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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, 2172 sayılı Dev
letçe İşldtilecek Madenler Hakkındaki Kanunun 22 
noi maddesinin uygulamasında tutulan yolun hak
sızlıklara sebep olduğuna dair ^gündem dışı bir de
meçte (bulundu. 

Tedavi olmak 'amacıyla yurt dışına giden Bayın
dırlık Bakanı ŞerafeMn Elçi'ye* Devlet Bakanı Mus
tafa Kılıç'ın; 

Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'ria, İşletmeler Bakanı Kenan Buluttıoğ-
lu'nun; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dalit Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalo-
kay'ın, Karayolları 8 noi Bölge Müdürlüğünde yapı
lan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırması is
teyen önie'rges'i (10/87) okundu, gerekli işlemin yapı
lacağı bildirildi. 

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Ara-
bi'sıtan'ın üst düzeydeki yöneticileriyle siyasi, ekono
mik, teknik, ticari ve kültürel alanlarda görüşmelerde 
bulunmak üzere İzmir Üyesi Şeref Bakşık, Tabii Üye 
Kadri Kaplan ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fahri 
Çeker'Jn 1 4 - 2 2 Nisan 1979 günleri arasında anılan 
ülkelere gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
önlayliandı. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hayrettin 
EJkmcn ve arkadaşlarının, ekonomiyi güçlendirme 
programı üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergeleri (8/13) görüşüldü, Genel Görüşme açıl
ması kaibul edildi. 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Ba
zı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin Kal-
dırıimasına Dair Kanun Tasarısının maddeleri onay
landı, tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonu
cunda kesinleştiği bildirildi. 

İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 16 . 7 . 1965 
gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 ncı Maddesiy
le 140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklif inin; 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kaöuna Ek ve 
Geçişi Maddeler Eklenmesin© Dair Kanun Tasarısı
nın; 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri onayDandı, 
maddeleri ve tümü değiştirilerek kabul edildi. 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin DeğİştûrİİMesane, Bazı Maddeleri
nin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici 
Maddîler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının diğer 
işlere 'îakdimen ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

19 .4 .1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 17.50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
BaşkanvekiM Bingöl 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Bilecik 
Mehmet Erdem 

II G E L E 

Üyelerin Teklifleri 
1. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Vyz:[ Oral 

Karaos'raanoğlu'nun, şehit bekçiler Hasan Çıtak ile 
Ali Kara'kuzucu'nun ailelerine vatani hizmet tertibin-
den aylık bağlanması hakkında Kanun teklifi. -M'1.-
k t Meclisa Başkanlığına gönderilmiştir.) 

Rapor 
2. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İjle-

yişi hakkımda Kanun tasarısının Millet Mec'i lirce. 
kabul olunan metni ve Culrnihurıiyet Senatosu İçfjleri, 
Milli Savunma 've Anayasa ve Adalet komisyonları 

K Â Ğ I T L A R 

| raporları. (M. Meclisi : 1/108; C. Senatosu : 1/628) 
(S. Sayısı : 913) (Dağıtma tarihi : 19.4J1979) 

| Araştırmaar 
3. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 

Dalckay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdadüğünds 
: yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato AraşUrnıa-
\ sı isteyen önergesi. '(lOi/87) 
! 4. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
\ Yalçuk 'ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet 
] Demiryollarının içinde 'bulunduğu durum hakkında 
| Senato Ar aşırması isteyen önergeleri. (10/88) 

460 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açıîma Stotti : 15.00 

BAŞKAN — Başkamıveljili Mehmet Üıraldı 

DİVAN ÜYELERİ — Mehmet Bilgim (BLJI ;öl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 58 nci Biri eşimi aç i yorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı. 

(BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz^ 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ G 3 N E L KURULA SUNUŞLARI 

/. — Giresun Üyesi Ali Cüceoğlu'nun, Doğu Ka
radeniz bölgesinde çay alımı kampanyası başlayaca
ğından, yaprakların nakil, mazot ve fuel-oil noksanlı
ğı ile fındık bahçeleri için lüzumlu gübre konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si Sayın Ali Cüıceöğlu, Doğu Karadeniz bfoigesinde 
çay alımı kampanyası başlayacağından, y a p r a k l ı n 
nakli, - mazot ve fuel - oil noksanlığı. 

ıBir d'e fındık bahçelerine lüzumlu gübreler hakan
da gündem, dışı söz talep einıişl erdir. 

Buyurun Sayın Cüceoğlu. 
ALİ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, 

muthterem, arkadaşlarım,; 
iBulgün de gazetelerde okuduğumuz gibi, Tekel 

Bakanı çay kampanyasını açmak üzere Rize'ye git
miş bulunmaktadır. 'Bumdan bir hafta evvel ya,"tığ n 
araştırmada, '1979 yılı çay alım kamipanyasında hir-
talkım zorluklarla karşılaşılacağı kesinlikle ortaya ç;k-
ımiiş ıbulunm'aikltadır. 

Yaş çaly, alım merkezlerinden fabrikalara taşına
caktır. Bu taşıma arneliyelsi, mazotla yapılmakladır ve 
kamyon vasıtasıyla olur. 'Bu bölgede büyük bir maz'ert 
sıkıntısı vardır. Çay mahsulü yaş olanak toplandıktan 
sorara derhal fabrikayla nakledilmesi zorunlu ve he
men etjteSi günü de «Soldurmaya» almak mecbur')1, ii 
vatıdır. 

iBu kJurum karşısında, yeterli akaryakıt ''bulunamam, 
ve alımcı yapılan çay mahsulünün najkii sağlanamaz 
ise, bu çayı denize dökmek zorunluluğu ile karşı kar
şıya kalıriacalkjtır. 

IBinjajenaleyh, bulgunun şartları içerisinde, bu dar
boğaz içerisinde, bunalımlar içenisinde yüzerken ve 

çaya vereceğimiz fiyatı da müstahsilin lehine olarak 
değerlendirip ilan ektiğimiz vakit hunıun gereği olan 
tedbirleri mutlaka daha övv'elOnfden almak lâzüm gel'ir 

m, 
Çay mahsulü ile ilgili müstahsil, araba bulama

makta ve yine o bölge gazetelerinin yazdığına göre, 
kamyonlar alım merkezlerimden dört biin liraldam faz
la para talep etmjiş olmaktadırlar. Bunun da nede-n'i, 
akaryakıt noksanlığıdır. 

Bunun dışında fabrikaların soldurma cihazları 
maki nelerinin de motorinle çalıştığı ve ibıinaenaieiyfh 
bunlar çalışmadığı takdirde-, alınan ve fabrikaya nak
ledilen çayın işlenme olanağı erden gideceği için ibı.'z 
parayı, çaya değil doğrudan doğruya denize atmış 
olacağız. 'Bu nödenle de bugüne kadar alınimaimr.ş olan 
bu 'tedbirlerin aciilen alınması ve bu bölgeye yererin -
ce motorin ve ilgili akaryakıt derhal temin tdiüp 
gönderilmie zorunluluğu vardır; bunu hatırlatmak is
lerim. 

Yine bu bölgenin ikinci mahsulü olan fındığın 
gübreleme zamanı geçiyor. Bu zaman iÇeı'İsin-
de mahsulüne yeterli güforieyü veremeyen müs
tahsil fındık mahsulünden yeterünoe faydalananla-
yacaiktır. Şu anda doVÜz'e 'h'er türlü primli verip (kolay
lık sağlar iken, yegâne döviz kaynağı olan fındık mah
sulünün yeterince istıihsalüni sağlayajbiilmiek 'için bu 
tcTgeye % 26 nitratlı gübrenin derhal gönderilimıeii 
Zorunludur. Bütün mJülstahs;il 'bilhassa dağıtımın da 
yeterince yapılamamasından şikâyetçidir. Bu şiikâycli-
lerini ımlüstahsile verdiğimiz bir söz ve görevimiz ge
reği yenine getirdiiğÜm için ilgililerin df'kka.'ine arz 
eder, heıpıinize saygılar sunarım. {! Alkışlar) 

461 — 
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2. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 2108 sa
yılı Kanun gereğince köy ve mahalle muhtarlarına 
ödenmesi gereken aylıkların beş aydan beri ödenme
mesi konusunda gündem dışı demeci. 

dır. Yıllardan beri kunülmpş olan Muhtarlar Federas
yonunu dağıtmak, kendisine göre yeni bir demek, 
yeni ıbir federasyon kurtaak, böylece ne menfaat sağ
layacaksa onu 'bilmiyoruz; amıa mieivcut, kurulmuş, 
düzenli, bu memleketin 70 bin muhtarına hüzmet eden 
bir federasyonu yDkıp, yenine Ibir başka federasyon 
kurma çabasıyla muhtarları ızrar eirnielk için bu maaş 
ödsnrniyıoir. Bu hareket kanunsuzdur, bu hareket halk-ı 
sızdır. Bu haksızlığı tescil için huzmınjuza, geldim. 

Sa'ylgılar isunarıfm'. (AP sıralarından alkışlar.) 

3. — Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğrul Ergin'in, 
zeytinyağı üreticilerinin içinde bulunkluğu güç şart
lar ve zeytinyağı ihracını engelleyebilecek hususlar 
konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üye
si Sayın Süleyman Ergin, «Zeytinyağı üreticilerinin 
içinde bulunduğu güç şartlar ve zeytinyağı ihracını 
engelleyebilecek» konular üzerinde gündem dışı söz 
talep etmişlerdir. Buyurun Sayın Ergin. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Zeytinyağı üreticilerinden aldığım bazı uyarılar 
üzerine, konuya ilişkin problemleri arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Yıllardır Türkiye'yi idare eden hükümetler, maa
lesef ülke ihtiyaçlarını gözönünde tutan uzun vadeli, 
'istikrarlı bir yağ politikası tespit ve bunu basiretle 
uygulamak yolunu bulamamışlardır. 

Ülkemizin yağ ihtiyacı bellidir. Bu ihtiyacın yıllık 
artış nispeti de istatistiki rakamlara dayanılarak tes
pit edilebilmektedir. Yurdumuzda sarf edilen başiıca 
yağlar, nebati yağ denilen ayçiçeği ve pamuk yağı ile 
bunlara ilâveten zeytinyağıdır. 

Bitkisel yağ üretimi bugünkü koşullarda 300-350 
bin ton, yıllık ortalama üretime erişmekte. Zeytinyağ 
ise, var yılında 130-150 bin ton, yok yılında i;e 
50 - 60 bin ton civarında seyretmektedir. 

Türkiye'nin yemeklik, bitkisel yağ tüketimi 400 
bin ton seviyesinde var sayılmaktadır. Bu yağların 
bir kısmı likit, diğer bir kısmı da margarin halvne 
getirilerek tüketilmektedir. Zeytinyağ tüketimi ise, 
yılda 70 bin ton civarında kabul edilmektedir. 

Bu rakamların gösterdiği gibi, zeytinyağ üretimi 
memleket ihtiyacını karşıladığından başka, bir mik
tar ihracata da imkân tanınmaktadır. Zeytinyağ tüke
timinin uzun yıllardır yukarıda belirtilen seviyede 
kalmasına karşılık, bitkisel yağ tüketimi son yıllarda 
hızla artış istidadı göstermiştir. Bunun neticesinde ne-

IBAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye-' 
si Sayın Ömer Ucuzal, Ibeş aydan beri köy ve mahal-» 
le muhtarlarına 21Q8 sayılı Kanun gereğince ödenmesi 
gereken aylıkların ödenmemesi dolayısıyla gümd:m 
dışı söz talep etmişleridir. 

fRuyuruın Saiyın Uouzal. 
ÖMıBR UCUZAL (Bskjişiehir) — ıMubberiem Baş

kan, değerılıi arkaldaşilarılm,; 
Gün geçirmiyor ki, memleketten Ankara'ya feryat 

ulaşmasın. Vatandaşın her kesiminin, her gün yüzler
ce, binlıeröe, sıkıntısı basın yoluyla, şahsen höm Ankara-
ya ulaşıyor, hem de büzlere ulaşıyor. Biz de gücümüzün 
yettiği kadar, Yüce Senatonun 'huzurumda metmleke-
4in sık'iinjtilarını dile getirmeye gayret ediyoruz ive gö
revli olan, kişlilıeni 'göreve 'davet ediyoruz. Ne hazin 
ki, görevli bir tek kdşi, bir tek gün gelip şuradaki ye
rine Otursun, valtandaşrn veya memleketin sıkıntısını 
dıilıe getiren arkadaşlarıımızı dinleyerek görevlenir! 
yapma çabasını göstersinler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Onlar bu göreve devalm etmesinler, vazifelerini ye

nine getirtnesinler; alma biz, bize düşen vazifeyi yenine 
get'irleceğiz. 

