bütçesi yönünden Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle salt çoğunluk ile 
alır; kararlar Resmi Gazetede yayımlanır. Komisyonca gerekli görülen hallerde sağlık hizmetlerinin 
türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilir. Komisyonun sekreterya işlemleri Kurumca 
yerine getirilir. 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna iştirak edenlere, ayda iki defadan fazla ol
mamak üzere katıldıkları her toplantı günü için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile 
çarpılarak bulunacak tutarı üzerinden toplantı ücreti ödenir. Komisyon çalışmaları ile ilgili her tür
lü giderler Kurumca ödenir. 

Kurum, Komisyon adına çalışmalarına başlamadan önce Yüksek Öğretim Kurulunun, Türk 
Tabipleri Birliğinin, Türk Diş Hekimleri Birliğinin, Türk Eczacıları Birliğinin, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonunun, en fazla üyeye sahip ilk üç işçi ve kamu çalışanları konfederasyonunun, en faz
la üyeye sahip Optisyenlik Derneğinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun, en fazla 
üyeye sahip özel sağlık kurum ve kuruluşları dernekleri veya federasyonlarının, en fazla üyeye sahip 
özel polikliniklerin dernek veya federasyonlarının, en fazla üyeye sahip özel tıbbi malzeme üretici 
veya ithalatçıları dernekleri veya federasyonlarının, en fazla üyeye sahip tıp uzmanlık derneklerinin 
ve Komisyonca uygun görülecek diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini alır. İlgili kurumlar bir ay 
içinde görüşlerini göndermek zorundadır. Komisyon çalışmalarının başlangıcında, bu kurumların 
temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak toplantıda görüşlerini sözlü olarak da dinler. 

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmasına, görev ve yetkileri ile bu mad
denin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Komisyon üyesi kurumların görüşleri alınarak 
Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin Ödenmesi 
MADDE 73- Bu Kanuna göre sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki 

sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine uy
gun olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti 
sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sağlanır. 

Kurum, sağlık hizmet sunucularının sözleşme başvurularının değerlendirilmesinde, sonuçlan
dırılmasında ve uygulanmasında sağlık hizmeti sunucuları arasında; sözleşmesiz sağlık hizmeti 
sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi aşamasında ise genel sağlık 
sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında tarafsızlık, hakkaniyet ve açıklık il-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



- 352 -

kelerine uymak ve bunun uygulandığının izlenebileceği bir sistem kurmak ve tıbbi etik ve deon
toloji kurallarına uygunluğu aramak zorundadır. 

Kurum, provizyon işlemlerini yürütmek üzere sağlık hizmeti sunucularının mahallinde proviz
yon merkezi açabilir ve personel çalıştırabilir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculan, bu amaçla 
Kuruma uygun bağımsız mekân tahsis etmek zorundadır. 

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculan, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerden sözleşmeli olduğu sağlık hizmetleri için otelcilik hizmetleri ile öğretim üyesi tarafından 
sağlanan sağlık hizmetleri dışında, herhangi bir fark ödemesi talep edemez. Otelcilik hizmeti ile öğ
retim üyesi tarafından sağlanan sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerden alınabilecek fark ödemesi, 72 nci maddeye göre belirlenen tutann iki katını 
geçemez. Bu farkın alınabilmesi için, kişilerin fark ödemeyi kabul ettiğinin yazılı olarak belgelen
mesi zorunludur. Otelcilik hizmeti ile öğretim üyesi tarafından sağlanan sağlık hizmetleri dışında 
veya belirlenen tavanın üzerinde fark alınması halinde, sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculannın söz
leşmeleri bir yıl süreyle feshedilir. 

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunuculanndan acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedeli, 72 nci 
madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedeller esas alınarak genel sağ
lık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere fatura karşılığı ödenir. Sözleşmesiz sağlık hiz
meti sunuculan, acil hallerde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya 
Kurumdan herhangi bir fark talep edemez. 

70 inci maddedeki hükümlere uyulmak şartıyla, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunuculanndan 
sağlık hizmeti almayı tercih eden genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 72 
nci madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculan için belirlenen bedellerin % 70'i fatura kar
şılığı ödenir. 70 inci madde hükümlerine uymaksızın sözleşmesiz sağlık hizmeti sunuculanndan 
sağlık hizmeti almayı tercih eden genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 72 
nci madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunuculan için belirlenen bedellerin % 50'si fatura kar
şılığı ödenir. 

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunuculanndan satın alınan sağlık hizmeti bedelinin bu maddenin 
dördüncü ve beşinci fıkralanna göre Kurumca ödenebilmesi için; Sağlık Bakanlığı veya ilgili kamu 
idareleri tarafından ödenecek sağlık hizmetine ilişkin sağlık hizmeti sunucularına ruhsat veya izin 
verme uygulamasının olması halinde ruhsat veya izin alınmış olması, aynca Kurumca sözleşmesiz 
sağlık hizmeti sunucusunun şartlannın sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda aranan şartlara uy
gun olduğunun kabul edilmesi şarttır. 

Sağlık hizmeti sunuculan, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağ
lık hizmetlerinden yararlanmaya müstahak olup olmadığını, Kurumun elektronik veya diğer ortam
larda sağlayacağı yöntemlere uygun olarak kontrol etmek ve belgelemek zorundadır. 

Sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve akdedilmesi, sağlık hizmeti gider
lerinin ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar Kurum tarafından 
çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için 
yapılan sağlık harcamaları 

MADDE 74- Genel sağlık sigortası prim gelirleri; yönetim giderleri, genel sağlık sigortasından 
sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklar dışında başka bir amaçla kullanılamaz. 
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Uzun ve kısa vadeli sigorta kollan bakımından sürekli işgöremezlik, malûllük, çalışma gücü 
kaybı hallerinin tespiti veya bu amaçla yapılan kontroller nedeniyle oluşan sağlık hizmeti giderleri 
ile 72 nci maddeye göre, usûl ve esasları Kurumca belirlenecek gündelik ve yol giderleri, refakatçi 
giderleri, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları prim gelirlerinden karşılanır. 

Doğal afetler veya savaş hali 
MADDE 75- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetler ile 4/11/1983 tarihli ve 
2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereğince ilan edilen savaş halinde genel sağlık sigor
talısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Kurum tarafından sağlanmaya devam 
edilir. Ancak, afet veya savaş hallerine bağlı nedenlerden dolayı Kurumca yapılan sağlık hizmeti 
giderleri, giderlerin ödendiği takvim yılı sonu esas alınarak genel bütçeden Kuruma bir yıl içinde 
transfer edilir. 

İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu 
MADDE 76- İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigor

talısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaç
la işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve 65 inci madde hüküm
lerine göre yapılacak masraflar Kurum tarafından karşılanır. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesin
den dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya malûl
lük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti 
giderini ödemekle yükümlüdür. 

İlgili kanunları gereğince sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın 
veya alman raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbî yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde 
genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere, bu nedenle Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri 
tazmin ettirilir. 

İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalının iş sağlığını koruma ve iş güven
liği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan sağlık hizmeti 
giderleri işverene tazmin ettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate 
alınır. 

Hekim veya diş hekimi sağlık raporu ile belli bir işte çalışamayacağı belgelenen 4 üncü mad
denin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki kişiler bu işte çalıştırılamaz. Bu kişileri çalış
tıran işverenler, genel sağlık sigortalısının aynı hastalık sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını 
ödemekle yükümlüdür. Bu kişiler, bir başka işverene ait işyerinde çalışmış ise, bu durumu bilerek 
çalıştıran işveren ile genel sağlık sigortalısı, doğacak masraflardan Kuruma karşı müştereken ve 
müteselsilen sorumludur. 

Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Kurumun sağlık 
hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına, kastı veya kusurlu bir hareketi 
veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması veya savsaması nedeniyle sebep olduğu mah
keme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, Kurumun yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin et
tirilir. 

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme 
serbestisi 

MADDE 77- Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmak için başvuracakları yurt içinde veya yurt dışındaki sözleş-
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meli sağlık hizmeti sunuculannm unvan, isim ve adresleri Kurumca elektronik ortamda veya diğer 
yöntemlerle duyurulur. 

Genel sağlık sigortahlan ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmeti sunuculan 
arasından, genel sağlık sigortasıyla ilgili diğer madde hükümlerine uymak şartıyla istediğini seçme 
hakkına sahiptir. 

Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi 
MADDE 78- Kurum ile sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm sağlık hizmeti 

sunuculan, sağlık hizmeti sunduğu tüm kişilere ait sözleşme hükümlerinde yer verilen bilgileri, 
belirlenen yöntemlere ve süreye uygun biçimde elektronik ortamda veya yazılı olarak Kuruma gön
dermek zorundadır. Bu bilgiler gönderilmeksizin talep edilen sağlık hizmeti bedelleri, bilgiler gön-
derilinceye kadar ödenmez. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık bilgilerinin gizliliği esas
tır. Sağlık bilgilerinin ne şekilde korunacağı, ulusal güvenlik nedeniyle sağlık bilgisi paylaşıma açıl
mayacak kişilerin tespiti ilgili Bakanlıkların önerisi üzerine Bakanlıkça tespit edilir. 

Kurum, genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak işverenler, sağlık hiz
meti sunuculan ve diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki defter, belge ve bilgileri inceleyebilir, ib
razını isteyebilir. 

Kurum, bu Kanunda belirtilen görevleriyle ilgili olarak sağlık hizmeti sunuculannm yürüttüğü 
hizmet ve işlemleri kontrol yetkisine sahiptir. Kurum, bu yetkisini görevlendirdiği personeli 
vasıtasıyla veya kamu ve özel kurumlardan hizmet satın almak suretiyle kullanabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Primlere tlişkin Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranlan ve Asgarî İşçilik 

Prim alınması zorunluluğu 
MADDE 79- Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için, bu Kanunda ön

görülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurum prim almak, ilgililer de 
prim ödemek zorundadır. 

Kurumca tahsil edilen genel sağlık sigortası primleri, tahsil edilmesini müteakip doğrudan 
Kurum bütçesinin genel sağlık, sigortası kalemine aktarılır. 

Prime esas kazançlar 
MADDE 80- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortâlılann 

prime esas kazançlanmn hesabında; 
a) Hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay için yapılan 

ödemelerin brüt toplamı esas alınır. 
b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımlan, görev yolluklan, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı 

veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminattan, emekli 
ikramiyesi ile Bakanlıkça rutarlan yıllar itibanyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel 
sağlık sigortalanna ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu 
geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı paylan tutarları, görevin yerine 
getirilmesi için zorunlu olarak yapılan aynî yardımlar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer ayni yar
dımlara! asgari ücretin % 30'unu geçmeyen kısmı, prime esas kazanca tâbi tutulmaz. 
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c) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tâbi sigortalılara ödenen döner 
sermaye katkı paylan ve döner sermayelerden başka adla yapılan bu nitelikteki her türlü ödemeler 
ile ikramiyeler ve benzeri ödemelerden en yüksek Devlet memuru aylığının % 200'ünü aşan kısmı 
prime esas kazanca tâbi tutulmaz. 

Yukarıdaki fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa 
yapılsın tüm ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlarla prime tâbi tutulmaması 
gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz. 

Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tâbi tutulur. Diğer ödemeler ise ön
celikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin üst sınırı aşan kısmı, 
ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak oniki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında 
kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri iş-
verenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan 
ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte 
ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tâbi 
olduğu en son ayın kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen 
mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme 
cezası ve gecikme zammı alınmaz ve 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. 

Saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon üc
reti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödenek
lerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 82 nci madde hükmüne göre belirlenen alt sınır
dır. 

Bir işverene tâbi olarak çalışan sigortalının belirli ücretinin dışında ayrıca yukarıdaki fıkra kap
samında ücret alması halinde, prime esas günlük kazancı bunların toplamından oluşur. 

Bu Kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için 
prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay için
deki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazan
cı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların 
prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet akdinin 
yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat 
karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma 
saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan 
günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün 
kabul edilir. 

İşveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı iş sözleşmesinde taraflar 
arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise, sigortalının ay içindeki prim 
ödeme gün sayısı yukarıdaki fıkra hükmüne göre hesaplanır. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas 
kazançları, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sının ile üst sınırı arasın
da kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar 
tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. Ancak beyan edilen 
kazançta bir değişiklik olması durumunda, sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç üzerinden 
hesaplanan prim tahsil edilir. 
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4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişi, aynı zamanda 
işveren ise beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalılann kazancının en yükseğinden az 
olamaz. Beyanda bulunmayan sigortalının primleri, prime esas asgarî aylık kazanç üzerinden hesap 
ve tahsil edilir. Beyanda bulunmayan veya beyan ettiği kazancın düşük olduğu tespit edilen sigor
talılann prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak beyan edilen kazançla 
arasındaki farkın primi 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uy
gulanmak suretiyle tahsil edilir. 

Sigortalı olmayı gerektiren şekilde birden fazla işte çalışılması halinde, bu Kanun gereğince 
alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tespitinde, yalnızca bu Kanunun 53 
üncü maddesine göre belirlenen 4 üncü maddenin ilgili bendi kapsamındaki işlerden elde ettiği ay
lık ve günlük kazanç tutan ayn ayn dikkate alınır ve primler buna göre hesaplanır. 

Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın tespitinde; 
60 inci maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişiler için 82 nci maddeye göre 
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınınnın iki katının otuz günlük tutan, 60 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için asgari ücret, 60 inci maddenin birinci fıkrasının 
(e) bendi ile 5 inci maddenin (f) bendinde belirtilen kişiler için ise prime asas asgarî kazanç tutan 
esas alınır. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkanlacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Prim oranları ve Devlet katkısı 
MADDE 81- Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranlan aşağıdaki şekildedir: 
a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 

20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir. 
b) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uy

gulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, (a) bendinde belirtilen % 20 oranının, 
her yıl için 40 inci maddeye göre eklenen fiilî hizmet gün sayısının 360'a bölümü sonucu bulunacak 
oranda artınlması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20 oranı 
arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir. 

c) Kısa vadeli sigorta kollan prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından 
gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranlan arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye 
göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder. 

d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenciler ile (e) bendinde belir
tilen kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlanmn % Tidir. Kursiyerlerin prime esas günlük 
kazançlanmn hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sının dikkate alınır. Aday çırak, çırak 
ve mesleki eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlannda belirtilen şekilde uy
gulanır. 

e) Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tabi bir işte çalışanlara uygulanacak sosyal güvenlik 
destek primi oranı, (a), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen prim oranlannın toplamı kadardır. Sigortalı 
ve işveren hissesi bu bentlerde belirtilen oranlardadır. 

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 82 nci 
maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigor
talı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlann genel sağlık sigor
tası primi, prime esas kazancın % 12'si dir. 
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g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, (a), (c) ve (f) bent
lerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden, şayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle 
çalışıyorlar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler. 

Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan için 
% 5 oranında; genel sağlık sigortası için ise % 3 oranında katkı yapar. Devlet katkısı, Kurumun ay 
itibanyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan ile genel sağlık sigortası priminin dört
te biri olarak hesaplanır. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlar Kurulu 
karanyla belirlenir. 

Günlük kazanç sınırları 
MADDE 82- Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan 

günlük kazancın alt sının, asgarî ücretin otuzda biri, üst sının ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 
katıdır. 

Günlük kazançlan yukandaki fıkrada belirtilen alt sınınn altında olan sigortalılar ile ücretsiz 
çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan 
sigortalılann günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. 

İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınınn altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki 
farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder. 

Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tabi 
olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık 
hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın 
tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigor
talıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz 
ödenmez. 

Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve 
derecelerinin belirlenmesi 

MADDE 83- Kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı 
bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilir. İş kolları tehlikenin ağırlığına göre 
sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre 
derecelere aynlır. Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait 
prim oranlannm ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların 
görüşleri de alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karanyla yürürlüğe konulacak bir 
tarife ile tespit edilir. Prim tarifesi gerekli görülürse aynı usûlle değiştirilebilir. 

Yapılan işin birinci fıkrada belirtilen tarifeye göre hangi tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve 
ödenecek kısa vadeli sigorta kollan primi oranı Kurumca belirlenerek işverene ve 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara tebliğ edilir. İş kazasını ve meslek hastalığını 
önleyecek tedbirler hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun bulunmadığı tespit edilen işler, 
Kurumca daha yüksek primli derecelere konulabilir. 

Kurum, işyerinin tespit edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecesini yaptıracağı incelemelere 
dayanarak kendiliğinden veya işverenin ya da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre 
sigortalı sayılanlara isteği üzerine değiştirebilir. Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin kararın 
takvim yılından en az bir ay önce işverene, işveren tarafından değişiklik isteğinin de takvim yılın
dan en az iki ay önce Kuruma bildirilmesi şarttır. 
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Böylece karara bağlanacak değişiklikler, karar veya istekten sonraki takvim yılı başında yürür
lüğe girer. 

İşverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar, tehlike 
sınıf ve derecesi ile prim oranı hakkında Kurumca yapılacak yazılı bildirimi aldıktan sonra bir ay 
içinde Kuruma itiraz edebilir. Kurum, bu itirazı inceleyerek en geç üç ay içinde karara bağlayarak 
sonucunu itiraz edene bildirir. İlgililer, Kurumun kararı üzerine, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir 
ay içinde yetkili mahkemeye başvurabilir. Kuruma itiraz edilmesi veya mahkemeye başvurulması, 
primlerin takip ve tahsilini durdurmaz. 

İşverenin veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların itirazı; 
işyerinin tehlike sınıfı ve derecesi ile kısa vadeli sigorta kollan prim oranının tebliğine ilişkin 
yazının işverence veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar 
tarafından tebellüğünden itibaren bir ay içinde yapılmış ise, değiştirilen iş kolu kodu ve tehlike 
sınıfı ile tehlike derecesinin hatalı uygulandığı tarihten, bir aylık süre dışında yapılmış ise, itirazın 
Kurum kayıtlarına intikali tarihini izleyen yılbaşından, üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin aşılması 
durumunda ise, Kurumca yapılacak değişikliğe ilişkin kararın tebliğini izleyen takvim yılı başından 
geçerli olarak uygulanır. 

Bu değişiklik nedeniyle tehlike sınıf ve derecesinin yükselmesi halinde, kararın işverene veya 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara tebliğ edildiği tarih ile 
yürürlük tarihi arasındaki süreye ilişkin kısa vadeli sigorta kollarına ait prim farkının tebliği tarihini 
takip eden bir ay içerisinde Kuruma ödenmesi halinde, fark prim için gecikme cezası ve gecikme 
zammı alınmaz. Aksi takdirde, fark primi 89 uncu madde uyarınca gecikme cezası ve gecikme zam
mı ile birlikte tahsil olunur. Tehlike sınıf ve derecesinin düşmesi halinde ise, kısa vadeli sigorta kol
lan sigortası prim farkı, işverenin varsa borçlarına mahsup edilir, yoksa iade edilir. Bir ay içinde 
iade edilmesi halinde faiz ödenmez. 

Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler 
MADDE 84- İşverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı 

sayılanlar, tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği bir ay içinde Kuruma bil
dirmekle yükümlüdür. Bu bildirim üzerine Kurum, yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve 
derecesini değiştirebilir. Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilir-
se bu konuda Kurumca verilecek karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki aybaşından 
başlanarak uygulanır. 

Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilmezse; 
a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği, 
b) Tehlike sınıfı düşüyorsa değişikliğin Kurumca öğrenildiği, 
tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki aybaşından itibaren uygulanmak üzere, Kurum

ca karar alınır ve ilgililere tebliğ olunur. 
Asgari işçilik uygulaması 
MADDE 85- İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü 

açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altın
da bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik 
tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştınlan 
sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlannm görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit 
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edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından 
yapılır. 

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yap
tırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli 
işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bil
dirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutan üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 un
cu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek 
üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği 
veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Kuruma 
verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, işveren 
hakkında 88 inci ve 89 uncu maddeler uyarınca işlem yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası 
ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlen
mesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır. 

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usullerle Kuruma bildirilmediği tespit edilen 
asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 88 inci ve 89 un
cu maddeler dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın red
di halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine baş
vurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. 

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca, Kuruma asgarî işçilik tutarının 
bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 
ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır. 

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili 
Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur. 

Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürürümü 
için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptan
ması ve asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum 
bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve iş
veren konfederasyonlarmca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir 
üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluşan, Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulur. 

Kurumca gerek görüldüğünde, aynı esaslara göre birden fazla Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu 
kurulabilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyu ile 
alınır. Kurum dışındaki üyelerin üst üste üç toplantıya, son altı ay içinde ise beş toplantıya katıl
maması halinde, toplantıya katılmayan üyeyi görevlendiren konfederasyonların yerine, üye sayısı 
bakımından en yüksek bir sonraki konfederasyondan üye davet edilir. 

Asgarî İşçilik Tespit Komisyonuna Kurum dışından görevlendirilenlere, katıldıkları her toplan
tı günü için (2500) gösterge rakamının memur aylıklarının hesabında kullanılan katsayı ile çar
pılarak bulunacak tutarı üzerinden huzur hakkı Kurumca ödenir. 