IBu sıkıntılardan birüisii de hepinizin aziz oylarıyla 
kabul edıien 211018 sayılı M;ahalle ve Köy Muhtarlarına 
Verrlectek Maaş Kanunudur. İki yıldan beri hu Kanun 
yürürlükte. Köy ve mahalle raühtarlan'mız cüz: de 
Olsa, yaptıkları hizmetin karşılığı bir para almakta 
idiler. 'Kasım 1978'1dıen beri 7Q bine yaklaşan, muhtar
larımız maalesef beş aydan beri 'aylıklarını alamadı
lar. Esasen bunların çoğu yaşlanmış kişilerdir, cüzi de 
olsa bu parayla geçimlerini sağlayan klşıilerd'lr. Ha
yat, her gün pahalanıyor,, her gün vatandaş büyük 
sıkıntıyla karşı karşıya; cüzi de olsa bir aylığım ala-
'maiyan vatandaşın halini düşünün. 

Muhtarlar şikâyetçi değerli arkadaşlarım. Bu maaş 
niçin verilmiyor, (bumu anlamak mümkün değil? Hay
di, 1978 senesi ©ütçesü kâfi gelmedi, ödenmedi diye
lim; atma 1979 yılı 'Bütçesi yürürlüğe girelli iki ay ol
du. ParaSı var, pulu var ki, yüz binlerce kadro ihdas 
föderek taraftarlarını Devlete yerleştiren bu Hükümet, 
muhtarların maaşını yermekte neden acze düşsün?.. 

'Değerli arkadaşlarım.; 
IBu harjeketin temelinde yine Cumhuriyet Halk 

Partisi ve omun Hükümetinin bir çıkar yolu araması-

— 462 — 
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bati yağda, ülkemiz gittikçe artan bir açıkla karşı 
karşıyadır. Bu durumun bir sebebi, bitkisel yağ fiyat
larının geçmişte olduğu gibi, bugünkü Hükümetçe 
de suni olarak ucuz tutulması, tüketiciye ucuz yağ 
yedirmek gayesiyle dövizin bol olduğu yıllarda ucuz 
yağ ithaline gidilmesidir veya margarin fabrikalarına, 
rafine fabrikalarına Hazine yardımı yapılarak, ucuza 
yağ temin edilmesi ve halka nebati yağın ucuza inti
kal ettirilmesidir. 

Bu politika ilk bakışta tüketicinin yararına gibi 
görünmesine rağmen, gerçek durum tamamen aksidir. 
Şöyleki, halka ucuz yağ yedireceğiz diye, önceki yıl
larda dövizle ucuz fiyatla ithal edilip, piyasaya sü
rülen yağlar, artan maliyetleri karşısında üreticinin za
rar etmesi sonucunu doğurmuştur. Üretici ayçiçeği 
ekilecek arazide başka mahsul yetiştirmeye, meselâ 
buğdaya kaymıştır. Bu durum üretimin azalmasına 
yol açmıştır. Tüketimdeki artma devam ettiği için 
gittikçe daha büyüki bir yağ açığıyla karşılaşılmaya 
başlanmıştır. Fiyatları zorla ucuz tutmak ve bunun 
için zorlayıcı tedbirler almak hiçbir sonuç vermem'iş-
tir. ithalât imkânlarının ortadan kalktığı son yıllarda 
hükümetlerin tespit ettiği azami satış fiyatları daima 
sözde fiyat olarak kalmış ve tüketici nebati yağını 
daima yüksek bir bedel ödeyerek temin edebilmişjir. 
Geçtiğimiz mart ayında Hükümetçe yapılmış olan 
r/c30 oranındaki bir zam da hiçbir sonuç vermemiş
tir. Yağ yine yoktur. Var olan da serbest piyasada 
daha yüksek fiyatla satılmaktadır. Geçen yıl kilosu 
32,75 liraya satılması kararlaştırılan ayçiçek yağının, 
yeni fiyatının 36,25 liraya çıkarılmış olması çok geç 
kalmış bir karardır. Çünkü, tüketici geçen yıldan be
ri yağını zaten bu fiyatlarla temin etmekteydi. Ge
çen ay ilân edilmiş olan fiyatlar, yüksek talep karşı
sında yine Hazinenin vergi kaybına sebep verecek 
şekilde geçerliliğini yitirmiş tir. Kararlar hep geç kal
maktadır. Kararlar olaylara yön verecek yerde olay
ların peşinden gitmektedir. Mesela özendirici bir çi-
çe!k tohumu fiyatının ilânı gereken ay bu aydır. Bu
na göre üretıici ne ekeceğine karar verecektir. Halbu
ki, görünüşe göre karar yerine kararsızlık hâkimdir. 

Zeytinyağına gelince: 
Bu yıl da iyimserlerin 160- 170 bin ton olacağını 

ilan ettikleri üretimin, sonuçta 140- 150 bin ton civa
rında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bu miktar 
zeytinyağı ülkenin ihtiyacını karşıladığı gibi, rahat
lıkla 30 - 40 bin ton da ihracata imkân verecek dü
zeyde sayılabilir idi. «Sayılabilir İdi« diyorum; çünkü 
artık bu durum değişmektedir. Zeytinyağı üreticisi 
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aftan maliyet masrafları karşısında ürününü 30 lirayı 
aşan bir maliyetle elde edebilmiştir. Gelecek yıl da 
yok senesi olduğu için, ancak bu yıldaki üretiminin 
dörtte birinin (O da hava şartları uygun giderse) elde 
edilebileceğini söylemelk gerçeğe uygun uygun olur. 
Halbuki, üretici zeytin ağaçlarının ve zeytinliklerinin 
bakımını yapmaya mecburdur. Ayrıca, kendi yiyecek 
ve diğer yaşama masraflarını da iki yıl için düşün
mek zorundadır. Bu durumda üretici, enflasyonist gi
dişin, her gün artan pahalılığın bilincinde olarak 
elindeki zeytinyağına sımsıkı sarılmış ve onu ancak 
en zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için en az mik
tarlarda satmak yoluna haklı olarak gitmektedir. 

Son defa Fiyat Kontrol Komitesi tarafından tespit 
edilen taban fiyatları; kilosu 30,00 lira, perakende satış 
fiyatı ise 39,35 liradır. Bu fiyatlar 5 Kasım 1978 ta
rihinde tespit ve ilân edilmiştir. O zamandan bugüne 
ise hayat en az r/f. 30 pahalılanmıştır. Son defa Mar'I: 
1979 ayında çiçek yağlarında kiloda 13 lira zam ya
pıldığını gören zeytinyağı üreticisi de haklı olarak 
zeytinyağı satış fiyatlarıma hiç olmazsa aynı oranda 
bir zam yapılmasını beklemekte ve buna uygun fi
yat talep etmektedir. Azami imalâtçı ve perakendeci 
satış fiyatları hâlâ zorla eski seviyesinde tutulmak is
tendiği için, piyasaya kutulu mal veren firmalar he
men hemen bir aydan beri üreticiden mal almak im
kânını kaybetmişlerdir Hiçbir özel. marka zeytinyağı 
bugün satışa arz edilmemektedir. Toptancı piyasası 
boşalmıştır. Şimdi bakkallardaki son yağlar tüketil
mektedir. Tevzi kanallarının bu boşalması neticesin
de çok kısa bir süre sonra zeytinyağı da yoklar ara
sına karışacak ve tüketici yokluk psikolojiyle daha 
fazla al.p stok yapma eğilimine girecektir. Bir kilo 
alan bir kimse beş kilo almak isteyecektir Bu durum 
kıtlığa yol açacak ve fiyatlar anormal sekilide yükse
lecektir ve böylece normal şekilde yükselecektir ve 
böylece normal şekilde Türkiye'nin ihtiyacımı karşı
laması mümkün olan, hatta ihraç imkânı olan zeytin
yağı stoku bu defa yetersiz kalacaktır. 

Çözüm yolu olarak tavsiyemiz, hiç gecikmeden fi
yatların üreticinin hakkı olan yeni bir düzeyde tespi
tiyle birilikte, TARİŞ'in elindeki Devlet stoku zeytin
yağlarının bu yeni tespit edilecek makul fiyatla bol 
miktarda piyasaya arzına geçilmesidir. Aksi halde 
TARİŞ'in stokları da bir işe yaramayacaktır. Namus
lu firmalar iş yapamayacak, zeytinyağı fiyatları kap
kaççıların elinde kalacak, kontrolsüz olarak çok yük
selecek, hem tüketici hem de Devlet tarifsiz zararlara 
uğrayacaktır. 
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Arz etmek istediğim husus bunlardan ibarettir. 
Hepinize saygılar sunarım. 
4. — Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk'un hastalı

ğına binaen 12.4.1979 tarihinden itibaren 16 gün izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İsmail 

Kultluık'un hastalığına binaen 12.4.1979 tarihinden iti
baren 16 gün izinli sayılması hususunun Genel Kuru
la arzı, Başkanlık Divanının 18.4.1979 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Sayın İsmail Kuitluk'un hastalığına binaen 
12.4.1979 tarihinden başlamak üzere 16 gün izinli sa
yılmasını aylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. —. Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/88) 

BAŞKAN — Araştırma isteyen bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün, bu

günkü koşullar altında ülkenin ihtiyacına yeterli öl
çüde cevap veremediği, son bütçe görüşmelerinde tüm 
•konuşmacılar tarafından belirtilmişti. 

Demiryolları dünyanın her yerinde ulaştırma sis
teminin en başta gelenidir. Ülkemizin ana taşıma 
sistemini oluşturan demiryollarının, yol şebekesi, çe
ken ve çekilen araçlarla personel yönünden hizmet ve 
ihtiyaca cevap veremeyecek dereceye gelmeleri inti
baı yaygınlaşmaktadır. Bunun nedenlerinin araştırıl
masının gerekli; hatta zorunlu olduğu inancındayız. 

Son aylarda birbirini izleyen kazaların, can ve mal 
kaybına yol açması da bu Genel Müdürlükte böyle 
bir araştırma yapılmasının yararlı olacağını göster
mektedir. 

Yukarıda belirtilen konu hakkında bilgi edinilmişi 
için, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü mad
desi uyarınca, Cumhuriyet Senatosu Araştırması ya
pılmasını saygıyla dileriz 

Çorum Taıbii Üye 
Safa Yalçuk Haydar Tunçkanait 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerine göre gereği ya
pılacaktır. 

Y. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer \ 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
delerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve geçici 
maddeer eklenmesine dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/147; C. Senatosu : 1/634) 
(S. Sayısı : 912) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Hükümet ve komisyon yerlerini almışlardır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeleri 
kaydedeyim efendim. Grupları adına söz isteyen var 
mı efendim?.. 

(1) 912 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Adalet Partisi 
Grubu adına ben söz istiyorum 

BAŞKAN — Grup adına başka söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. 

Milli Birlik Grubu adına Sayın Kâmil KaraveÜ-
oğlu, buyurun. 

MB GRUBU ADİNA KÂMİL KARAVELİOĞ-
LU (Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağım
sız çalışanlar hakkındaki Kanunda değişiklikleri 
öneren bir Hükümet tasarısıyla 'karşı karşıyayız. Bu 
tasarı, birçok parlamenterin bugüne kadar önerdiği 
(konuları da içermektedir 

Bu haliyle Bağ - Kur mensuplarına yeni haklar 
getirmektedir. Sosyal güvenliği geliştirmektedir, geniş
letmektedir Bu yönü üzerinde fazla durmak istemi
yorum, Sadece bu niteliğine şunun için işareit ediyo
rum 
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Bağ - Kur Kanununu, hepinizin bildiği gibi çık
masını bir an evvel isteyen büyük bir kitle var, züm
re var, onlar takip ediyorlar, ilgiyle bekliyorlar. 
Bağ-Kur Kanununda, sosyal güvenliği genişleten öne
rilere karşı çıkmıyoruz Yalnız, Türk ekonomisi ile 
bağdaşmayan bazı ilkeleri huzurunuzda tartışmak is
tiyorum. Bunları dikkatinize sunacağım 

Bundan daha evvel, sosyal güvenlik politikası, 
istihdam politikasının arka yüzüdür, bir başka aşa
masıdır istihdam politikasından sosyal güvenlik poli
tikası ayrılamaz ve sosyal güvenlik politikası, ekono
mik politikadan ayrılamaz, soyutlanamaz. Bu haliyle 
ekonomik politikayı ve istihdam politikasın! belki 
göziden geçirmek zorunluluğu doğabilir. İçinde bulun
duğumuz şartlarda fazla ilgi çekmeyeu',\ir diye ben 
bunları da tasarruf etmek niyetindeyim. Ancak sumu 
dikkattin ize sunuyorum. 

Çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye'de nüfusun ancak 
% 34'ü çalışabilmektedir, istihdam içindedir. Başka 
yerlerde bu nispet c/c 50'niin üstündedir; mutlak ola
rak üstündedir. Bizde nüfûsun sadece üçte biri çalıştı
ğı halde ve bir nüfulsa bağımlı olarak 2,8'den, 2,9'dan 
büyük bir nispet düştüğü halde, başka ülkelerde bu 
nispet c/c 51'den büyüktür ve çalışana bağımlılık daha 
küçüktür. Bunu di'kkatinize sunuyorum Bu bilinen bir 
husustur. 

Yine bildiğiniz gibi, Türkiye'de tam istihdam hâ
sıl olmamıştır. Çalışma çağındaki her beş kişiden biri 
kesin olarak işsizidir; çalışma yaşına gelmiş olan her 
beş kişiden biri kesin olarak işsizdir, yurt içinde ve 
yunt dışında. Bu rakam, olarak da plan rakamlarına 
göre 2,3 milyonu bulmaktadır; 1978-1979 rakamla
rıyla. Bu büyük bir işsizlik rakamıdır. Takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Bir başka konuyu vurgulamak istiyorum: 

Arkadaşlarım; 

Çalışma çağındaki her beş kişiden biri işsiz ol
duğu halde, dördüncü kişi de istihdam fazlasıdır. 
Dördüncü kişi istihdamda olduğu halde üre
time ve hizmete hiç bir katkısı yoktur. Üç kişi
nin yaratabileceği hizmet ve üretimi dört kişi yarat
maktadır. Sadece buraya dördüncü kişinin maliyeti 
katılmaktadır. Ücret politikasına veya istihdam po
litikasına maliyet olarak 'dördüncü kişi katılmakta, 
hizmet ve üretim olarak sadece bir fazlalık kalmak
tadır. 

Bir başka deyimle üç kişi, beş kişinin yarataca
ğı hizmet ve üretimi yaratmaktadır. 

Bir başka cümle, en başta söylediğim; bir çalışan 
kişiye 2,9 kişi bağımlıdır. Bir Boğaziçi Üniversitesi 
araştırmacısının verdiği rakamlara göre konuşuyo
rum. Sosyal Güvenlik Bakanlığının rakamları biraz 
değişik olabilir. 2, 9 kişi, yuvarlak olarak 3 kişi ba
ğımlı olduğuna göre bir çalışan nüfusa, 5 kişiye 15 
kişi bağımlıdır. Halbuki, sadece 3 kişi hizmet ve 
üretim yapabilmektedir. 3 kişinin yapabildiği hizmet 
ve üretimle 15 kişi geçinmektedir. Avrupa seviyesin
de son derece geri istatistik rakamlarıdır bunlar. 

Ben burada bu konuyu bitirirken sadece b'ir nok
taya işaret etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım; 
Sosyal güvenliğin gelişmesinden, geliştirilmesin

den, genişletilmesinden Milli Birlik Grupu olarak 
sadece seviniriz, memnuniyet duyarız. 1960'tan beri 
bu istikamette yapılmış olan her aşamayı sevinçle 
karşıladık ve bu hizmeti sağlayanları kutladık. 
Bağ-Kur Kanunu da 1972 de çıkarılmış bir Kanun 
ve kurulmuş bir müessesedir. O zaman da ifade et
tik, şimdi de rahatlıkla ifade ederiz; bu Kurumu 
kuranlara sadece şükran borçluyuz. 

Fakat bir sorun var. Türkiye'de biz istihdam sa
hasında yer bulmuş olan (İstihdam fazlası olarak ve
ya gerçek istihdam içinde insanlar olarak yer bul
muş olan) insanları düşünürken, işsizleri maalesef 
son planda düşünüyoruz; Devlet ve hükümet ola
rak en son düşünüyoruz veya hiç düşünmüyoruz. Bi
zim ıstırabımız budur. Bence yapılacak ilk şey, sos
yal güvenlik politikasında istihdam şemsiyesinin al
tına girmiş olanların sosyal güvenliğini takviye et
mekten evvel, işsizleri düşünmektir. Türkiye'de her 
şeyden evvel evvelâ işsizleri düşnmek; ne ekonomik 
politikada işsizleri düşünmek, istihdam politikasında 
işsizleri düşünmek, ücret-personel politikasında işsiz
leri düşünmek ve sosyal güvenliği takviye ederken 
evvela işsizleri düşünmek.. Sadece sosyal açıdan de
ğil, üretim açısından da işsizleri düşünmek en başta 
gelen unsur olmalıdır. Bunu her vesile buldukça ar
kadaşlarım vurgulamaya devam edeceklerdir. Biz ta
kip ediyoruz. 

Ekonomik politikada, ücret politikasında, fiyat 
politikasında, üretimde, yatırımda bizce ilk düşünü
lecek şey, çalışma çağına gelmiş olan beşindi kişinin 
işsiz oluşu, dördüncü kişinin de istihdam fazlası 
oluşudur. Bunun da maliyeti çok yüksektir. Bildiği
niz gibi özellikle kamu ekonomisinde, kamu kesimin
de çalışanların 113'ü fazladır. Üretim ve hizmet ya
ratmayan, sadece bordroları dolduran insanlardır. 
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AKIN ÖZDEMİR (İzmir) — O zaman nasıl ya
pacağız Sayın Karavelioğlu?.. İşi nasıl yapacağız?.. 

BAŞKAN — Üye üyeye soru soramaz efendim. 
Siz devam ediniz. 

MB GRUPU ADİNA KÂMİL KARAVELİ
OĞLU (Devamla) — Konuşmama devam ediyorum. 

Ta'bii yapılacak çok şey var. Meselâ evvelâ enf
lasyonu pompalamak değil ücret politikasıyla, fiyat 
politikasıyla; evvelâ bütün fonları yatırıma ayırmak 
ve üretime ayırmak var. Bunun yolu budur. Evvelâ 
fazla istihdam yaratmak değil; alabildiğine insan ola
rak fazla istihdam yaratmak değil, gerçek istihdam 
yaratmak. 

Arkadaşlarım; 
Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek fırsatını 

buluruz. Bildiğiniz gibi 1978 senesinde, bir gerçek-
Vf, Hükümet açısından kınamak, yermek bahis ko
nusu değil; bu Hükümet de 80 bin kişiyi kadroya 
almak ihtiyacını duydu, siyasal tercihini bu istika
mette gösterdi, kullandı. Bunun yanında 1978 yatı
rımları maalesef son derece yetersiz kaldı. Halbuki 
istihdamda 80 bin kişiye yer vermektense, yatırım 
nispetlerini yükseltmek için bütün fonları kullana
bilmiş olsaydı gerçek istihdam sahası açılmış olacak
tı. Sağlıklı bir istihdam ve üretim sahası açılmış ola
caktı. Tabii bunun yolları bilinmeyen yollar, yöntem
ler değil; ama bir siyasal tercih konusu diye telak
ki ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi özellikle önümüzdeki Bağ^Kur tasarı üze

rinde bazı maddelere dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Bu Kanunun, örneğin; 1 nci ve 4 ncü maddeleri yö
netim usullerinde değişiklik getiriyor. Bağ-Kur'un 
çalışmasını kolaylaştırıyor. Gayet tabii isabetlidir. 

Bazı maddelerinde sosyal güvenliğin kapsamı ge
nişletiliyor, basamaklar yükseltiliyor. Bu arada prim 
ödemede nispetler c/c 13'den % 15'e çıkarılıyor. 
Böyle olumlu tasarruflar var; beklenen tasarruflar 
var. Ben bunların olumlu olduğuna işaret etmekle 
yetinerek, bazı ilkelere dikkatinizi çekmek istiyorum, 
bu ilkeleri tartıştırmak istiyorum sadece; Hüküme
te ve size tartıştırmak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
.„ Bu tasarının getirdiği başlıca yenilik, Bağ-Kur 

mensuplarının emeklilik yaşını 60'dan 55'e indirmiş 
olmasıdır veya kadınlar için 55'ten 50'ye indirmiş 
olmasıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kemali nezaketle söylüyorum, bu bir marifet de

ğildir, bu bir büyük yanlıştır. 
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Arkadaşlarım; 
KİT Komisyonunda Bağ-iKur'u denetlerken ve

ya Sosyal Sigortaları denetlerken veya Emekli San
dığını denetlerken gördük ki, Avrupa'da çalışanların 
emeklilik yaşı genellikle 65'tir ve istisnai olarak 63' 
tür; ağır işçiler için 63'tür. Fransa'da ve İsviçre'de 
iki sene evvel yapılan referandum'da emeklilik yaşı
nın 63'e indirilmesi halk o yi am asiyle reddedilmiştir. 
Hatta Komünist Partisinin desteği ile reddedilmiştir. 
Belki oraların istihdam ihtiyaçlarıdır; ama şüphesiz 
bunun bir ekonomik yönü de vardır. 

Şimdi, Bağ-Kur'da şimdiye kadarki hüküm emek
lilik yaşını 60 olarak tanzim ettiği halde, bu tasarıy
la biz bunun 60'tan 55'e indiriyoruz ve beş sene kısal
tıyoruz. Beş sene prim Ödemesi lâzım gelen üyeye 
beş sene biz emekli maaşı bağlayarak priminden vaz
geçiyoruz. Bunun gerekçesi nedir? Bunun gerekçesi, 
Sosyal Sigortalarda bu yaş hükmünün daha küçük 
tutulmasıdır veya Emekli Sandığında daha küçük 
tutulmasıdır. Yani, olumsuz benzetilmek istenmiştir. 
Bu yanlıştır. Emeklilik yaşını yükseltmek lâzımdır; 
hem Emekli Sandığında, hem Sosyal Sigortalarda, 
hem de Bağ-Kur'da. Gönül isterdi ki, diğer kurum
larda yaş haddi yükseltilsin, bu kurumda muhafa
za edilsin.. Bu Kurumda düşürülmüş, onlara uydu
rulmak, onlara paralellik sağlanmak istenmiştir. Bu 
yanlıştır. Maliyeti yüksektir. Toplumumuz bir emek
li toplumu haline gelmiştir. İş Bankasından 37 ya
şında emekli maaşı alanlar, Ziraat Bankasından 32 
yaşının üstünde emekli maaşı alan işçiler; bunlar bi
linen, örneği olan, hem de bolca örneği olan misâl
lerdir. Bu yanlış bir tutumdur. 

Şimdi, geçenlerde Sayın Başbakan Ecevit Hürri
yet Gazetesi ile yaptığı röportajda, bu emekliliğin 
yanlış olduğunu vurguladı ve Gazete de bunu, «Böy
le emeklilik olmaz» diye manşet attı. Doğrudur ar
kadaşlarım; böyle emeklilik olmaz, bu emeklilik yan
lıştır. Konuşmamın tek maksadı bunu vurgulamak, 
sizlere "bu konuyu mal etemektir. 37 yaşında emek
li memur, 32 yaşında emekli işçi, 50 yaşında emekli 
Bağ - Kur üyesi.. Hiç bir ekonomi buna tahammül 
edemez. Bunun bir maliyeti vardır, bu yanlıştır. 