Asgarî İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usûl ve esasları, Komisyonda görev alacak teknik 
elemanların nitelikleri, asgari işçilik tespitinde uygulanacak yöntem, verilerin belirlenmesi, tamam
lanmış veya devam etmekte olan işlerle ilgili yapılacak yerinde tespit kriterleri ile bu maddenin uy
gulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi 

Prim belgeleri ve işyeri kayıtları 
MADDE 86.- İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sos

yal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların; 
a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, 
b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını, 
c) Prim ödeme gün sayılan ile prim tutarlarını, 
gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık 

prim ve hizmet belgesini, ait olduğu ayı takip eden ayın yirmibeşinci gününün sonuna kadar 
Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son ver
diği tarihten itibaren, onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başın
dan başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflas idaresi memur
ları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memur
larınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır. 

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş gör
me edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş 
ilişkisi süresine ilişkili birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden 
Kuruma verilmesinden, işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur. 

Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz 
günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine 
eklenmesi şarttır. Kamu idareleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde bu şart aranmaz. 

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet bel
gesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurum
ca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi 
Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş görme edimini yerini getirmek üzere sigortalıyı 
geçici olarak devralan işveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını 
sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her iş
yerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden 
başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından 
görülebilecek bir yere asmak zorundadır. 

Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden veya kamu kurum ve kuruluş
ları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu 
Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde veril
memesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı 
sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ 
edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz 
edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir 
ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun 
takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88 inci ve 89 uncu 
maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır. 
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Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit 
edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl 
içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme 
kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılan dikkate alınır. 

Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, bu Kanunda yazılı şartlan yerine getirmiş ol
masına rağmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından 
verilmediği veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kazançların veya prim ödeme gün 
sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalanndan gerekli 
ödemeler yapılır. 

Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 102 nci maddeye göre iş
lem yapılır. 

Kamu idarelerinde işyerinin özelliği nedeniyle prim belgelerinin farklı sürelerde verilme 
zamanını belirlemeye, Kurum yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile bel
gelerin içerik ve şekli, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Prim ödeme yükümlüsü 
MADDE 87- Bu Kanun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık 

sigortası ve isteğe bağlı sigorta bakımından; 
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının 

(a) bendine tâbi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olan
lar için bunların işverenleri, 

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişiler
den sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 60 inci maddenin 
birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişilerin kendileri, 

c) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişiler için primi yılı merkezi 
yönetim bütçesinden karşılanmak üzere ilgili kamu idareleri, 

d) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kişiler ile 5 inci maddenin (e) ve (f) 
bentlerinde belirtilen için Türkiye İş Kurumu, 

e) 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim 
görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya 
bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğ
renciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu, 

f) 5 inci maddenin (c) bendine tabi olanlar için işverenleri veya kendileri, 
prim ödeme yükümlüsüdür. 
Primlerin ödenmesi 
MADDE 88- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılan çalıştıran 

işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerin
den bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlannı ücretlerinden keserek ve 
kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma öder. 

Hak edilen ancak, ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da birin
ci fıkradaki hüküm uygulanır. 

60 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (g) bentleri gereği genel sağlık sigortalısı 
sayılanlar için, her ay otuz tam gün genel sağlık sigortası primi ödenmesi zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



— 362 — 

87 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlüler, her aya ait primlerini 
takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler. Bunlardan sosyal güvenlik destek primine tabi olan
ların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Bu kişiler primlerini en fazla 360 gün
le sınırlı olmak üzere peşin olarak erken ödeyebilir. Erken ödeme halinde erken ödenen her gün için 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Ek 1 inci 
maddesine göre erken ödeme indirimi hükümleri uygulanır. Ancak yapılan erken ödeme indirimi, 
prime esas kazançtan indirilmez. Erken ödemede sigortalılık süresi, sigorta priminin ait olduğu her 
ayın ilk gününden itibaren, prim ödeme gün sayısına dahil edilir. Erken ödeme yapılan ve prim 
ödeme gün sayısına dâhil edilmeyen sürede isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi halinde, sigor
talılık süresine sayılmayan günlere ait primler, ilgililere iade edilir. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, her ay için otuz 
tam gün prim ödemesi zorunludur. Bu kapsamdaki sigortalılardan, bu Kanuna göre tescilleri yapıl
dığı halde, beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarının 
Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde, daha önce prim 
ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim 
ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulur. Prim borcunun 
ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları 
takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı ya da hak sahipleri 
daha sonra müracaatları tarihindeki 80 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre belirlenecek prime 
esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde 
ödedikleri taktirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenler, 
çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğin
ce hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara 
ekleyerek, en geç ödemenin yapıldığı tarihi takip eden onbeş gün içinde Kuruma öderler. 

87 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlüle, her aya ait prim
leri ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler. 

Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider 
yazılamaz. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların 
prim borçlan, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla % 1 ilâ % 3 
oranlan arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir. 

Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilir. Bu takdir
de katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya 
ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilir. Bu iş
verenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlannın birinci fıkrada belir
tilen ödeme sürelerini izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde, yasal süresi 
içinde ödendiği kabul edilir. Ancak prim borçlannın katma değer vergisi iade alacağından mahsup 
suretiyle ödenmesi talebinde bulunulduğu halde, süresinde mahsup edilemeyen veya eksik mahsup 
edilen prim borçları için birinci fıkrada belirtilen ödeme sürelerini izleyen günden başlanarak gecik
me cezası ve gecikme zammı uygulanır. Kurum, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uy
gulamadan faydalanacak işverenleri; iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibariyle 
belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunulan işverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz 
günü aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir. 
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Kurum, prim ve her türlü alacaklarını, işverenlere olan borçlarından mahsup etmek suretiyle 
tahsil etmeye yetkilidir. 

Primlerin özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle ödenmesi zorunluluğunu getirmeye ve 
primlerin yatırılacağı tahsilat kuruluşlarını belirlemeye Kurum yetkilidir. 

Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, Amme Alacaklarının 
Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uy
gulanır. Kurum, Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun uygulanmasında Maliye 
Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. 

Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında 
Kanunun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin 
bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması alacakların takip ve 
tahsilini durdurmaz. 

Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen 
sürelerde ödenmez ise, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel 
kişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri, görevleri ile ilgili olarak 
Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Kurum, kamu idarelerinde işyerinin özelliği nedeniyle primlerin farklı zamanlarda ödeme 
süresini belirlemeye yetkilidir. Prim alacaklarının tahsili için en geç bir yıl içinde icra yoluna baş
vurmayan Kurum yetkili personeli hakkında genel hükümlere göre kovuşturma yapılır. 

Miktarı Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarı geçen ve yurtdışına çıkış yasağı 
konulacağına dair ihtar tebliğ edilmesine rağmen, borcunu ödemeyen işverenlerin kendileri veya 
kanuni temsilcileri hakkında Kurumun talebi üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci mad
desi hükümleri uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile haklı sebebin neler olduğu, Kurum 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler 
MADDE 89- Sigortalıların çalıştırıldığı işyeri aktif ve pasif değerleri ile birlikte başka bir iş

yeri ile birleşir, devredilir veya intikal ederse, eski işverenin Kuruma olan sigorta primi ile gecik
me cezası ve gecikme zammı ve faiz dahil tüm borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müş
tereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı geçersiz
dir. 

Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı 
sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uy
gulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak 
üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya 
ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama 
faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için 
gecikme zammı günlük hesaplanır. Bakanlar Kurulu, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası 
oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî 
oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, 
prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil 
edilir. 
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Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, 
hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigor
talılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma 
yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesap
lanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü saklıdır. 

Prim iadesi nedeniyle sigortalıların, isteğe bağlı sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının ay
lık, gelir, ödenek ve sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını yitirmeleri durumunda, bu Kanuna 
göre ödenen aylık, gelir ve ödenekler ile sağlanan sağlık hizmetleri durdurulur. Yanlış veya yersiz 
yapılan masraflar 96 ncı madde hükümlerine göre ilgililerden geri alınır. 

İlişiksizlik belgesinin aranması 
MADDE 90- Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve bankalar, ihale yolu ile yap

tırılan her türlü işleri üzerine alanları ve bunların adreslerini on beş gün içinde Kuruma bildirmek
le yükümlüdür. 

İşverenlerin hak edişlerinin, Kuruma ihale konusu işin yapıldığı süreye ilişkin prim ve her tür
lü borçlarının olmaması kaydıyla ödenmesi, kesin teminatlannın ise ihale konusu işle ilgili olarak 
Kuruma borçlanmn bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iadesi esastır. 

Hak edişlerin ödenmesi ve prim borçlanmn teminata karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usûl 
ve esaslan, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, 
geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden yapılan inşaat dolayısıy
la; diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve bankalann, Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlanmn bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir bel
genin istenmesi zorunludur. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın 
iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer iş
lemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem 
yapılır. 

Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi 
MADDE 91- İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet 

nedeniyle tanmsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği 
tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmalan ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak in
celeme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlan 
ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçlan, olayın meydana 
geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. 

Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim 
ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde, 
süresinde verilmiş sayılır. 

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbir
lerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler 
nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak 
sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süresi ile ödenmesi 
gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklannın ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı ol-
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maksızın, afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye 
Kurum yetkilidir. 

Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve 
gecikme zammı uygulanmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ortak ve Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası 
MADDE 92- Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin 

sigortalı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldır
mak, azaltmak veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir. 

Bu Kanuna göre alınacak sigorta primleri ve idarî para cezalarının ödenmesi için, Kurumca iş
verene yapılacak bildirim üzerine prim borçlan ve idarî para cezalan ödenmezse, Kurumca düzen
lenen prim borcunu ve idarî para cezasını gösteren belgeler resmi dairelerin usulüne göre düzen
ledikleri belgeler hükmündedir. 

Sigortalılık, bu Kanunda sayılan sigortalı sayılma şartlannın kaybedilmesi veya ölüm halinde 
sona erer. 

Sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile bunlann hak sahiplerinin; genel sağlık sigortalılan ve 
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve diğer tüm işlemlerinde sosyal güvenlik sicil 
numarası olarak Türk vatandaşları için T. C. kimlik numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise 
Kurumca verilecek sosyal güvenlik sicil numarası kullanılır. 

Devir, temlik ve Kurum alacaklarında zamanaşımı 
MADDE 93- Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, 

sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nez-
dinde doğan alacaklan, devir ve temlik edilemez. 