Belki diyeceksiniz ki, «Sayın Karavelioğlu bu is
tihdam açısından düzenlenmiş bir meseledir..» Hayır 
arkadaşlarım, istihdam böyle halledilmez. Enflasyon
la istihdam, kadro vererek istihdam, üretim yarat
madan ve hizmet yaratmadan istihdamın topluma 
maliyeti ağırdır. Gerçekten bugün toplum bir çalış
mayan emekliler toplumu haline gelmiştir. Onlar da 
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mutlu değildir. İşi olmadığı için mutlu değildir, pa
rası yeterli olmadığı için mutlu değildir, topluma 
katkıda bulunmadığı için mutlu değildir. Bu yol yan
lış yoldur. Bu yol tersine çevritmelidir, emeklilik 
yaşları yükseltilmelidir ve sosyal güvenlik kurum
ları iktisaden acz içindedir, güçsüz hale gelmişlerdir. 
Çok iyi bilirsiniz ki, Emekli Sandığı Kanununa, çı-
kalıdan beri, Parlamento 200 defa müdahale etmiş
tir; mensupları hakkında istisnai hükümler de dahil 
olmak üzere, tasarrufları hüküm altına almak için 
200 defa Emekli Sandığı Kanununa müdahale edil
miştir. 

Çok iyi bilirsiniz ki, Sosyal Sigortalar Kurumu 
bugün güçsüz hale gelmiştir. Kendi terimleriyle, ken
di kavramlarıyla «Aktuarya hesapları» boştur, sıfır
dır, karşılığı ydktur ve bu enflasyon ortamında hiç 
bir üyeden ödemesi lâzım gelen primin karşılığı alı
namamaktadır veya alınan primler gerçek değerle
riyle mukayese edildiği zaman yeterli olmamakta
dır. 

O halde arkadaşlarım, dikkâtinize sunmak istedi
ğim tek şey; artık bu emekli yaşının düşürülmesine 
bir son verilmelidir. Emekli yaşı olumlu bir şekilde 
Türkiye'de yükseltilmelidir. Bu hüküm, bu ilke yan
lış bir kanun maddesi olarak buraya getirilmiştir. 
Çok dilerdik ki hiç olmazsa yerinde dursun. 

Arkadaşlarım; 
Bir başka yanlış ilkeye itiraz ediyorum. İlk defa 

bu tasarı ile işyerini kapatmadan emeklilik bağla
ma imkânı yaratılmıştır. Sanki işyerinde çalışan bir 
işçiye emekli maaşı verir gibi veya bürosunun ba
şında çalışan bir memura maaşına ilâveten emekli 
maaşı vermek istercesine.. 

Arkadaşlarım; 
Bakınız, Bağ-Kur'da işten ayrılma şartı, emek

lilik, talebe bağlı ve işyerini kapamaya bağlı. Hangi 
hallerde?.. 55 yaşı için böyledir; fakat bunu 60 ya 
şmdan sonra isterse, işyerini kapamak zorunluluğu, 
işten ayrılmak zorunluluğu, işi bırakma zorunluluğu 
yoktur. Hem işine devam edecek; bakkalsa bakka
liyesine, berberse berberliğine, hem de emekli pri
mini almaya devam edeceektir. Belki nispi ağırlığı 
küçük bir tanzimdir, bir düzenlemedir diyebilirsiniz; 
ama yanlış bir düzenlemedir. Diğer sosyal güvenlik 
kurumlarına kötü emsal olacak bir düzenlemedir. 

Arkadaşlarım; 
Yukarıda komisyonda da arz ettim. Ben şunu 

biliyorum: 
Geçen sene, 40 sene hizmetini tamamlamış bir 

doktorlar grubu Danıştaya müracaat ederek, artık 
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kendilerinden emeklilik priminin kesilmemesini iste
diler. Mevcut sosyal güvenlik kurumları kanunları
nı emsal göstererek, «Çok daha az prim ödeyene 
emekli şansı verirken Devlet, 40 sene ödedikten son
ra bizden hâlâ niye prim kesiyorsunuz?» diye Danış-
tayda idari dava açtılar ve bu dava Danıştayda sa
dece usul yönünden reddedilebildi. Onun için bu il
kenin, 60 yaşının üstünde işten ayrılmadan maaş 
bağlanma ilkesinin yanlışlığına işaret ediyorum; nis
pi ağırlığı küçük olsa bile. 

Arkadaşlarım; 
Bir noktaya daha itirazımı belirterek konuşma

mı tamamlamaya çalışacağım. 
Tekrar vurgulamak ihtiyacını duymuyorum. Ta

sarının lehindeyiz. Çok temenni ederdik ki, bu işa
ret ettiğim plan ilkelerine, ekonominin tümüne, istih
dam politikasına ters olan ilkeler de düzenlenmemiş 
olsun. 

Arkadaşlarım; 
Bu tasarının bir maddesi var; 16 ncı madde. Bu 

madde şunlara bir tanzim getiriyor, bir düzenleme 
getiriyor: 

Arkadaşlarım; 
Gayet açık olarak Bağ-lKur Müessesesinin büyük 

sosyal fonları vardır. Genelde bildiğimiz gibi sosyal 
fonlar devletin yatırımlarında kullanılır ve sosyal 
fonların faizi bu kurumlara ödenir. Emekli Sandığı
nın da böyledir, Bağ-Kur'un da böyledir, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun da böyledir. Her sene bütçe 
gelirken bir finansman planı gelir o bütçenin parale
linde, eklerinde. Bu finansman planında Bağ - Kur' 
un yatırımlara ne kadar fon ayıracağı, Sosyal Sigor
taların ne kadar ayıracağı, Emekli Sandığının ne ka
dar ayıracağını Maliye düzenler. Burada bir faiz 
kavgası vardır. Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar hak
lı olarak derler ki, «Devlet içerislinde, Devlet tahvil
lerinde veya başka yerde şu kadar yüksek faiz var
ken, benim fonlarıma Halk Bankası küçük faiz veri
yor.» 

Halk Bankası ile BağJKur arasında bu sene KİT 
Komisyonunda bir tartışmanın şahidi olduk. Bu tar
tışma istenmeyecek seviyede tatsız bir tartışma idi. 
Konu, faiz hadlerinin yetersiz oluşu idi, bir. 

Bir de, Halk Bankasına Bağ-Kur'dan yeter dere
cede fon ayrılmamış olması idi. Ayrılmayan fonla
rın özel bankalara kaydırılmış olması ithamı da 
vardı bu tartışmanın arkasında. 

Halbuki Halk Bankası diyordu ki, «Halk Bankası 
bağımsız çalışanların, Bağ-lKur mensuplarının ban-
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kasıdır. O halde Bağ-Kur fonlarını biz kullanmalı
yız.» Aslında Bağ-Kur'un görevidir bağımsız çalı
şanlara işyeri kredisi açmak, mesken kredisi açmak, 
o çalışan sanatkârlara türlü krediler açmak. «O halde, 
bana ayrılan paralar verilmÜyor.» diye Halk Banka
sı şikâyet ediyordu. Biz de KİT Komisyonu olarak 
hakem olduk; «Verilmelidir, verilmelidir; ama fai
zini de en yüksek derecede ödemelisiniz. Başkasının 
verdiği faizi siz de vermelisiniz Bağ-Kur'a. Bağ-Kur' 
un başkasından bulabileceği faizi Halk Bankası da 
verebilmeli ki, Bağ-Kur reel varlığını koruyabilsin 
veya mümkün olduğu kadar reel varlığını koruyabil
sin.» dedik. 

Bu tartışmalar sürüp giderken işte bu tasarı Halk 
Bankasına Bağ-Kur fonlarının belli bir nispetini ayır
maktadır. 16 ncı madde bunu düzenlemiştir. Yalnız, 
faizi yükseltmek şartıyla, isabet olmuştur. 

16 ncı maddede başka bir hüküm daha vardır; 
BağjKur fonları nasıl kullanılacaktır?. Birinci fık
rasını okuyorum: 

«Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yük
sek düzeyde olmak koşuluyla öncelikle Türkiye Halk 
Bankasıyla diğer Devlet bankalarına yatırmak»; gö
revini veriyor Bağ-Kur'a. İsabetlidir arkadaşlarım. 
Özel bankalarda Bağ-Kur fonlarının kullanılması 
türlü dedikoduları çekmektedir. Bakanlık bundan 
dikkatle kaçınmalıdır, kaçınacağını umuyorum. Hal
buki, Devlet bankalarına bu fonlar yatırılırsa böyle 
bir şaibe, gereksiz dedikodular ortadan kalkar. Bu
na Bakanlığın dikkat ettiğinden eminim. 

İkinci görevi; «Devletin çıkardığı veya kefil ol
duğu tahvillere yatırmak».. 

Bağ-Kur fonları buralara yatırılmalıdır. Bildiği
niz gibi Devlet, Devlet tahvillerine en büyük faiz 
haddini uygulamaktadır. Bu da isabetlidir. 

«Taşınmaz mallara yatırmak».. 
Arkadaşlarım; 
Emekli Sandığının taşınmaz mallara para yatır

mış olması vaktiyle bir tartışma konusuydu; ama bü
yük enflasyon sürecinde bunların isabetli olduğu or
taya çıktı. Bunu eleştirmek mümkün değil. Bir sos
yal güvenlik kurumunun ilk görevi, kendi varlığını, 
reel değerini muhafaza edebilmek olmalıdır. Bu da 
son senelerde özel sektörün, özel kişilerin de yap
tığı gibi gayri menkullere para yatırmakla müm
kün olabiliyor ancak. Gene burada Bağ-Kur'u ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığını ben uyarma ihtiyacını 
duyuyorum. Bu meseleler son derece riskli, tartış
malı, dedikodulu meselelerdir. Gayri menkule para 
yatırmasını çok tabii karşılamakla beraber bütün dik

katini, bütün hüsnüniyetini, iyi niyetini, basiretini bu 
konularda gösterebilmelidir. Aksi halde Bakanlık ol
masa bile, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur gibi 
kurumlar idarecileri ve yönetim kurulları da'ima töh
met altında bırakılabilirler. Haksız olsa bile yazık 
olur. 

Bir madde daha var, bu fıkra biraz uzun. Bu fık
ra şunu söylüyor: 

«Sigortalılara konut ve işyeri yapımı için bu ya
pılana birinci derece ipoteği karşılığında taşınmazın 
değerinin % 80'e kadar, konutlarda 15, toplu işyer
lerinde 10 yılda ödenmek şartıyla °/c 5'ten aşağı ol
mamak üzere, faiz yürütülmek..» 

Arkadaşlarım; 
Bu faizler oldukça küçüktür; ama sigortalıların 

kendi parasıdır. Bu para sigortalılara verilmelidir. 
Hem işyeri için, hem de konut kredisi için Bağ-Kur' 
dan bir derecede mensuplarının faydalanmasını çok 
tabii buluyorum. İtirazım yok. Ancak, tabii .% 5' 
lik faiz bugün için artık çok küçük bir nispet kalır. 
Buna olsa olsa Bağ-Kur itiraz etmelidir. Bağ-JKur'un 
itirazı yoksa benim hiç itirazım yok. 

«..Ve aynı sigortalının ancak kredin'in birinden 
yararlanması kaydi ile yönetmelik hükümlerine gö
re, banka veya bankalara fon olarak veya bu hizmet
lerin kurumca fiilen yapılması halinde bu konuda 
kurulacak şirketlere veya 21 nci madde gereğince 
kurulacak kuruluşlara yatırmak..» 

Arkadaşlarım; 
Meselenin özü şudur: 
Konut yapmak için Bağ-Kur'un şirket kurmas-

sına olanak veriyor bu madde. Konut yapma kuru
mu.. Emlak Kredi Bankası gibi veya daha başka bir 
biçim içerisinde konut yapan şirket kurma Bağ-Kur 
bünyesinde. 