Kurumun prim ve diğer alacaklan ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başın
dan başlayarak on yıllık zamanaşımına tabidir. Kurumun prim ve diğer alacaklan, hizmet tespiti 
veya asgari işçilik uygulaması nedeniyle doğmuş ise zamanaşımı süresi; mahkeme karannın kesin
leşme tarihinden, Kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilen memur
ları tarafından yapılan tespitler sonucunda doğmuş ise rapor tarihinden veya bu idareler tarafından 
düzenlenen belgelerden doğmuş ise belgenin Kuruma intikal ettiği tarihi takip eden yıl başından 
itibaren beş yıl olarak uygulanır. Ancak, bu durumda zamanaşımı süresi on yıldan az olamaz. Bu 
alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı, alacağın ait olduğu ayın veya dönemin sonundan 
itibaren uygulanır. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücû davalan, on yıllık zamanaşımına 
tâbidir. Zamanaşımı tarihi; rücû konusu gelir ve aylıklar bakımından Kurum onay tarihinden, mas
raf ve ödemeler için ise masraf veya ödeme tarihinden itibaren başlar. 

Zamanaşımından sonra yapılan ödemeler kabul edilir. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fık
rasının (b) bendine tabi sigortalılara! zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreleri, sigortalılık 
süresinden sayılmaz ve bu süreye ilişkin sigortalılık hak ve yükümlülükleri düşer. 

Kontrol muayenesi 
MADDE 94.- Kurum yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere; 
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a) Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını, 

b) Sigortalının, isteğe bağlı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malûllük, iş göremezlik 
raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını, 

tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir. 
Malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malûllük durumların

da artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde 
değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi; Kurum da harp malûlleri ve vazife malûlleri hariç, 
malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar ile aylık veya gelir bağlanan 
ve çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malûl çocukların kontrol muayenesine tâbi tutulmasını 
talep edebilir. 

Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde veya sigortalının isteği üzerine ya da işe alıştırma 
sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük aylığı 
veya sürekli iş göremezlik geliri, yeni malûllük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden 
ödeme dönemi başından başlanarak artırılır, azaltılır veya kesilir. 

Çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malûl çocuklara bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, 
kontrol muayenesi sonunda tespit edilecek malûllük durumuna göre, rapor tarihinden sonraki 
ödeme dönemi başından itibaren kesilir. 

Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul 
edilebilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malûllük aylığı 
veya sürekli iş göremezlik geliri ile çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malûl çocukların ken
dilerine bağlanmış olan gelir veya aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme 
dönemi başından itibaren kesilir. 

Ancak, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak üç ay 
içinde yaptıran ve malûllük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının 
veya aylık ya da gelir bağlanmış olan malûl çocuğun kesilen aylık veya geliri, kesildiği tarihten baş
lanarak yeniden bağlanır. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yap
tıran ve malûllük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malûllük 
aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, gelir veya aylık bağlanan 
çalışamayacak durumda malûl çocukların ise almakta oldukları gelir veya aylık, rapor tarihinden 
sonraki ay başından başlanarak yeniden bağlanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik
le düzenlenir. 

Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi 
MADDE 95- Bu Kanun gereğince, yurt dışında tedavi için yapılacak şevklere, çalışma gücü 

kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek has
talığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık kurulu 
raporlarının usûl ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip ol
ması gereken kriterleri belirlemeye, usûlüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî 
belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade ederek belirlenen bilgileri içerecek şekilde 
yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum yetkilidir. 
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Usûlüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler ile gerekli diğer belgelerin in
celenmesiyle; yurt dışında tedavi için yapılacak şevklere, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tes
pit edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte kazanma gücünün kaybı derecelerine 
ilişkin usûlüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca 
verilen karara ilgililerin itirazı halinde, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağ
lanır. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Kurumun birlikte 
çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir. 

Yersiz ödemelerin geri alınması 
MADDE 96- Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık al

makta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla 
yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her 
türlü ödemeler; 

a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğ
ru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden, 

b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru 
en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay 
içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, üç aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde 
ise bu süre sonundan, 

itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu 
alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır. 

Alacakların yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan başlanarak borç aslına yapılır, kanuni 
faiz kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahiplerinin muvafakat etmeleri kaydıyla, aynı dos
yadan diğer bir hak sahibine yapılan yersiz ödemelere mahsubunda da uygulanır. 

Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlayacağı ödeme dönemi başı 
itibarıyla kanuni faizi ile birlikte hesaplanan borç tutan, gelir ve aylıktan % 25 oranında kesilmek 
suretiyle uygulanır. 

Yersiz ödemelerin tespiti ile geri alınmasına ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve 
esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans 
MADDE 97- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası, meslek hastalığı ve 

ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl 
içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar. Bu durumda olanların gelir ve aylıkları, beş yıl geç
tikten sonra, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlar. 

Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler 
hakkında, yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu 
tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer. 

Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız 
altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam 
edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın 
öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay 
tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer. 
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Sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin, genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü ol
duğu kişilerin, bu Kanunun uygulanması bakımından hak ettikleri alacaklarının süresi içinde 
ödenememesi halinde, avans verilmesine Kurum yetkilidir. 

Sağlık hizmeti sunucularına, tahakkuk etmiş alacakları faturaların teslim tarihinden itibaren en 
geç yetmişbeş gün içinde ödenir. İşlemlerin gecikmesi halinde tahakkuk eden tutarın % 75'i ila % 
90'ı arasındaki tutar, son ödeme tarihini takip eden ilk iş gününde alacaklarından kesilmek üzere 
avans olarak ödenir. 

Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik söz
leşmelerinin yürütülmesi 

MADDE 98- İşveren, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası için kendisine düşen yüküm
lülükler nedeniyle, sigortalıların ücretlerinden kesinti yapamaz. Bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde özel sigortalara ilişkin hükümler, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında dikkate alın
maz. 

Bu Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları 
katılım paylan, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz. 

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında yapılacak her türlü işlemler ve hesaplaş
malar, Kurum tarafından yürütülür. İlgili sözleşmelerde irtibat kurumuna yapılan atıflar, Kuruma 
yapılmış sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler 
MADDE 99- Sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili yapılacak her türlü kanunî 

düzenlemeler bu Kanunda yapılır. 
Bu Kanun gereğince yapılacak bildirimler hakkında, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümleri uygulanır. 
Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü 
MADDE 100- Kurum, bu Kanun hükümlerine ilişkin yapılan soruşturmalar hakkında Cum

huriyet savcılıklarından, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden bilgi ve belge is
teyebilir. 

Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri 
ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya yetkilidir. 

Belge veya bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulan ger
çek ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması 
sonucu belge ve bilgiyi, bu Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve 
muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde, sorunlann ortadan kalktığı tarihi 
takip eden üçüncü işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de 
aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul 
edilir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkanlacak yönetmelik
le düzenlenir. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri 
MADDE 101- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uy

gulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür. 
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ALTINCI KISIM 
İdarî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri 

Kurumca verilecek idarî para cezaları 
MADDE 102.- Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda suç oluştursa dahi ay

rıca bu Kanunun; 
a) 8 inci maddenin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeleri; Kurumca belirlenen 

şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda gönder
mekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre 
içinde vermeyenler, her bir sigortalı için aylık asgarî ücret tutarında, idarî para cezası uygulanır. 

b) 11 inci maddede belirtilen bildirgeyi, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyen
ler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, 
anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere; 

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgarî ücretin üç 
katı tutarında, 

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgarî ücretin iki katı tutarında, 
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgarî ücret tutarında, 
idarî para cezası uygulanır. 
c) 86 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen 

şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri 
ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen 

süre içinde vermeyenlere her bir fiil için; 
1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgede 

kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin beşte biri tutarında, 
2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla her bir ek bel

gede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin sekizde biri tutarında, 
3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi 

durumunda, aylık asgarî ücretin yansı tutarında, 
4) Belgenin mahkeme kararı, Kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görev

lendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler sonucunda veya bu idareler tarafından düzenlenen bel
gelerden hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigor
talılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip 
düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgarî ücretin üç katı tutarında, 

idarî para cezası Uygulanır. 
d) 59 uncu madde uyarınca Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle 

görevlendirilmiş memurları tarafından veya 59 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen serbest 
muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma 
bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgarî ücretin üç 
katı tutarında idarî para cezası uygulanır. 

e) 86 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü Kurumca yapılan yapılı ihtara rağmen on-
beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere; 

1) Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü iseler, aylık asgarî ücretin oniki katı tutarın
da, 

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü iseler, aylık asgarî ücretin altı katı tutarında, 
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3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgarî ücretin üç katı tutarında, 
4) Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak 

kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, kullanılmaya baş
lanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler, kanuni tas
dik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle 
ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan 
kazançlann kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz, karışık veya noksan tutulmuş 
defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançlann ve 
kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) 
o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter 
kayıtları, Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme 
hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin her biri için, ay
lık asgarî ücretin yansı tutannda, 

5) İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; asgari olarak işyerinin sicil 
numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil 
numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı yer alır. Ücretin alındığına 
dair sigortalının imzasını ihtiva etmeyen (makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan 
ödemeler hariç) ücret tediye bordrolan geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin her biri için ay
lık asgari ücretin yansı tutannda, 

idari para cezası uygulanır. Verilen süre dışında ibraz edilen defter ve belgelerin tümünün veya 
bir bölümünün geçersiz olması durumunda, tutulan defter türü de dikkate alınarak bu bendin sadece 
1, 2 ve 3 numaralı alt bentlerine göre idari para cezası uygulanır. 

f) 86 ncı maddenin altıncı fıkrasında ve 85 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yüküm
lülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenlere, aylık asgarî ücretin iki katı tutarında idarî para 
cezası uygulanır. 

g) 8 inci maddenin üçüncü ve altıncı fıkralannda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen 
kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere ve 8 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki yükümlülüğü yerine 
getirmeyen sigortalılara, aylık asgarî ücret tutarında idarî para cezası uygulanır. 

h) Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura edenler; faturayı veya faturaya 
dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykın olarak düzenleyenler; 64 üncü madde gereğince kapsam 
dışı tutulan sağlık hizmetlerini kapsam içinde olan sağlık hizmetleri gibi gösterenler; sağlık hizmet
lerine hak kazanmayan kişilere sundukları sağlık hizmetlerini fatura edenler hakkında bu fiilleri 
nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutamı beş katı idarî para cezası uygulanır. 

ı) 71 inci maddede yer alan kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle Kurumun 
zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından, uğranılan zararın beş katı idarî 
para cezası uygulanır. 

j) Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken 
katılım paylannı tahsil etmeyen sağlık hizmeti sunuculanna, fiilin her tekrannda tahsil edilmeyen 
katılım payının on katı tutannda idarî para cezası uygulanır. 

k) 63 üncü madde gereği Kurumca sağlanan yardımcı üreme yöntemlerinin tıbbî etik dışında 
uygulanması halinde, bu fiili işleyen sağlık hizmeti sunuculanna Kurumca vak'a için yapılan tedavi 
masrafının beş katı tutannda idarî para cezası uygulanır. 
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1) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının, bu Kanunun uygulanmasın
dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, 
işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler, görevlerini yapmasına engel olamazlar. Engel olanlar 
hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para 
cezası uygulanır. 

Mahkeme kararına, Kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 
memurlannca yapılan tespitlere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler 
hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi 
halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde öngörülen cezalar % 50 oranında uy
gulanır. 

İdari para cezası uygulanması 8 inci, 11 inci ve 86 ncı maddelerde belirtilen belgelerin Kuruma 
verilmesi yükümlülüğünü kaldırmaz. 

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. 
İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapıl
mamış olması halinde, idarî para cezası kesinlesin 

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin 
ödeme idarî para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya 
mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan ceza tutarının 
dörttebirlik kısmı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir. 

Mahkemeye başvurulması idarî para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idarî para cezalan, 89 uncu madde hükmü gereğince hesap
lanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 

İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği 
tarihten itibaren başlar. 

İdarî para cezalan hakkında, bu Kanunda hüküm bulumayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. 

İdarî yaptırımlar ve fesih 
MADDE 103- Kurumca yapılan inceleme neticesinde haksız menfaat temin etmek maksadıy

la; 
a) Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura ettiği, 
b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği, 
c) 64 üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde olan sağ

lık hizmetleri gibi gösterdiği, 
d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatura ettiği, 
tespit edilen sağlık hizmeti sunuculan hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu fiiller 

nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96 ncı maddeye göre geri alınır. Aynca bu fiilî işleyen sağ
lık hizmeti sunuculanmn varsa Kurum ile yaptıkları sözleşmeleri; ilk fiilde bir ay, ilk fiilden itibaren 
iki yıllık dönem içerisindeki tekran halinde üç ay, aynı dönem içerisinde ikinci kez tekrarı halinde 
ise bir yıl süreyle fesih edilir. 
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Yukandaki fıkranın (d) bendi hariç olmak üzere anılan fiillerin sözleşmesiz sağlık hizmet 
sunuculan tarafından işlenmesi halinde, bir yıl süreyle acil durumlar hariç ödeme yapılmaz. Sağlık 
hizmet sunucusu bu süre içerisinde bu durumu sağlık hizmeti alan tüm kişilere yazılı olarak bildir
mek zorundadır. Bildirilmeyen kişilerin fatura bedelleri Kurum tarafından ödenerek, sağlık hizmet 
sunucusundan iki katı olarak tahsil edilir. 

71 inci maddede yer alan kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir başka 
kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hiz
meti sunucularından uğranılan zarar geri alınır. 

YEDİNCİ KISIM 
Yürürlükten Kaldırılan, Değiştirilen, Son ve Geçici Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan 

Hükümler 
Diğer kanunlardaki atıflar 
MADDE 104- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılmayan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 
17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlara yapılan atıflar ile diğer 
kanunlarda sosyal sigorta haklarına, yardımlarına ve yükümlülüklerine, sigortalılığa ve hak sahip
liği şartlarına, sağlık hizmetlerinin veya tedavi bedellerinin ödenmesine ilişkin yapılan atıflar bu 
Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır. 

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kadrosuzluk taz
minatının ödenmesine ilişkin T.C. Emekli Sandığına yapılmış olan atıf ile diğer kanunlarda T.C. 
Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur'a yapılmış atıflar Kuruma yapılmış 
sayılır. 

Değiştirilen, eklenen ve uygulanmayacak hükümler 
MADDE 105- a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun: 
1) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "aylık bağlamaya esas" ibaresi, "ek 70 inci 

maddeye göre hesaplanacak" şeklinde değiştirilmiştir. 
2) Ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ek Madde 19.- Vazife malulü erlerle, bunların dul ve yetimlerine ödenecek aylık veya gelir

lerin alt sınırı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 27 nci veya 33 üncü mad
deleri hükümlerine göre belirlenir." 

3) Ek 48 inci maddesinin son fıkrasının başına, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yaşlılık aylığına hak 
kazananlar hakkında, aynı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (d) bendinin uygulanmasında:" ibaresi 
eklenmiştir. 

4) Ek 68 inci maddesine birinci fıkra olarak, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yaşlılık aylığına hak 
kazananlar hakkında, aynı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (d) bendinin uygulanmasında:" ibaresi 
eklenmiş; aynı maddede geçen "ödenir" ve "ödeme yapılır" ibareleri "hesaplanır" şeklinde değiş
tirilmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasında geçen "Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay için
de faturası karşılığında Hazineden tahsil olunur." cümlesi ile aynı maddenin beşinci ve son fıkrası 
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madde metninden çıkarılmış ve aynı maddenin diğer fıkraları (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri olarak 
düzenlenmiştir. 

5) Ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan;" ve 
"emeklilik keseneğine ve Kurum karşılığına tabi tutulur." ibareleri sırasıyla "Emekli ikramiyesinin 
hesabında;" ve "dikkate alınır" şeklinde; aynı maddenin son fıkrası da personel kanunlarında yer 
alan aylığa ilişkin gösterge ve ek göstergeler esas alınarak bulunan tutarlar da emekli ikramiyesi 
hesabında dikkate alınır." olarak değiştirilmiştir. 

6) Ek 73 üncü maddesine birinci fıkra olarak, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yaşlılık aylığına hak 
kazananlar hakkında, aynı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (d) bendinin uygulanmasında:" ibaresi 
eklenmiş; aynı maddenin birinci fıkrasında geçen "toptan ödeme yapılabilmesi için" ibaresi, "top
tan ödeme hesaplanabilmesi için" şeklinde; ikinci fıkrasında geçen "emeklilik" kelimesi, "hesap
lama" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin fıkraları (a), (b) ve (c) bentleri olarak düzenlenmiş
tir. 

b) 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun; 
1)21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 21.- Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre aylık bağlanır." 
2) 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 30.- Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeler için sigortalılardan % 

12,5'i genel sağlık sigortası primi olmak üzere % 32,5 oranında prim alınır." 
3) 39 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
" Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13, 14, 19,20,21,22,25,26, 27,28, 

33, 34, 35, 36, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65,66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,76, 77,78, 89, 94, 
95, 96, 97, 100 ve 101 inci maddeleri ile 41 inci maddenin (b) bendi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun Geçici 82 nci maddesi, 

c) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 2 
nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 inci maddesinin birinci fık
rasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin aynı 
kanun gereği ödedikleri katılım payları ile diğer sağlık hizmetlerinin karşılanmayan kısmı, bu 
Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona 
geri ödenir." 

d) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 18 inci maddesinin başlığı ve birinci 
fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ehliyet tespiti, imtihan ve hava değişimi için başka yere gönderilenler: 
Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili 

çalışanlardan, memuriyet mahalli dışına;" 
e) 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen 

Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun; 
1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 1- Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken 

geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir 
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yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belir
tilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hüküm
lerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir." 

2) 2 nci maddesinin (a) bendinin sonuna, "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı" ibaresi ve ay
nı maddeye aşağıdaki (e) ve (f) fıkraları eklenmiştir. 

"e) Kurum; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını, 
f) Bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını," 
3) 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Başvurulacak kuruluş 
Madde 3.- Sigortalılar ile yurtdışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra 

ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri Kuruma müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen 
haklardan yararlanırlar." 

4) 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Borçlanma tutan ve borçlanma tutarının iadesi 
Madde 4-Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutan, başvuru tarihindeki 

prime esas asgarî ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32'sidir. Borç
lanılan süreler, yurda kesin dönüş yapılmış olması şartıyla aylık tahsisi için yazılı talepleri halinde 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin son fıkrası hükümlerine 
göre değerlendirilir. Borçlanmaya ilişkin Kurumca tahakkuk ettirilen borç tutarı, tebliğ edildiği 
tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenir. Ödeme yapılan gün sayısı prim ödeme gün sayısına ve 
prime esas kazanca dahil edilir. Tahakkuk ettirilen prim borcunu tebligat tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde ödemeyenler için yeniden başvuru şartı aranır. 

Borçlanmadan sonradan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için 
gerekli şartlan yerine getiremeyenlere ve bunlann hak sahiplerine talepleri üzerine yaptıklan 
ödemeler, faiz uygulanmaksızın iade edilir. 

Yurt dışında iken borçlanma isteğinde bulunacak sigortalı veya hak sahipleri Yeni Türk Lirası 
olarak bildirilecek borç tutannı döviz cinsinden, Türkiye'de ise Yeni Türk Lirası olarak öderler." 

5) 5 inci maddenin birinci fıkrası "Yurt dışındaki sigortalılık sürelerinin tespitinde, bunu belir
ten ve istek sahibinin ibraz edeceği ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son 
tarihten geriye doğru olmak üzere gün sayılan esas alınır, bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün 
hesaplanır." şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna "Bu durumda olanlar 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 cü maddesinin birinci fıkrasının (b) ben
di kapsamında sigortalı sayılır." ibaresi eklenmiş; maddeye "Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış 
ülkelerdeki hizmetlerini, bu Kanuna göre borçlananlann, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalış
maya başladıklan tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz." ibaresi dördüncü fıkra olarak ek
lenmiştir. 

6) 6 inci maddenin (A) bendinin son fıkrası" Yukandaki şartları yerine getirenlerden tahsise 
hak kazananlann aylıklan, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılmak üzere 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bağlanır." şeklinde değiştiril
miş, 

Aynı maddenin (B) bendi; "B) Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar
dan tekrar yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya 
da sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye'de sigortalı çalışmaya başlayanlann aylıklan, tekrar 
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çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primi hakkındaki 
hükümleri, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar için uygulanmaz. 