Buna ben kesin olarak itiraz ediyorum. Seneler
den beri bildiğim örnekler beni, bunu desteklememe-
ye icbar ediyor. Emlak Kredi Bankasının göreVini 
doğru dürüst yapmadığı, büyük sıkıntılar içerisinde 
yapabildiği bir konuda BağıKur'un veya Sosyal Si
gortaların kendi şirketleri marifetiyle mensuplarına, 
üyelerine ev yaptırabilmesi oldukça sakıncalı ve çok 
güç bir iştir. Buna tevessül edilmemelidir kanaatım-
ca. Ben bunu önermiyorum, Ben bunu desteklemi
yorum, ben bunu sakıncalı buluyorum. Ev yapmak, 
konut yapmak özel bir ihtisas işidir. Sosyal güvenlik 
kurumlarının bu meselenin altından kalkabileceğine 
inanmıyorum. Gönül isterdi ki, bu şirket kurulma 
yetkisi bunlara verilmemiş olsun. İnanıyorum ki, bu 
yetkiyi kolay kolay kullanmayacaklardır. 
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Bildiğiniz gibi senede dört yüz bin konuta ihti
yaç vardır Türkiye'de. Dört yüz bin konut açığı Var

is ! 
dır. Bunun büyük bir kısmı özel sektör eliyle yerine J 
getirilir ve sadece senede dört bin, dört bin beş yüz 
konut ihtisas bankası olan Emlâk Kredi Bankası 
eliyle yapılır ve yaptırılır. Bu kadar çetrefil, bu ka ı 
dar ihtisas işi olan bir konuda Bağ-Kur'un meseleyi ( 

eline yüzüne bulaştırmadan yapabileceğine inanamı- 1 
yorum. Bunu da dikktainize sunuyorum. Bu ilkelere 
itirazımızı belirtiyorum. 

Konuşmamı bitirirken tekrar üç cümle söyleme
me izin veriniz: 

Emeklilik yaşının düşürülmesi isabetli olmamıştır, I 
yanlıştır. Bir insanın hem çalışıp, hem de bir sosyal 
güvenlik kurumundan ücret alması, bugünün ekono
mik durumuyla bağdaşmaz gibi geliyor bana. Bunu 
küçük de telâkki edebilirsiniz, bu ilkenin konması 
yanlış olmuştur ve özellikle 16 ncı maddedeki fıkra
lara dikkatinizi çektikten sonra, şirket marifetiyle 
Bağ-Kur'un ev yapma yoluna yönelmemesini öneri
yorum. 

'Beni, lütfettiniz, dinlediniz. Bağ-tfCur mensupları
na yeni hükümlerin hayırlı olmasını dileyerek teşek- I 
kürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. I 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, Adalet Par

tisi Grupu adına. 
AP GRUBU ADİNA ÖMER UCUZAL (Eski

şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Eylül 1971 tarihinde kabul ettiğiniz 1479 sayılı 
Kanun, sekiz senelik tatbikat sonucunda birtakım 
aksaklıklarını ve sekiz seneden bu tarafa meydana 
gelen cemiyetteki değişiklikleri nazarı itibare alarak, 
huzurunuza yeniden, 1479 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinde delişiklik getiren bir tasarı şeklinde gel- I 
mistir. I 

Tasarı, aslında birçok sayın milletvekili arkadaş- I 
larımızın muhtelif tarihlerde Millet Meclisi Başkan- I 
lığına sunduğu tekliflerin bir özeti haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; I 
35 asil, 4 ek, 8 geçici madde ile gelen bu tasarı, \ 

umumiyetle 1479 sayılı Kanunun eksikliklerini dü- 1 
zelterek gelmiştir. Tasarı iyi bir tasarı halindedir. { 
Kabul buyurulur da yürürlüğe konursa, çalışan ve j 
bu kuruma üye olacak vatandaşlarımıza yaşlılıkların- I 
da büyük imkân sağlayacaktır. ' 

Yalnız, tasarı hazırlanırken basamaklarda bizim i 
görebildiğimiz kadar, bir noksan tutum olmuştur. J 
Aslında tavanda değil. Tavanda, Sosyal Sigortaların | 

üyeleriyle eşit hale getirildiği halde, tabanda bir eşit
sizlik görülüyor. O da, tahmin ediyoruz ki, herkes 
basamakları yükselterek bir noktaya kadar geleceğine 
göre, tabandaki bu eşitsizlik ortadan kalkacaktaır. 

Benden önce konuşan arkadaşım bir noktada, yaş 
haddinin düşürülmesi üzerinde durdular; ama Tür
kiye'de, Bağ-Kur'la beraber üç tane sosyal güvenlik 
müessesemiz var. Onlarda da aşağı yukarı yaş had
di, erkeklerde 55, kadınlarda da 50 olarak hesap edil
miştir. Sosyal Sigortalar Kurumunda da aynı yaş 
haddi ele alınmıştır. 

Şimdi, ıbu BağnKur müessesesinde yaş haddini 
erkeklerde 60'da, hanımlarda 55'te tutmak bir eşit
sizlik yaratıyor. Aslında tümünde birden değişiklik 
yapma imkânı doğarsa, BağnKur için de yaş haddi
ni değiştirmek mümkün olur, böylece bir eşitlik sağ
lanır. Aksi halde, diğer müesseselerde erkeklerde 
55, kadınlarda 50 yaş, emekrilik yaşı olarak kabul 
edilince; ki bu Emekli Sandığında, Sosyal Sigorta
larda daha da aşağıya düşmekte; nitekim arkadaşı
mız söyledi; işç'ilerde 32, memurlarda 37 yaşında 
emekli olunuyor, o halde, Bağ-ıKur müessesesinde 
üye olan vatandaşlarımızın, yine emeklilik yaş nis
peti oldukça yukarıda görünüyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tasarı kanunlaştığı 'takdirde bazı sıkıntılar ola

cağı kanaatindeyiz. Meselâ, basamak değiştirmede 3 
aylık bir müddet konmuş. Tahmin ederim ki, bu 
tasarı yürürlüğe g'irince, kâfi miktarda propaganda
sı yapılmazsa, bu 3 aylık müddeti geçiren vatandaş
lar mağdur olacaklardır. 

Sonra, tasarı, yine geçmiş 10 yıllık hizmetin 
borçlanmak suretiyle değerlendirilmesini getiriyor. 
Çok güzel bir hüküm; ancak, 10 senenin primini 
borçlanan vatandaşlarımızın, bir yıl içerisinde bu 
prim borçlarının ödenmesi hükmü konuyor ki, bu 
biraz ağır görünüyor değerli arkadaşlarım. Bu bir 
sene yerine, nasıl olsa o Kurumun üyesi olduğuna 
göre, üç sene olarak kabul edilmeydi, bu borçlanaca
ğı 10 senelik primi üç sene içinde ödemek suretiyle, 
hem aylık primini ödeyecek, hem 10 senenin primini 
bir senede ödeyecek.. Bu, ağır bir külfet gibi görünü
yor; ama tatbikat bakalım nasıl olacak? Tatbikatta 
büyük güçlükler çekilecek ve birtakım kanuni hak
larından mahrum olacak vatandaşlar da meydana 
gelecek. Öyle görünüyor. 

Ayrıca, mümkün olursa bizim bir dileğimiz daha 
olacak, Köy ve mahalle muhtarlarımızın da hemen 
ıhemen c/c 90'ı bu Kurumun üyesi olacaktır. Bunlar 
aşağı yukarı 70-80 bin kişi tutar. BağJKur Yönetim 
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Kurulunu meydana getiren 3 ncü maddeye baktığı
mızda, bunların yerini göremedik biz değerli arka-
daşlarım. Hassaten, Muhtarlar Federasyonunu da 
temsil edecek bir üyenin konmasında; arkasında 
80-100 bin kişilik bir üye kadrosu bulunan bir teşek
külün de burada temsilci olmasında, yarar olduğu 
kanaatindeyiz. 

Tasarı hakkında Adalet Partisi Grupu olarak 
oyumuz müspettir. Tatbikatta doğacak eksiklikleri, 
yine vakti gelince düzeltme imkânımız olur. Nite
kim, 8 senelik zaman içerisinde 84 maddelik anaka-
nunun 35 maddes'ini değiştiriyoruz. 

'Benden önce konuşan Sayın Karavelioğlu 16 ncı 
maddeye temas -ettiler; doğrudur. Ben de 21 nci 
maddeye temas etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
«•Kurumun parasını Devlet Yatırım Bankası, Dev

let Planlama Müsteşarlığının tavsiye edeceği bazı 
kuruluşlara ortak olarak yatırması» hükmü geliyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte Kamu İktisadi Teşebbüsleri gözümüzün 

önünde. Bunlardan hiç birisinin kâr sağladığı söyle
nemiyor. Şimdi, böyle sosyal güvenlik müessesesinin, 
kaldı ki, Devletin iştiraki olmayan böyle bir müesse
senin, Devlet Planlamanın veya Devlet Yatırım Ban
kasının tavsiyesiyle bir devlet kuruluşuyla ortak ol
masını tavsiye eden hüküm, bence yerinde değildir. 
paraları daha başka yerlerde değerlendirmek garanti
lidir. O bakımdan, yatırımlara iştirak ederek vatan
daşların parasını çarçur etmeye hakkımız olmasa ge
rek. Bu madde, bilmiyorum, herhalde tatbikatta in
şallah aksaklık göstermeden tatbik edilmez, öyle ka
lır. 

iBeni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaş
lar. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Grup adına başka söz talebi var 
mı efendim?.. Yok. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, beni de not eder m'isiniz?. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurunuz. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddeleri
nin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve ek geçici 
maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısının tümü 
üzerinde kişisel görüşlerimi dile getirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 
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1 Ekim 1972 tarihinde yürürlüğe giren, sözü edi
len 1479 sayılı Kanun hakkında ilk günlerde lehte ve 
aleyhte çok şeyler söylenmiş ve çok şeyler yazılmış
tır. Fakat aradan geçen zaman ve bu arada Kanunun 
uygulanmasında gösterilen dikkat ve dürüst çalışma
ları, bütün bu aleyhte söylenen sözlere verilen en gü
zel cevap idi. 

Kanunun ilk uygulamaya konulduğu günlerde 
Hükümetin, «Esnaf ve sanatkârların yararından zi
yade onlardan para koparmak iç'in bu Kanunu çıkar
mış olduğu» şeklinde ileri geri konuşanlar oluyordu. 
Bu konuda ne gibi müşkülede karşılaşmış oldukları
nı Bağ-Kur yetkilileri bizden çok daha iyi bilirler. 

Bugün yedi yıllık, çok kısa denecek kadar bir uy
gulamadan sonra Kanunun ne kadar önemli bir boş
luğu doldurmuş olduğunu ve milyonlarca insana yar
dım elini uzatmakta bulunduğunu görüyoruz. Kanu
nun kapsamı gün geçtikçe genişlemekte ve bu su
retle daha çok insana yardım etmek imkânına ka
vuşmaktadır. 

Bu yedi yıllık uygulamadan sonra, bazı eksik ve 
aksak hususların giderilmesi için hazırlanmış bulu
nan bu tasarıyla huzurunuza gelmiş bulunan Sosyal 
Güvenlik Bakanı ve Bakanlık mensuplarına ve aynı 
zamanda Bağ-Kur Genel Müdür ve Genel Müdür
lük mensuplarına huzurunuzda şükranlarımı belirt
mek isterim. 

Ben, sadece önemli bulduğum birkaç noktaya 
değinmekle yetineceğim. 

Bu tasarıda mümkün mertebe eksik ve aksak ta
raflar bertaraf edilme cihetine gidildiği gibi, yeni 
ihtiyaçları karşılamak üzere de bazı hükümler geti
rilmiştir. Bu çalışmalardan memnun olmamak müm
kün değildir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bağ-Kur Kanunu, orta sınıfa, yani halkımızın 

orta tabakasına hitap eden bir kanundur. Bilindiği 
gibi, demokrasiyi benimserhiş bir ülkede orta taba
ka sayıca ne kadar fazla ve ekonomik bakımdan ne 
kadar kuvvetliyse, o ülkede demokrasi de o kadar 
sağlam temeller üzerinde oturmuş sayılır. Çok fa
kirlerle, çok zenginlerin sayılarını azaltmak, sosyal 
adaleti tesis etmek ve bu suretle orta sınıfın mevcu
dunu artırmak her ülkeyi idare edenlerin görevi ol
malıdır. B!irçok ülkelerde çıkarılan kanunların ana 
hedefleri de budur. Şu anda görüşülmekte bulunan 
Bağ-Kur Kanununun da en önemli gayelerinden bir 
tanesi de budur. Başka ülkelerden kopya edilmeden, 
Türk halkının sosyal bünyesine ve ihtiyaçlarına uy
gun bir şekilde hazırlanan, sözü edilen Kanun da 
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yürürlüğe girdiğinden beri, en çok teknit edilen hu
suslardan biri, emekli olan Bağ-Kur'a bağlı üyelerin 
işyerlerini kapatma zorunda kalmalarıydı. 