Yurtiçinde veya yurtdışında çalışması sona erenlerin veya ikamete dayalı bir ödenek alanlardan 
ödenekleri sona erenlerin, aylıklarının tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları halinde, talep 
tarihini izleyen aybaşından itibaren aylıkları tekrar ödenmeye başlanır." şeklinde değiştirilmiştir. 

f) 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde ifade edilen "sosyal 
güvenlik kanunları" ifadesi, bu Kanunu da kapsar. 

g) 27.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 10.7.1987 tarihli ve 285 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 11 nci fıkrası hariç olmak üzere, diğer kanun
ların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

h) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kânunun Ek 18 inci maddesinin (b) bendi, "(a) fıkrasına göre 
bulunacak tutar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 
göreve başlayanların emekliliklerinde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
geçici 2 nci maddesinin (d) bendine göre hesaplanacak kısmi aylığın hesabında dikkate alınır." şek
linde değiştirilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 106-1) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, geçici 20 inci, 

geçici 81 inci, geçici 82 nci ve geçici 87 nci ve geçici 89 uncu maddeleri hariç diğer maddeleri, 
2) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanununun, 1 ila 23 üncü, geçici 10 uncu ve geçici 11 inci maddeleri hariç diğer 
maddeleri, 

3) 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 4 üncü ve 5 
inci maddeleri, 

4) 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kanunu, 

5) 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet
lerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, 

6) 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ila 5 inci, 13 
ilâ 17 nci maddeleri, 

7) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 107 nci, 188 inci, 209 uncu ve 
ek 22 nci maddeleri, 

8) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun, 12 ilâ 19 
uncu maddeleri, 23 üncü maddesi, 30 ilâ 39 uncu maddeleri, 41 ilâ 55 inci maddeleri, 57 ilâ 59 un
cu maddeleri, 61 ilâ 64 üncü maddeleri, 66 ilâ 71 inci maddeleri, 72 nci maddesinin birinci, ikinci 
ve üçüncü fıkraları, 73 ilâ 77 nci maddeleri, 80 inci maddesi, 82 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) 
bentleri, 83 ilâ 88 inci maddeleri, 90 inci ve 91 inci maddeleri, 93 ilâ 100 üncü maddeleri, 102 nci 
maddesi, 105 ilâ 107 nci maddeleri, 112 ilâ 124 üncü maddeleri, 127 ila 129 uncu maddeleri, 131 
ilâ 135 inci maddeleri, ek 2 ilâ ek 4 üncü maddeleri, ek 8 ve ek 9 uncu maddeleri, ek 11 inci mad
desi, ek 13 ila ek 18 inci maddeleri, ek 21 ilâ ek 23 üncü maddeleri, ek 25 ilâ ek 27 nci maddeleri, 
ek 29 ve ek 30 uncu maddeleri, ek 31 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri, ek 32 ilâ 34 üncü mad
deleri, ek 37 inci maddesi, ek 39 uncu maddesi, ek 41 ilâ ek 47 inci maddeleri, ek 48 inci mad
desinin son fıkrası hariç diğer fıkraları, ek 49 uncu maddesi, ek 56 ve ek 57 nci maddeleri, ek 59 
uncu maddesi, ek 69 uncu maddesi, ek 72 nci maddesi, ek 74 ve ek 75 inci maddeleri, ek 80 inci 
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maddesi, geçici 8 inci maddesi, geçici 15 inci maddesi, geçici 16 ncı maddesi, geçici 54 üncü, geçici 
65 inci, geçici 85 inci, geçici 86 ncı, geçici 88 inci, geçici 96 ila geçici 98 inci, geçici 103, geçici 
104, geçici 109 ila geçici 113 üncü, geçici 115 ila geçici 118 inci, geçici 120 nci, geçici 121 inci, 
geçici 139 ila geçici 141 inci, geçici 146 ncı, geçici 147 nci, geçici 150 ilâ geçici 151 nci, geçici 
153 üncü, geçici 157 nci, geçici 159 uncu, geçici 161 ila geçici 166 ncı, geçici 170 inci, geçici 171 
inci, geçici 173 üncü, geçici 176 ncı, geçici 180 inci, geçici 182 ilâ geçici 186 ncı, geçici 190 ilâ 
geçici 192, geçici 195 ilâ geçici 200 üncü, geçici 203 üncü, geçici 204 üncü, geçici 207 nci ve geçici 
208 inci, geçici 210 ilâ geçici 212 nci, geçici 218 ilâ geçici 220 nci, ek geçici 1 inci, ek geçici 2 nci, 
ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 19 uncu, ek geçici 20 nci, ek geçici 22 
nci ve ek geçici 23 üncü maddeleri, 

9) 1/10/1992 tarihli ve 3841 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, 24/11/1994 tarihli ve 4049 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 13/6/2001 tarihli ve 4677 sayılı Kanunun geçici 1 inci mad
desi, 

10) 14/11/1988 tarihli ve 311 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi, 

11) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 56 ncı maddesinin (C) fık
rası, 

12) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 186 ilâ 188 inci ve 191 inci mad
deleri, 

13) 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun, 201 ilâ 203 üncü maddeleri, 
14) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin (d) 

bendi ile geçici 3 üncü maddesi, 
15) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlen

mesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldınlmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesindeki "resmî ve özel sağlık kuruluşlannda 
ayakta ve yatarak tedavileri ile" ibaresi, 

16) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 89 uncu maddesi, 
17) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 23 üncü maddesi, 
18) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 

Kanununun 18 inci maddesi, 
19) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (f) bendi ile (g) bendinde yer alan "ve tedavileri yaptınlır" ibaresi, 
20) 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi 

ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile 
yaralanan veya sakat kalanlann tedavi giderleri" ibaresi, 

21) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Ted
birlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 

22) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlanna Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, 

23) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası, 

24) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 18 inci maddesinin (c) bendi ile 20 
nci maddesi, 
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25) 8/5/1985 tarih ve 3201 sayılı Kanunun 7 nci, 11 inci, geçici 1 ila geçici 4 üncü maddeleri 
ile aynı kanunda geçen "döviz" ibareleri, 

26) 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanunun birinci maddesinde yer alan "Genel Sağlık Sigor
tası uygulamasına geçilinceye kadar" ibaresi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yönetmelikler 
MADDE 107- Bu Kanunda bahsi geçen yönetmelikler bu Kanunun yürürlük tarihinden 

itibaren bir yıl içerisinde çıkarılır. Kurum, bu Kanunun diğer maddelerin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları yönetmelik ile düzenleme yetkisine sahiptir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar her türlü hak ve 
yükümlülükleri ile bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunla 
mülga 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olanlar her türlü hak ve yükümlülükleri ile bu Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar her türlü hak ve yüküm
lülükleri ile bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında kabul edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra aylık talebin
de bulunanlardan, birinci fıkrada belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara yaş
lılık aylığına hak kazanma şartlarından hangisinin uygulanacağı, en son sigortalı sayıldığı tarihten 
geriye doğru son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali, hiz
met sürelerinin eşit olması halinde ise son sigortalılık durumu esas alınarak belirlenir. 

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 
sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/. 1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanun
lara göre bağlanan veya talepte bulunulan; aylık, gelir, tazminat, harp malûllüğü zammı ve diğer 
ödenekler ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ödenmekte olan ek 
ödemenin verilmesine devam edilir. Bu gelir ve aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, 
azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun 
hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı ve 2/9/1971 tarih
li ve 1479 sayılı kanunlara göre ödenmekte olan sosyal yardım zammı ile telafi edici ödeme tutar
ları, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince emekli aylığı almakta 
olanlara ödenmekte olan makam ve yüksek hakimlik tazminatı, görev ve temsil tazminatı ile ek 
ödemeler ve yardımlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenen tutarlar esas alınarak, il
gililerin gelir ve aylıklarına ilave edilerek ödenir. 

Bağlanmış aylık ve gelirler, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılır. 
Sosyal yardım zammının ilavesinde tamamı dağıtılacak şekilde, hak sahiplerinin gelir ve aylık

lardaki hisseleri esas alınır. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen, ancak bu Kanunla yürürlükten kaldırılan il

gili Kanun hükümlerine göre ölüm aylığının bağlanabilmesi için yeterli prim ödeme gün sayısı ol-
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mayan sigortalının hak sahiplerinin, bu Kanun hükümlerine göre ölüm aylığına hak kazanması 
halinde ölüm aylığına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hak kazanılmış sayılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi olanlardan 44 üncü mad
denin ikinci fıkrası kapsamında emekliye sevk edilenler hakkında yaş haddi, 8.6.1949 tarihli ve 
5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi esas alınarak uygulanır. 

3 üncü maddenin (29) uncu bendinde belirtilen güncelleme katsayısında yer verilen ortalama 
günlük prime esas kazançtaki değişim oranı, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki ilk yıl için, o 
yıl gerçekleşen asgari ücretteki artış oranı olarak kabul edilir. 

Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen çalış
malar için bağlanacak aylıkların hesabı 

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 17/7/1964 tarihli ve 506 
sayıh, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 
17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlara ve 17/7/1964 tarihli ve 
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara tabi olanlara bağlanacak yaşlılık aylık
ları aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

a) Sigortalının veya iştirakçinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerdeki 
prim ödeme gün sayılarına veya fiilî hizmet süresine ait aylık; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önceki kanun hükümlerine göre, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı veya fiilî 
hizmet süresi üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanacak aylığının bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadarki prim ödeme gün sayısı veya fiilî hizmet süresi ile orantılı bölümü, 
aylık başlangıç tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile çar
pılarak hesaplanır. 

b) Sigortalının veya iştirakçinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen sürelerdeki 
prim ödeme gün sayılarına ait aylığı, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerin
den 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının, bu Kanunun yürürlük tarihinden son
raki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. 

c) Aylık, (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan kısmi aylıkların toplamından oluşur. Aylıklar ay
rıca 29 uncu maddenin son fıkrasına göre artırılarak belirlenir. 

d) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 48 inci maddesi ile ek 68 inci, ek 73 üncü ve 
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi ve ilgili diğer maddeleri esas alınarak 
hak edilen makam veya yüksek hâkimlik, temsil veya görev tazminatları ve ek göstergeler, bu mad
denin (a) bendinde belirtilen kısmi aylıkların hesabında dikkate alınır. Ancak (a) bendine göre 
yapılacak hesaplama açısından bu hükmün uygulanması sonucu daha yüksek ek göstergeye hak 
kazanılmış olması, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinin uygulanmasında esas alınacak ek göstergelerin yükseltilerek uygulanması hakkını 
doğurmaz. 

e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 
82 nci maddesinin (a) bendine göre gösterge sistemi içinde hesaplanacak kısmi aylıklara esas gös
terge, sigortalıların ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı esas alınmak suretiyle 
hazırlanacak olan gösterge ve üst gösterge tespit tabloları esas alınarak belirlenir. Bu Kanunun 
yürürlük tarihinden sonra 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı hizmet borçlanması 
yapan sigortalıların bu sürelerinin, bu Kanuna göre hangi sigortalılık haline göre geçmiş 
sayılacağının belirlenmesinde; şayet borçlanma yapılan sürelerden önce sigortalılıkları varsa en son 
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sigortalılık haline göre, şayet sigortalılıkları yoksa, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık
rasının (a) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ilişkin aylığın hesabında esas alınan asgari 
aylık tutan ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
göre belirlenen eski tam aylık tutarı, toplam prim ödeme gün sayısı içinde bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar geçen prim ödeme gün sayısının oranına tekabül eden tutar üzerinden esas alınır. 

Yurt dışı hizmet borçlanması yapanların aylıklan da yukarıda belirtilen fıkralara göre hesap
lanır. 