Emeklilik yaşlarının 60*tan 55'e, 55'ten 50'ye in
dirilmesi konusunda beriden evvel konuşmuş olan 
Tabii Senatör Karavelioğlu'nun ve aynı zamanda Sa
yın Ömer Ucuzal'ın görüşlerine ben de katılıyorum; 
ama gerçekten Bağ-IKur mensupları arasında büyük 
bir huzursuzluk yaratmış olan iş kapatma konusunu 
ortadan kaldırmak için getirilmiş olan hükme de ka
tılıyorum. Bu tadil tasarısı ile Bağ-Kur'dan emekli 
olan bir kimse, dükkân ve tezgâhını kapatma zorun
da bırakılmamalıdır. Bu husustaki hükme katılıyo
rum, lehinde oy kullanacağım. 

Ayrıca, basamak yükseltilmesinin kabul edilmiş 
olması ve bu hususun hükme bağlanmış bulunması 
memnuniyet vericidir. Ülkemizde para değerinin na
sıl hızla düşmekte olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu gi
bi hallerde en çok mağdur duruma düşen, kesim dar 
gelirlilerdir. Türk Parasının 1972 yılındaki satın alış 
kuvveti ile bugünkü satın alış kuvvetini kıyaslarsak, 
arada ne kadar büyük bir farkın mevcut olduğunu 
hemen fark ederiz. Bağ-Kur mensuplarını bu hayat 
pahalılığı ve devalüasyon etkisinden mümkün merte
be kurtarmak için, basamak yükseltilmesinin kabu
lü kaçınılmaz bir zarurettir. Bu hususta getirilmiş 
bulunan hükmü benimsememek mümkün değildir. 

Ben şahsen, Bağ-Kur gibi çok büyük bir kuru
luşun Türkiye'nin ekonomisinde ve sosyal bünye
sinde daha geniş bir yer alması gerektiği kanaatin
deyim. Bu sebeple, elindeki imkânlarını, temsil et
mekte olduğu topluluğun ihtiyaçlarına cevap vere
cek ve Türk ekonomisine katıkıda bulunduracak şe
kilde kullanmasının zorunlu olduğu inancındayım. 
Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu iktisadi ve po
litik durumu, hayat pahalılığı, işsizlik karşısında her 
kuruluşun kendine düşeni zaman kaybetmeden yap
ması gerektiği kanaatindeyim. 

Yönetime katılma ve» özyönetim konusunda il
gili madde görüşülürken görüşlerimi belirtmeye ça
lışacağım. Bu sebeple^ bu konuda görüşlerimi şu an
da belirtmek istemiyorum. 

Bu tadil tasarısı ile yıllardan beri basın tara
fından dile getirilen ve halk içinde tartışma konusu 
olan, arzuya göre sigortalı olma müessesi hükme 
bağlanmıştır. Bu durumda ev hanımları, tasarıda 
öngörülen şartlan yerine getirdikleri takdirde, Bağ -
Kur'dan emekli olma imkânına sahip olmaktadırlar. 
Bu suretle, senelerden beri tartışma konusu olan ev 

hanımlarının emekli olma meselesi de gerçekleşmiş 
oldu. 

Halk Bankası ile Bağ-Kur arasında öteden beri 
devam etmekte olan sürtüşmelerin giderilmesi hu 
susunda getirilmiş olan maddeleri de aynı şekilde 
alkışlıyorum. Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hilmi 
İşgüzar, Bağ^Kur Genel Müdürü ve mensuplarınıc, 
şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra da ör
nek çalışmalarına devamla Bağ-iKur Müessesesinin 
ülkemize daha yararlı hale getirilmesine gayret gös
termelerini temenni eder, Sözü edilen tasarının ül
kemize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güven, hemen mi söz isti
yorsunuz, yoksa sonunda mı?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hemen söz istiyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hemen söz istiyorsunuz. 
Komisyon Başkanı Sayın Hasan Güven, buyuru

nuz. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Esnaf ve sanatkârları ve diğer bağımsız çalışan
ları sosyal güvenceye kavuşturan 1479 sayılı Yasa ve 
bunun üzerindeki değişiklikleri benimseme bakımın
dan bütün gruplar aşağı yukarı ittifak halindedir. 

Sosyal güvenceyi güçlendirme, çağımızın en 
öneml'i sorunlarından biri olagelmektedir. Ancak, 
506 sayılı Yasanın boşluklarını doldurucu nitelikte 
olması bakımından, onunla da birçok yönlerden bir 
paralellik kurma amacını güder nitelikte bu değişik
liklere bakılmak gerekir. 

ıBöyle bakılınca, sayın üyelerin bazı noktalarda
ki tereddütlerinde de pek haklı olmadıkları ortaya 
çıkar. 

Öncelikle şunu belirtelim ki, bugün 1 milyon 62 
bin kayıtlı üyesi bulunmaktadır, ileri yaştakilerden 
de 35 bini aylık almaktadır ve yine yapılan hesapla
ra göre, bir bu kadar üyenin de kayıtsız olduğu bi
linmektedir. 

Sayın Karavelioğlu, özellikle yaş hadleri üzerin
de durdular. Çağımızda 60'ın üzerinde emeklilik: için 
'bir yaş haddi sınırı varken, bunun erkeklerde 55'e, 
kadınlarda 50'ye düşürülmelini pek haklı bir girişim 
bulmadılar. 



C. Senatosu B : 58 19 . 4 . 1979 O : 1 

İlk bakışta bu doğru görünür. Ancak, çalışanla- ı 
ra emeklilik için, bir taraftan bazı külfetler yükler- I 
ken, aralarındaki eşgüdümü de gözönünde bulundur- I 
mak gerekir. Emekli Sandığına bağlı kişi kadın ise I 
20 yılda, erkek ise 25 yılda; çoğu kez 18 yaşında da I 
memur olabildiğine göre genel hizmetlerde çalışan I 
kâtip sınıfında olanlar; demek ki, kadın ise 38 yaş- I 
larında, erkek ise 43 yaşlarında emekli olabilecektir. I 
Hele hele, itibari hizmetler de dikkate alındığı za- I 
man bunun çok daha altında emekli olma olanağı I 
var. Hele SSK'da, Sosyal Sigortalarda ise 25 yıl, I 
beş bin işgünü olarak sınırlandığı zaman, bir de ba- I 
kıyorsunuz ki, 1 . 1 . 1950 tarihinde işe başlamış, I 
13 yıl, 10 ay, 20 gün çalışmış bir kişi, bunu 25 sene- I 
ye serpiştirmek suretiyle rahatlıkla emekli olabili- I 
yor. I 

Türkiye'de emeklilik müessesesi olarak memur ve I 
işçiye bu kadar olumlu şartların tanındığı bir yerde, I 
bir esnaf 18 yaşında, hatta daha evvel 15 yaşında es- I 
naflik yapabileceğine göre, 37 yıl esnaflık yaptıktan I 
sonra ancak emeklilik statüsüne kavuşabiliyor. Bun- I 
ların ikisini mukayese ettiğiniz zaman, aslında bu, I 
o konuda en önde gösterilecek bir örnek niteliğin- I 
dedir. Fakat, eğer Batıdaki düzenlemeyi esas aldığı- I 
nız zaman gayet tabiidir ki, oradakilerden daha ge- I 
ri görünür. Onun için kanımca, mukayese ettiğiniz I 
zaman; SSK'daki durumu da, Emekli Sandığındaki I 
durumu da birlikte mütalaa ettiğiniz zaman, Bağ - I 
Kur üyelerinin emekliliği için verilen bir lütuf ol- I 
madiği kanısındayım. I 

Sayın Başkan, sayın üyeler; | 
İşyerini kapatma zorunluğu bu Yasada mevcut- I 

tur. 50 yaşında bir kadın emekli olursa, işyerini ka- i 
patacaktır, erkek 55 yaşında olursa kapatacaktır; an- 1 
cak 60 yaşına geldikten sonra dilerse çalışabilecektir I 
veya 60 yaşına kadar işine devam etmişse, kapatma I 
zorunluluğu yoktur. Bu maddenin de gelişmesi bu I 
şekilde olmuştur. I 

Kanımca, bu tasarının getirdiği en önemli yeni- j 
lik, özellikle donmuş durumda bulunan emeklilik I 
maaşlarına yeni; diğer Emekli Sandığında ve SSK' I 
daki şartlara uygun nitelik kazandırma ve bunun ya- I 
nı sıra da sosyal hayatın akışına uygun olarak yasa I 
değişikliklerine gerek kalmadan Hükümete tanınan I 
yetki ile fiyat endeksleri; ekonomik durumda dikka- I 
te alınmak suretiyle dengeyi sağlayıcı yönüdür. j 

Halen yürürlükte olan yasaya göre, alt basamak I 
400, en üst basamak 4500 olduğuna göre; % 70'den I 
emekli olduğunu kabul edersek, bugün en alt basa- I 

maktan emekli olanın alacağı para 280 liradır. En 
üst basamaktan; yani bu 12'dir ki, 4 500 lira üzerin
den alacağı para, 3 150 liradır. Bu, zaten meyvele
rini 2-3 sene evvel vermeye başladı, o zaman da bu 
miktardı, bugün de bu miktadır, donmuş bir şekilde 
idi, yeni değişikliklerle bugün en alt basamak 1 200 
lira, en üst basamak 9 660 lira kabul edildiğine göre, 
en alt basamaktan aylık alan, asgari ücretin % 1/3' 
ünden de az olamayacağına göre, 1 100 lira, en üst 
basamaktan emekli olan 6 762 lira almaktadır ki, 
demin bahsettiğim gibi, fiyat hareketleri, endeks-
lerindeki değişiklikler, ekonomik durum dikkate alı
narak, diğer Emekli Sandığındaki ve SSK'daki geliş
melere de paralellik sağlama yetkisi de Bakanlar Ku
ruluna verilmiş bulunmaktadır. 

Bir konu anlaşılamaması nedeniyle, Bağ-Kur 
üyelerini sıkıntıya sokagelmiştir. O da şudur: Birin
ci basamaktan kayıt olmuş, ondan sonra arkasını bı
rakmış.. Aradan 6-7 sene geçmiş, hâlâ Tde durur, 
veyahut ikinci basamaktan kaydolmuş, hâlâ orada 
durur.. Şimdi, emekliliği de gelse, bu alt basamak
lar zaten asgari ücretin altına düşmektedir; nere
deyse yaşlılık aylığına paralel bir aylık alagelmekte-
dir. Yeniden bu Yasayla, bu yanlışlıkları veyahutta 
dalgınlıklar sonucu uğranılan sıkıntıları giderici im
kân tanınmaktadır. Altı ay içerisinde basamak seç
mek hakkı kendilerine verilmektedir; yeni girenler 
için de bir kolaylık getirilmiştir. Yeni giren bir üye, 
basamağını dilediği şekilde seçer ve ondan sonra da; 
her basamaktan sonra bir üst derece için gerekli 
primlerini yatırıp müracaat etme zorunluluğunu kal
dırıyor, her iki yıl sonra yeniden bir müracaata lü
zum kalmadan otomatikman basamak yükseltmesini 
bir tek dilekçeyle çözme gibi bir kolaylığı da getir
mektedir.. 

Yine 506 sayılı Yasa ile paralelliğin getirdiği ile
ri bir imkân; iş kazası ve meslek hastalığı. 

506 sayılı Yasaya göre, bir işçi bir gün çalışla, 
iş kazasına uğrasa, meslek hastalığına uğrasa, otoma
tikman maluliyet maaşı alabilmekteydi. Halbuki, 
1479 sayılı Yasaya göre, 5 yılın altında hizmeti olan 
esnaflar bu haktan yararlanamıyordu. Yeni değişik
liklerle, bundan böyle de, bu yasalaştığı takdirde, 
esnaflar da, iş kazası, meslek hastalıklarına tutulma
sı halinde, süreye bakılmaksızın yararlanma olana
ğını da yitirmektedir. 