Malûllük ve ölüm aylıkları, yukandaki fıkralarda belirtilen hükümler esas alınarak, 27 nci veya 
33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanır. 

Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması, Devlet katkısı ve geçici iş göremezlik 
ödeneği 

GEÇÎCİ MADDE 3- Bu Kanuna göre çıkarılması gereken yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanuna aykın olmayan hükümleri uygulanmaya devam 
edilir. 

47 nci maddenin son fıkrasında sözü edilen Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönet
meliği hükümleri, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde, Kurumun da 
görüşü alınarak, bu Kanun hükümlerine uyumlu hale getirilir. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primine Devlet katkısının oranı 
ile bu katkının hesaplanmasında esas alınan oranı, söz konusu sigorta kollarının açıklarının azal
masına paralel olarak azaltmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Sigortalılardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, bu Kanuna 
göre istirahatli bulunup, geçici iş göremezlik ödeneği alamadıkları sürelere ait ücretleri ve çalışır
ken aldıkları aylıklan ile geçici iş göremezlik ödenekleri arasındaki farklar ilgili mevzuatında 
değişiklik yapılıncaya kadar çalıştıkları kurumlannca ödenmeye devam edilir. 

08/2/2006 tarih ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükümleri bu Kanun kapsamında gelir 
ve aylık bağlanan kişiler için uygulanır. 

5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sakatlık kontenjanından göreve 

başlayan ve T.C. Emekli Sandığına tabi bir göreve devam edip bu Kanunun malulen emeklilik şart-
lannı taşımayanlardan onbeş yıl hizmeti bulunanlara, istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır. 

Kamu görevlilerinin emeklilik ikramiyeleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümlerin
ce hesaplanarak bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 8/6/1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ve bu Kanunla mülga 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanun ile 
personel kanunlanna göre Kurumca ödenir ve ilgili kurumlardan tahsilat, anılan maddedeki usûlle 
yapılır. Bir yıllık sürenin dolmasından itibaren emekli ikramiyeleri 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Kanunun 89 uncu maddesi hükümlerine göre kamu görevlisinin son defa çalıştığı kurumunca, çalış
tığı son kurumun özelleştirilmesi halinde ise Hazinece ödenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun mülga 12 
nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilenler ile aynı 
tarihe kadar isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunanlardan gerekli koşullan sağladık-
lan anlaşılanlann bu Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olmaya devam etmeleri durumunda emekli 
ikramiyeleri hakkında anılan madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
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49 uncu maddede düzenlenen itibarî hizmet süreleri, emeklilik ikramiyelerinin hesabında dik
kate alınmaz. 

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre aylığa hak kazanamayıp bu Kanunda yapılan 
düzenlemelere göre aylığa hak kazananların prime esas kazancı olarak, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihteki emsali sigortalının prime esas kazancı kabul edilir. 

Bu durumdakilerin aylık veya gelirleri, yukarıdaki fıkraya göre hesap edilecek prime esas 
kazanca, bu Kanuna göre hak edilen aylık ve kazancın hesap edilmesine ilişkin maddelerinin uy
gulanması suretiyle bulunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya sözleşmeli olarak 
çalışanlardan; ilgili kanunları gereği 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler aynı 
statüde çalışmaya devam ettikleri sürece bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ben
dine göre sigortalı sayılırlar. Ancak, bunların prime esas kazançları ile emekli ikramiyeleri, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önce uygulanan hükümlere göre tespit olunmaya devam olunur. 

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun mülga geçici 191 inci ve mülga geçici 192 nci mad
deleri uyarınca, istekleri üzerine 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda sözleş
meli olarak çalışmakta iken anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve geçici 1 inci mad
delerine göre zorunlu olarak, özelleştirilen kurumlarda sözleşmeli olarak çalıştırılmakta iken 
28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 16 nci ve 
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 71 inci maddeleri uyarınca ve sözleşmeli olarak çalış
tıkları kurumun özel kanunundaki hükümler nedeniyle T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiş olan
ların söz konusu hizmetleri, bu Kanuna tabi olarak geçmiş sayılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna tabi olan 
iştirakçilerin,'bu Kanuna göre belirlenen prime esas kazanç matrahı ile 8/6/1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanuna göre keseneğe tabi kazançları arasındaki matrah farkına ait sigorta primi bir yıl süre 
ile kurumlarınca karşılanır. 

8/9/1999 tarihi ile bu Kanunun yürürlük tarihi arasında T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanlar
dan, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre fiilî hizmet sürelerine zam 
yapılanların yaş hadlerinden, eklenilen sürenin, üç yıldan çok olmamak üzere, yansı indirilir. 

Kamu görevlilerinden personel kanunlanna göre aylıksız izinli sayılanlardan, aylıksız izinli 
olarak geçen süreleri esnasında isteğe bağlı sigortalılık primi ödemeyenlerin, istekleri halinde baş
vuru tarihindeki prime esas kazanç tutan üzerinden % 32 oranında hesap edilecek primleri defaten 
ödemeleri halinde, aylıksız geçen izin süreleri hizmet sürelerine eklenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli 
görevlere atanan T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu 
görevlerde geçen süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesi ile ek 73 ün
cü maddesinde belirtilen sürelerin doldurulmasında dikkate alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Emniyet Hizmetleri sınıfında çalışmakta olanlarla daha 
önce bu sınıflarda çalışmış bulunan personelden halen 4 üncü madde kapsamında çalışmaya devam 
edenlerin istekleri halinde; 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen okullarda 
geçen başarılı eğitim süreleri, ilgilinin talep tarihindeki en az aylık alan komiser yardımcısının 
prime esas kazancı üzerinden sigortalı prim hissesi kendilerince, işveren prim hissesi de kurum-
lannca verilmek suretiyle borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde 
ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



— 381 — 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yap
mış olup, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce mer'i sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük 
veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun mülga 39 uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara, emsali 
belediye başkanının almakta olduğu tutar ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun ek 68 inci maddesinde belirtilen şartlar dikkate alınarak, almakta oldukları aylıklarına 
eklenmek suretiyle makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenir. 
Seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olup, bu Kanunun yürürlük tarihinden 
önce mer'i sosyal güvenlik kanunlarına göre malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan, bu 
Kanunun yürürlük tarihi itibariyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
mülga 39 uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise, bu şartları haiz ol
dukları tarihten itibaren, bu fıkrada belirtilen şartlar dahilinde söz konusu tazminatlar ödenir. Bu 
fıkra uyarınca, aylıkları ile birlikte söz konusu tazminatları almakta iken ölenler ile seçimler 
neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olup, bu Kanuna göre sigortalı iken ölenlerin, bu 
Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmaları halinde, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesinde belirtilen şartlar da dikkate 
alınarak, hak sahiplerine bu Kanunun 34 üncü maddesi hükümlerine göre söz konusu tazminatlar 
ölüm aylıklarına eklenmek suretiyle ödenir. 

Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri 
GEÇÎCİ MADDE 5- Bu Kanuna göre yapılacak toptan ödemelerin, bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önceki hizmet sürelerine ait bölümü, bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan 
ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıl
lar için her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonraki süreler için bu Kanuna göre hesaplanan toptan ödeme tutarına ilave edilerek ödenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce toptan ödeme yapılarak tasfiye edilen hizmetlerin 
31 inci, 36 nci ve 41 inci maddelere göre ihyasında veya borçlanılmasında, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla bu Kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanunun hükümlerine 
göre hesaplanan tutarı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile ihya talebine ilişkin yazılı istek tarihi 
arasında geçen yıllar için, her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan değeri dikkate alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun mülga 87 
nci maddesinde sayılan sebepler nedeniyle görevlerinden ayrılan, kurumlarınca malûllük ve yaş 
haddi dahil re'sen emekliye sevk edilen ve ölenlerden; kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmak 
suretiyle hizmetleri tasfiye edilmiş veya bu süreleri hariç tutularak aylık bağlanmış veya bu süreler
le birlikte aylığa hak kazanmış olanların, kendileri veya dul ve yetimlerinin bu Kanunun 31 inci ve 
41 inci maddelerinde belirtileri esaslara göre hesaplanacak olan meblağı, aynı maddedeki şartlarla 
Kuruma ödemeleri halinde, paranın ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren kendilerine veya 
bu tarihte aylığa müstahak dul ve yetimlerine aylık bağlanır veya bağlanmış aylıkları düzeltilir. An
cak bu kişilere emekli ikramiyesi ödenmez. 

Kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri tasfiye 
edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri bu Kanuna göre birleştirilecek hizmetlerden kabul edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1139) 



— 382 — 

506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 6- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanuna göre 1/4/1981 tarihinden önce 

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, bu Kanunun 38 inci mad
desinin ikinci fıkrasındaki sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına iliş
kin hükmü uygulanmaz. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga ek 24 üncü maddesinde sayılan kurum ve 
kuruluşlarca, Kuruma ödenmeyen sosyal yardım zamları, Hazine tarafından ilgili kurum ve kuruluş
lardan tahsil edilmek üzere Kuruma ödenir. 

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış olan işyeri tescilleri, bu 
Kanun hükümlerine göre yapılmış sayılır. Kamu idarelerinden bu şekilde işyeri tescili bulunmayan
lar, 11 inci maddede belirtilen işyeri bildirgesini bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde Kuruma vermek zorundadır. İşyeri bildirgesinin bu süre içinde Kuruma verilmemesi 
durumunda, 102 nci maddenin (b) bendi gereğince idarî para cezası uygulanır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 86 nci maddesi hükmüne göre topluluk sigor
tasına tabi olanların ödedikleri iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primleri genel sağlık sigortası dahil bu Kanuna göre ödenmiş sayılır. Bu süreler 
yatırıldıkları sigorta kolları bakımından başlangıç süresi ve prim ödeme gün sayısı olarak kabul 
edilir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 86 nci 
maddesine göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan bakımından topluluk sigortasına devam eden
ler, bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında durumlan değerlendirilerek, durumlanna uyan bent 
kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunlann kendileri veya işverenleri tarafından verilmesi gereken bel
geler en geç üç ay içinde Kuruma verilmek zorundadır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 96 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devir olan sandıklardan mülga 23.1.1968 tarihli ve 991 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesine göre bağlanmış emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylıklan ile mülga 
23/1/1968 tarihli ve 991 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre Kurumca 
bağlanan aylıklarla dul ve yetim aylıklan (aylık alan tek kişi de olsa) toplamı, net asgarî ücretin % 
70'inden aşağı olamaz. 

Aylık bağlama şartlan bakımından bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı sayılarak aylık bağlanacaklar için; 

a) 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 9000 günlük süre ilk defa; 
1) 1/1/2007 ilâ 31/12/2007 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak, 
2) 1/1/2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 9000 günü geçmemek üzere, 
b)28 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 5400 günlük süre ilk defa; 
1) 1/1/2007 ilâ 31/12/2007 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4600 gün olarak, 
2) 1/1/2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4600 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere, 
c)28 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 3960 günlük süre ilk defa; 
1) 1/1/2007 ilâ 31/12/2007 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 3700 gün olarak, 
2) 1/1/2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere, 
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d)28 inci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 4320 günlük süre ilk defa; 
1) 1/1/2007 ilâ 31/12/2007 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 3700 gün olarak, 
2) 1/1/2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 4320 günü geçmemek üzere, 
e)28 inci maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 4680 günlük süre ilk defa; 
1) 1/1/2007 ilâ 31/12/2007 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4100 gün olarak, 
2) 1/1/2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4100 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 4680 günü geçmemek üzere, 
uygulanır. 
506,1479, 5434,2925, 2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 7.- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 

17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı, 8/6/1949 
tarihli ve 5434 sayılı kanunlar ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine 
göre sandıklara tabi sigortalılık başlangıçları ve hizmet süreleri, fiilî hizmet süresi zammı, itibarî 
hizmet süreleri, borçlandırılan süreler ve sigortalılık süreleri bu Kanun kapsamında geçmiş sayılır. 

Kamu görevlilerinden borçlandırıldıkları paralardan ödenmeyen kısmı var ise, prime esas 
kazanç tutarlarından sigortalı hissesi oranında işverenleri tarafından aylıklanndan tahsil edilerek 
Kuruma ödenir. 

Türk vatandaşı olarak borçlanma talebinde bulunan ve kendilerine emekli aylığı bağlanan 
sigortalıların sonradan ıskat dışında başka bir devlet vatandaşlığını kazanmaları halinde de aylıkları 
ödenir. 

Aylıkların hesabında 41 inci maddeye ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yapılan 
borçlanmaların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki sürelere ait kazançları, bu Kanunla 
yürürlükten kaldınlan ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunan sigortalılar için bu Kanunun yürürlük 
tarihinden önceki dönemlere ait süreler, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra borçlanılması halin
de de 41 inci madde ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 8- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık niteliği 

taşıdığı halde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların 
sigortalılık hak ve yükümlülüğü, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde kayıt ve tes
cil yaptırmadıkları takdirde düşer. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanuna tabi iken, daha 
sonradan T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olup vergi yükümlülüğü devam etmesi nedeniyle 2/9/1971 
tarihli ve 1479 sayılı Kanuna tabi sayılan kişilerin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl 
içinde müracaatlan halinde T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi sayıldığı tarihten itibaren Bağ-Kur sigor
talılığı sona erdirilerek bunlar hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1479 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi gereğince 
İcra ve İflas Kanununa göre başlatılmış olan icra takipleri anılan kanun hükümlerine göre takip 
edilerek sonuçlandınlır. 

Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 9- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup da 

8/9/1999 tarihinden bu Kanunun yürürlük tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58, 
erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş ol-
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mak şartıyla veya kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak 
ve en az 4500 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık ay
lığından yararlanırlar. 

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden bu 
Kanunun yürürlük tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dol
durmak ve en az onbeş tam yıl malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemek şartıyla kısmi 
yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olup da 8/9/1999 tarihinden bu 
Kanunun yürürlük tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dol
durmak ve onbeş yıldan beri sigortalı olup 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan prim 
ödemek şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce bazı hükümleri yürürlükten kaldınlan 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılanlardan; 

a) En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işyerlerinde sürek
li çalışan ve bu işlerde en az 5000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödeyen sigor
talılara yazılı talepleri halinde 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartlan aran
maksızın yaşlılık aylığı bağlanır. 

b) En az 25 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde yer altı 
münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4000 gün malâllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan 
primi ödeyen sigortalılara da 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartlan aranmak
sızın 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır. 

c) 50 yaşını dolduran ve malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalannın en az 1800 
gününü Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde geçirmiş olan sigortalılara da 
birinci fıkrada belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığı bağlanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanların, bu Kanunun yürürlük tarihin
den sonra dördüncü fıkrada belirtilen şekilde geçen prim ödeme gün sayılanna, her bir yıl için 90 
gün fiili hizmet süresi zammı eklenir. 

506 sayılı Kanunun malûllük, sakatlık hükümleri ile sosyal güvenlik destek primi 
ödemesi geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 10-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya 
başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre 
malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya anzası bulunan ve bu nedenle malûllük ay
lığından yararlanamayan sigortalılar, yaşlan ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulun
mak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık 
aylığından yararlanırlar. 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak 
kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 60 in
ci maddesinin (C) bendinin (b) alt bendi ve geçici 87 nci maddesine göre işlem yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan
lardan yaşlılık aylığı bağlananlann aylıklarının kesilmesi ve tekrar bağlanmasında bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerlidir. 

Birinci ve ikinci fıkraya göre bağlanan aylıklann aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden 
hesaplanan orandan az olamaz. 
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27 nci maddenin ikinci fıkrasındaki malûllük aylığı alt sınırı ile 33 üncü maddesinin ikinci fık
rasındaki ölüm aylığı alt sınırı 17/10/1983 tarihli ve 2925 ve bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli 
ve 2926 sayılı Kanunlara göre bağlanacak malûllük ve ölüm aylıklarında, aynı kanunlar gereği bağ
lanan yaşlılık aylığı ile kıyaslanarak uygulanır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınır aylıklarının hesabında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun mülga 92 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen yarım aylıklar ile aynı 
Kanunun mülga 96 nci maddesinin 5 inci fıkrası hükmüne göre alt sınır aylığı uygulanmayan aylık
lar ile sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar dikkate alınmaz. 

27/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya 
emekli aylığı alıp, bu tarih itibarıyla bu Kanuna tabi çalışmayı sürdürecekler hakkında 30 uncu 
madde hükümleri uygulanır. 

Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin 
geçiş hükümleri 

GEÇİCÎ MADDE 11- Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce mevcut sosyal güvenlik kurumların
da tescili yapılan sigortalılar ile bunların hak sahipleri için ortak bilgi bankası oluşturulur. Bu sigor
talılar ile sisteme yeni katılacak sigortalıların tescilinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralan 
sosyal güvenlik sicil numarası olarak esas alınır. Ayrıca vergi mükellefi olan sigortalıların vergi 
numaraları da sosyal güvenlik sicil numaraları ile birlikte kayıt altına alınır ve işlemlerde birlikte 
kullanılır. 

Sigortalıların eski sigorta sicil numaraları, bu Kanuna göre tescil edilecekleri tarihe kadar kul
lanılmaya devam edilir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında olan sigor
talıların, bu Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazançlarında; bu Kanunun 
yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait prime esas kazanç hesabında dikkate alınan unsurlar, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelere ait prime esas kazanç hesabında da dikkate alınır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dış temsilciliklerde görevli sigortalı veya genel sağlık 
sigortalısı personelden, temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet iznini veya bu devletin vatan
daşlığını da haiz olanlar, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerindeki hükümler saklı kalmak 
üzere ve Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşünün alınması şartıyla bulunduğu ülkenin sosyal 
güvenlik kurumları ile irtibatlandırılabilirler. 

Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanunun uygulamasında sağlık hizmeti sunucularının sigortalılık 

kontrolü ve diğer provizyon işlemlerini elektronik ortamda yapmaya başlaması için gerekli alt 
yapının kurulmasına kadar, sağlık bilgilerinin yazılı olarak tutulmasına başlanır ve sağlık belgesinin 
veya sağlık karnesinin Kurumca verilmesine devam edilir. 

Mevcut sosyal güvenlik kurumlarının, kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına 
ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükle çerçevesinde ilgili kayıt 
ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Ancak bu süre altı ayı geçemez. 

Kişilerin yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri gereğince hak ettikleri sağlık hizmetleri, bu 
Kanun hükümleri gereğince kapsama alınmamış ise tedavi tamamlanıncaya kadar yürürlükten kal
dırılan kanun hükümlerine göre Kurumca sağlanmaya devam edilir. 67 nci madde gereği hesaplanan 
30 günün hesabında kişilerin lehine olan durum uygulanır. Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla 
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yükümlü olduğu kişilerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan, ancak, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra faturalandırılan tedavi giderleri Kurum tarafından karşılanır. 

60 inci maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri gereğince sigortalı sayılanlar, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde bildirimlerini yapmak zorundadır. 
Ancak, aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde, bu kişiler iki yıllık süreye bakılmaksızın genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kapsama alınır. 

Aile hekimleri tarafından başlatılan sevk zincirine uygun olarak alınan sağlık hizmetlerinde 68 
inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen katılım paylan, üç yıl süreyle % 50 oranında azaltılarak 
uygulanabilir. 

70 inci maddenin birinci fıkrası gereği yapılacak belirlemeler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde 70 inci maddenin ikinci ve 
üçüncü fıkralarının uygulanmasını il ve ilçe bazında ertelemeye, Sağlık Bakanlığı yetkilidir. 

İlgili Kanunları gereği tedavi yardımları karşılanan kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanun açısından genel sağlık sigortalısı veya genel 
sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. Bu kişilerin durumlarında değişiklik 
oluncaya kadar, sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları açısından bu Kanun hükümleri uygulan
maz. Bu kişilerin sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgileri ilgili 
kurumlar tarafından bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirilir. 

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun, bu Kanuna aykırı hükümleri, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle uygulanır. 

17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık hali devam eden sigortalılar 
ile bunların sağlık yardımına müstehak eş ve çocukları, genel sağlık sigortası hükümlerine göre sağ
lanan sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanma hakkına sahiptir. 

Bu Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği aranan şart, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra tahakkuk eden prim borçları için uygulanır. 

4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları 
GEÇİCÎ MADDE 13- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında 

iş kaybı tazminatı alanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı ve genel 
sağlık sigortalısı sayılır, ancak iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi değildir. 

Sigortalıların sigortalı olduklarını ayrıca Kuruma bildirme sorumlulukları yoktur. 
Türkiye İş Kurumu tarafından ilk iş kaybı tazminatının ödendiği tarihi takip eden ay sonu 

itibarıyla, iş kaybı tazminatı alanlara ilişkin primlerin aktarıldığı anda sigortalı bildirimi ve tescili 
yapılmış sayılır. 

Bu kapsamdakilerin sigortalılıkları iş kaybı tazminatı ödeme süresinin bittiği tarihte sona erer. 
İş kaybı tazminatı sona erenler için bu Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uygulanmaz. 

İş kaybı tazminatından yararlananlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla 
birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz. 

Yürürlük 
MADDE 108.- Bu Kanun 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 109.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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