Bu arada, ev kadınları için önemli bir imkân 
sağlanmıştır. Genelelikle, erkek çalışan, evin yöneti
mini sağlayan kişi, onun yanı sıra kadınlar, evde ça
lışmaktadır. Memur olarak, işçi olarak çalışanlar 

— 472 — 
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varsa da, büyük çoğunluk elan böyledir. Hayat bo
yu beyinin eline' bakar, ondan sonra da ömürünün 
sonuna kadar aynı şekilde hayatını sürdürecektir. 
Ona bir güvence verme, bir bağımsızlık ve imkân 
kazandırmak için, ev kadınlarının emekli olmak ka
pısını bu Yasa açmaktadır. Hele, 40 yaşını geçen ev 
kadınları için de şu hükmü getirmiştir; Bu yasalaştı
ğı tarihte, 40 yaşını geçen bir kadın, 50 yaşına ka
dar prim öder, (Dilediği basamaktan girecektir) 
10 yıllık da seçtiği basamak üzerinden borçlanırsa, 
emekli olabilir. 

Çarpıcı örnek olsun diye, 45 yaşındaki bir ha
nımın asgari ve azami basamaklar üzerinden emekli
lik durumunu sizlere arz edeceğim. 

Örneğin; 45 yaşındaki bir ev kadını en müsat ola
rak 10 ncu basamağı seçmesi halinde, 10 senelik 
borç olarak 133 bin 200 Türk Lirası ödeyecektir; 
ancak bunu bir elde ödeme zorunluğu yoktur, üç yıl 
içerisinde taksitle ödeyebilir. Başka bir durum var; 
çalışan, Gelir Vergisine vesaireye tabi bir kişiyse, 
bunlar masrafa da işlenebilir ve 5 yıl da prim öde
diği takdirde (Miktar olarak vereyim) 5 760 lira ay
lık alabilecektir. Üç aylık olarak 17 280 lira olacak
tır. Üst dereceden prim ödemeye şayet durumu mü
sait değilse, en alt basamaktan giriş yapsa ve en alt 
basamaktan da hiç artırma yapmasa; çünkü, de
min dediğim asgari ücret aşağı yukarı 3-4 basama
ğı yutmaktadır; yani, en alttaki basamakla üçüncü 
basamak arasında fark olmadığına göre, gereksiz ba
samak yükseltmesine de gitmeyecek, bunun ise öde
yeceği 10 yıllık borçlanma karşılığı, 21 600 liradır; 
beş yıl içinde, yıllığı 2 160 l'iradan ödeyeceği para da 
11 bin lira civarındadır. Demek ki, 31-32 bin lira öde
di mi emekli olacaktır. Bugün asgari ücret 3 300 lira 
olduğuna göre, en az 1 100 lira maaş alacaktır. Şim
di Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmaları so
nunda diyelim bunu 5 000-5 300 liraya çıkarsa, en 
az 1 750 lira maaş alacaktır. Bu haliyle 1,5 yılda ala
cağı maaş, emekliliği için vereceği parayı karşılık ola
rak temin edebilecektir. 

Sayın Ucuzal bir noktaya temas ettiler. Ancak, 
o madde o şekilde değil. Kendileri de şu anda yok
lar burada. Yargıtayın bir içtihatı gereği, 1972 yılın
da bu Yasa yürürlüğe girdiğinde, ilgili bir derneğe 
kaydı bulunmayan kişilerin geçmiş sürelerini belge
lemesi bir fayda sağlamıyordu. Mutlaka o tarihte 
Esnaf ve Sanatkârlar Derneğine ve sair derneklere 
kayıtlı olması gerekiyordu ve bu yüzden birçok üye 
(Ki, zannederim sayıları 35 biridir.) bu Yasadan ya

rarlanamamaktaydı. Şimdi, bu çarpıklığı düzeltmek 
için kayıt mecburiyetini kaldırıyor. Onun yanı sıra 
da şöyle aksaklıklar olmuştu: Bazı kişiler var ki, 9 
yıllık hizmet belgesi var, 10 yıl olamadığı için dikkate 
alınamıyordu; 8 yıllık hizmet belgesi olan vardı, 10 
yıllık olmadığı için dikkate alınamıyordu. Bu Yasa 
ile bu tip Bağ-Kur üyelerine, arta kalan süreyi; bir, 
iki, üç yıl mıdır neyse, ona giriş basamağından borç
lanma imkânını tanıyor. Borcunu bir yıl içinde öde
meyi de kabul etmiyor ve ek geçici döıdüncü mad
dede aynen, «Borçlanma primleri seçtikleri basamak 
üzerinden hesaplanır, defaten veya 3 yıl içinde yıl
lık eşit taksitler halinde ödenir.» denmek suretiyle, 
bunlar için de bir külfet getirilmemektedir. 

Gayet tabidir ki söylemeye gerek yoktur, bun
dan evvel emekli olmuş ve demin bahsettiğim gibi, 
280 lira ile 3 150 lira arasında değişen miktarlarda 
emekli aylığı alan kişilerin mağduriyetleri de, yeni 
düzenlemelerde karşıtı olan aylığı almak suretiyle 
giderilmiş olacaktır. 

Bu haliyle bu Yasa, Türkiye'de sayıları, şu anda 
kayıtlı olarak bir milyonu aşan, mevcut olup, ilen
de kaydolacaklarla iki milyonu bulan, çoluk çocu
ğuyla belki 5 - 1 0 milyonu bulan insana hitap et
mesi ve onların sosyal güvencelerini ileri ve sağlam 
aşamalara getirmesi bakımından son derece faydalı
dır. Türk esnafına ve Türk Ulusuna hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(CHP sılararından alkışlar.) 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
bir sual sormama izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rerideci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Çalışmayan ev 

kadınlarının 50 yaşına kadar olanları hakkında ne 
gibi muamele yapılacağını arkadaşımız açıkladılar. 
Ev hanımları ancak 50 yaşından sonra emekli ol
mak isteseler, bu Kanun veya evvelki maddeleriyle 
onlara bir hak tanıyor mu bu gelen tasarı?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Efendim, engel 
yok. Tabii bütün ev kadınları girebilir. Benim seçti
ğim Örnek en uygun olanıydı. 50 yaşından da sonra, 
meselâ 52 yaşında, 5 yıl giriş yaptıktan sonra, prim 
ödemek ve 10 yıl da borçlanmak kaydıyla gayet ta
bii emekli olabilir. Çünkü, «40 yaşından yukarı.» 
diyor. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aykan. 
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CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
dSeğarffli arkadaşljanm; 

Ben bu Kamun Tasarısının tümünü genel hatla
rıyla olumlu buluyorum. 

Son yıllarda sosyal güvenllikle ilgili, sasıya! gü
venliğin kapsamı ve sosyal güvenlikten yararlanma
nın şartlarıyla ilgili olanak ülkemizde bazı tartış
malar vardır. Bu Kanunu değerlendirirken, yine bu 
tartışmalardan etkilenmekteyiz. Bunlardan bir ta
nesi, «Emeklillik yaşı ne olacak?..» tartışması. Tabili 
bunu değerlendirirken, ülkemizde işe başlama yaşı
nı ve ortalama yaşı dikkate almamız lazım. Ülke
mizde 65 yaşın üstünde olanların genel nüfusa ora
na % 4 ila 5 divanridadır. Batıdaki başka toplum
larda bu c/c ld'un üstündedir. Taibii o toplumlar, 
daha sağlıklı toplumlardır, çalışmaya daha geç baş
lıyorlar ve daha uzun yaşıyorlar. Bizde emeklilik 
yaşının genel olarak biraz düşük olması, hiç olmaz
sa bu neStil dçlim normaldir. 

Yalnız bu Kanunda değil, başka kanunlarda 5 bin 
iş çalışma günümü, bunun için prim ödenmeyi emek
lilik için yeteri saymaktadır ki, sanırım bu hem eko
nomik yönden, hem de genel olarak sağlık yönün
den yanlış bir tutumdur. Tabiâ iş, şayet kişimin ça
lışma gücü varsia sağlığımın da gereğidir; fakat bu 
Kanunla ilgisi yoktur. Bu Kanunda bulunan 50 - 55 
yaşı, bu, ileride düzeltilebilecek bîr husustur, toplu
mun sağlık seviyesi yükseldiği zaman ilerikü nesiller 
buniu düzeltebilirler. 

Sayın KaraveFnin değindiği bir husus vardı; «60 
yaşından sonra işyeri açmak ve gene emeklilik hak
kından yararlanmak...» Bu da, ülkemiz için sosyal 
güvenlik açısından pek büyük etkisi olan, yani, bü
yük b'r şeyi olan bir husus değildir zannederim. 
Çünkü dediğim gibi, 60 yaşından" sonra bizde ya
şayanların genel nüfusa oranı özellikle esnaf kesi
minde çok düşüktür. Taibii bununla ilgili rakamlan 
iyi değerlendirmek lazım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir husus da şu : Batı dünyasında prime daya

nan sosyal güvenlik aşağı yukarı 100 yıllık bir uy
gulama, ikindi Dünya Savaşından sonra çok yay
gınlaşmış bir uygulamadır; aima biz bu uygulamaya 
çok geç başlamış durumdayız. Geç başladığımız için, 
riasıil bugünkü nesil, bizden önceki neslin bazı ih
mallerini, yapamadığı hizmetlerin bedelini ödemiş
se, bu nesil içerisinde emekli olacakların külfetleri
nin de bir ölçüde bundan sonra gelecek nesillere 
aktarma, ülkemizin şartları için geçerli ve haklıdır. 

Bu, 8 yılık bir Kanun. Tabii ülkemizde «esnaf» 
dlyo kabul ettiğimiz kitle gerek ekonomik, gerekse 
sosyal şartları itibariyle sağdaş toplumlarım geriısim-
dedir. Bunların sosyal güvenlik giderlerini ileride 
daha varlıklı olacağını, daha çok çalışiliacağMiı um
duğumuz toplumun fertlerinle belli ölçüde aktarmak
ta yarar vardır. 

Bir husus da; bu çalışan ev kadınlanmn sosyal 
güvenüiik kapsamına alınması. Yine bununla ilgili 
bazı ekonomik külfetlin, yükün toplumun çalışan di-
ğjr bölümleri tarafından taşınmasında yarar vardır. 
Annelik, bütün çağdaş toplumlarda bir görevdir. 
Özellikle çocuk yetişifiiUmle, sağlıklı bir toplumuu ge
liştirmenin şartı, annenin ve ailenin desteklenmesi
dir. Hakm bizde alile desteklenmesi ufak, çok ufak 
sakilde aiitfe yardımlanylia çocuk yardımları yapılmak
tadır ki, bu, bugünün sosyal, fizyolojik haltta psiko
lojik anlayışların gerisindedir. Sağlıklı bir toplum is
tiyorsak, anne ve 'aile toplumun tüm imkânlarıyla 
desteklenmesi lazımdır. Bu tasarıyı bu yönlieriyîle des
tekler ve bu fikri uygulayanlan samimi olarak kut
larım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir eleştirini var; taibii bu, bu Kanunla ilgili de

ğil. Sosyal güvenlik uygulamalarımızla ilgili. Bu Ka
nun, emeklilik ve malullüğü kapsamaktadır, hastalık 
giderlerini kapsamamaktadır. Dünyanın her yerinde 
scsyal güvenlik, özelikle sağlık giderleri enflasyonun 
bir nedenli olarak kabul edilmektedir. Bunlardaki ar
tışın önlıenmeısinlin yolu araştırtmaktadır. Toplu
mumuz da sosyal güvenliği mümkün olduğu kadar 
geniş kitlelere yaymayı amaçlamalı; ama sosyal gü-
vc;n!İ!i!k kapsamı içerisinde yapılan harcamalarda, ilaç 
olsun, sağlık olsun, diğer harcamalarda belli sağlam 
frenleri koymalı ve bunlan işletebilmaelidir. Taibii bu
nu işletebilme, o toplumda bu hizmeti yapamlann 
biîg'ili olmalarıyla mümkündür. Bundan yararlanan
ların taleplerini azaltmaHan değil, o hizmeti yapamîa-
r:n iyi yetiştirilmesi, bilgili olmalannı toplum sağla
dığı zaman, o masrafları kısıtlamanız mümkündür. 

Bir de bunun bir başka yolu; tabii toplumu, o hiz
metten yararlananlan iyi eğitebilmenizdir. 

Değeri arkadaşlarım; 
Her zaman söylenir, Sayın KaraVelioğlu'da değin

diler. Türkiye için şu mesele vardır. Çalıışian grubun 
hayat seviyesini hangi ölçüde artıracağız?.. Bir. İkin
cisi, çalışanların sayısını ıhıangİ ölçüde artıracağız?.. 
Gerçekçi Türkiye'ye uyan sağlık politikası çalışanHa-
rın sayısını; ama gerçek şekilde üretime ve hizmete 
katılanların sayısını artırmadadır. 

._ 474 _ 



C. Sene tosu B : 58 19 . 4 . 1979 O : i 

Sen yılSardıa yanlış 'bir politika uygulanmaktadır. 
Uygulanan poîliıtika, kısa vadede sonuç almayı amaç
lamakta; kusa vadedö sonuç almayı amaçladığınız 
zaimian da çok insanla özellikle kamu sektöründe iş 
vermek; Salyan Karaivellioğlü'nun değindiği gjibi, üç 
insanin yapacağı işi beş insana yaptırma, ya da bir
takım insanları erken emelk'liiye sevk ederek aradan 
boşaüaclak yerli tair başka kişiye iş olarak sağlamla. 
Talbiii, bu kısa vadeli bir politika; ama çok yönle
riyle sağlıksız ve zararlı bir politikadır. 

Sayın Grup Başkanımız değimdiler, muhtarlara 
bir kanunla maaş bağlandı; ama ne oluyor?. Bak-
yorsunuz Devlet, beş ay taahhüdünü yerine geti
remiyor. Hiç bir siyasi parti muhtarları gücendir
mek istemez. Hepsi ister ki, yalnız muhtarlara 
değil, azalara da para versin; ama şayet toplum, im
kânlarının dışında yaşamaya başlarsa, belli bir za
man sonra onu ödeyemiyor ve onun yarattığı enflas
yon toplumdaki her şeyi tahrip ediyor. 

Değerli arkadaşlarımı değindiler, bu kanundan 
1 milyon civarında yurttaşımız, esnafımız yararlana
caktır; ama halen kendislini esnaf olaralk tanımlayan; 
ama 1 milyon civanında olan vatandaşnmız bu Ka
nundan hakkı olduğu halde yararlanamamaktadır. 
Niye yararlanamamaktaldır?.. Basit; çoğu bunların 
primlerini ödeyememekte, onun külfetini taşıyaima-
mâkta, ödeyememektedir. Bu bizim sosyal gerçe-
ğimizdir. 

Yine sosyal güvenliği düşününken, milyonlarla 
köylüyü, çlııftçiyi düşünmemiz lazımdır. Onları hiç 
bir sosyal güvenlikten geçerli olarak yaraırlandıra-
madığırnız gibi, bir de yaratılan enflasyonla alt ge
lir grubundan üst gelir grubuna, varlıksızdan var
lıklıya son yıllarda gelir transferi yapmaktayız. Se
natoda bulunan arkadaşlarımız bu toplumun orta 
tabakasıyız. Biz geçim sıkıntısından şikâyet ediyo
ruz; ama milyonlarca ibasit, sade vatandaş köylü
müz, kadınlarını 50 ya da 100 lira civarında bir 
yevmiye ile sekiz saat tarlada çalışmakta ve basit, 
yine sade hemşerilerimiz de 200 lira yevmiyeyle 
mevsimin belli günlerinde, belli dönemlerinde iş bu
labilmekte ve onlara hiçbir sosyal güvence sağlaya
mamış durumdayız. 

İnşallah sosyal güvenlikte belli bir yere geldik. 
Geldiğimiz yende toplumun tümünü asgari sosyal 
güvenliğe Devlet tarafından, kurumlar olarak na
sıl kavuşturacağız? Bunu sağlamamız lazımdır. 
Bunun üstünde de taibii kişileri, kendilerine ek sos
yal güvencede sağlamada teşvik etmek, onlara yar-

I dımcı olmamız bundan sonraki sosyal pollitikalmı-
I zın amacı olmalıdır. 
I Bu Kanunu, tümüyle (Bazı ufak tefek eksikllik-
I 1er vardır, onlar önemli değildir) yararlı buluiyıo-
I mm, faydalı buluyorum. 
j Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 
I Teşekkür ederim; saygılar sınarım efendim. (Al-
I kışlar) 
I (BAŞKAN — Sayın Feyyat?.. Yok. 
I Sayın Sarıiibrahimoğlu, buyurun efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHtMOĞLU (Adana) — Say-
I gıdeğer arkadaşlarım; 
I Bağ - Kur Yasası, sosyal güvenlik halk asında 
I noksan kalan en önemli halkalardan birini tamaim-
I lamaktadır. Henüz tüm vatandaşları sosyal güven-
I lige kavuşturma ilkesi gerçekleştirilememiştir. Ana-
I yasamızın gereği ve bugünkü insanlığın ulaştığı sos-
I yal merhaleler, tüm vatandaşların sosyal güvenliğe 
I kavuşturulmasını gerekli kılmaktadır, inşallah uzak 
I olmayan bir gelecekte bu mümkün olacaktır. 

I Bağ - Kur Yasası, bundan evvelki Sosyal Sigor-
I talar Yasası ve Emekli Sandığı Yasası çeşitli vatan-
I daş gruplarını sosyal güvenliğe kavuşturmaktadır. 
I 1962 yılında kabul edilen plan tasarısına göre, üçün-
I cü beş yılın sonundan evvel, yani 1977'den önce tüm 
I sosyal güvenlik müesseselerinin bir çatı altında, bir 
I elde toplanması öngörülmüş idi. Maalesef bu müm-
I kün olmamıştır. Bu mümkün olmadığı gibi, bu ta-
I rihten sonra tedvin edilen Bağ - Kur Yasası ile bu 
I ilke biraz da zedelenmiştir. Bütün faydalı yönlerli-
I ne rağmen, bu Yasa bir ilkeyi zedelemliştir. Gönül 
I ister ki, hükümetler ve parlamentolar başta bu üç 
I yasa olmak üzere, üç kurum olmak üzere, tümı 
I vatandaşları sosyal güvenliğe kavuştursun ve bir 
I elde toplasın. Maliye Bankanlığı, Emekli Sandığı 
I ile meşgul olur, oraya bağlıdır. Sosyal Güvenlik Ba-
I kanlığı, diğer iki kurumu idare eder. Her birinin 
I ayrı ayrı personelli, ayrı ayrı dairesi, hatta dış tem-
I silcilikleri ve bu suretle büyük bir kaynak israfı ve 
I savurganlık 'bahis konusudur. 
I Kanaati acizaneme göne, bir Sosyal Güvenlik 
j Bakanlığı kurulmuş bulunduğuna göre ki, fcanıım-
j ca yerindedir, ismiyle müsemma bu Bakanlığın, 
I bütün bu sosyal güvenlik müesseselerin bünyesinde 
I toplaması, tek elden ve ciddi bir koordıine içinde, 
I savurganlığı da önleyerek ekenomik ve sosyal veri-
I 1er istikametinde idare etmesidir. Aksi halde israf 
I devam edecektir. Örneğin, 'başka ülkelerde çalış-
I ma ateşeleri vardır. Faydalı hizmet görürler, göre-
! mezler ayrı; ama iyi niyetle ve iyi hizmet görülsün 
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diye kurulmuşlardır. Şüphesiz, eğer isabetli tayinler 
yapılsa, ciddi kontroller yapılsa son derece yararlı 
hizmetler görmeleri mümkündür ve de zaruridir. 
Çünkü, 1,5-2 milyona yakın işçi dış dünyada çalış
makta; çocukları, aOleleri ve sairesiyle 2 milyonun, 
hatta 3 milyonun üzerinde Türk vatandaşı dış dün
yada bulunmaktadır. Bu Bağ - Kur yasasıyla Bağ-
Kur'un, dış dünyada temsili olanakları da tanınma
mıştır. Sosyal Sigortalar ve bilhassa Çalışma Bakan
lığı dış temsilcilikler kurar ve bu suretle Sosyal Gü
venlik Bakanlığının görevine dahil birçok hizmetler, 
dış temsilcilikler Çalışma Bakanlığı tarafından yöne
tilir. Bu çelişki de giderilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu Yasada genellikle Sosyal Sigortalar primleri
nin, Emekli Sandığı primlerinin ve Bağ - Kur prim
lerinin yerinde ve isabetli şekilde kullanılamamasımn ve 
bugüne kadar birçok yersiz sarfiyata ve verimsiz ne-
malandırmaya taibi tutulan imkânlarının biraz olsun 
disiplinıe alınmaya çalışıldığı görülmektedir. Örne
ğin, bazı sayılı ve güvenilir bankalara, müesseselere 
yatırılması ve Devlet Planlama Teşkilâtının öngö
receği verimli yatırımlara doğru yöneltilmesi, bazı 
arkadaşların tenkidi hilâfına isabetli bir adımdır. 
Ancak, bu hükümler de kâfi gelmeyecektir. Sosyal 
güvenlik müesseseleri bir elde toplanıp, sosyal gü
venlik primleri, asli ihtiyaçlarına sarf edilen miktar 
dışındaki kısımları, ciddi bir ekonomik müessese ta
rafından ve tek elden sarf edilip nemalandırılmadığı 
müddetçe, savurganlık, israf ve keyfi kullanışlar ve 
bir kısım paraların batması önlenemeyecektir. 

Bendeniz vaktiyle merak sarmış, birçok dokuman 
toplanış ve 1967 - 1968'lerde «Sosyal Bank Yasası» 
diye de bir yasa teklifinde bulunmuş idim. Büyük 
mukavemetle de (karşılaşmıştı ve bunun yanında da 
büyük destek de görmüştü. Şimdi, bundan iki ay ka
dar evvel, Emekli Sandığı, Bağ - Kur ve Sosyal Si
gortalar primlerinin, ihtiyaç dışındaki .miktarlarının, 
varlıklarının, «Sosyal Bank» adıyla kurulacak bir 
anonim şirket tarafından idare edilmesini ve ciddi 
bir denetim altında verimli işletmeye tabi tutulması
nı öngörmüş ve bir kanun teklifi vermiş bulunmak
tayım. Sayın Bakanın da beyanatları vardı ve bu 
konuda çalışmaları olduğunu da biliyorum. İnşallah 
yakında teklifim komisyonlara gelecektir. Sayın Ba
kanın ve Bakanlık teşkilâtının da destekleyeceğini 
ümit ederim. Hiç değilse, artan primler, çarçur 
edilen imkânlar bir müessese elinde toplanır ve bu 
üç müessesenin primleri, çalışanların, emekçilerin 
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J ve iştirakçilerin sosyal, ekonomik ve kültürel ihti
yaçlarını daha iyi karşılama yolunda verimli şekil
de çalıştırılır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu tasarıda birtakım yenilikler içinde, ev kadın

larının da Sosyal Sigortalardan yararlanması ve Bağ-
Kur Yasasının himayesine alınması son derece ileri 
bir adımdır. Kadın haklarına Önem veren Atatürk 

l Türkiye'sinde, ev hanımlarına verilen bu değer ya-
• saîaştığı takdirde gerçekten sosyal devlet ve sosyal 
j adalet açısından da ciddi, hayırlı bir adım atılmış 
| olur. Bu bakımdan, Bakanlığı kutlamak isterim. 

I Sayın Karavelioğlu, çok haklı olarak emekli -
I lik yaşının düşürülmekte devam edilmesine dokundu 
! ve değindi. Bendeniz de aksi görüşle, birtakım nok

talardan haklılık taşımakla beraber, prensip iti-
] bariyle Sayın Karavelioğlu'na iştirak ederim. Çünkü 
! Türkiye, tecrübeli, bilgili, çalışkan unsurlardan gi~ 
i derek mahrum bırakılmaktadır. 50 - 55 yaşında bir 
j insan, mesleğinin en verimli çağmdadır eğer ha(ki-
i katen o mesleğe gönül vermiş ve kendisi de o mes-
! leğin gerektirdiği kariyere sahip ise, değilse zalten 
I orada işi yok, baştan istihdam edilmemek gerekir. 

! Bir insan, bir meslek sahibi, ancak 1 5 - 2 0 - 2 5 
i 

i senede gerçekten meseleleri kavrar, teşkilatına hâ-
| kim olur ve devlet fikrini nefsine sindirir. Biz de 
i bugün en az mevcut olan şey, devlet fikridir. Dev-
i 

| let fikrini nefsimize sindirmemiş olmamızdır. Maıale-
| sef, devlet idaresinin ciddiyetini ve bir sıra memu-
| runun dahi yapacağı hizmetin, devletin çarkını dön-
j düren büyük bir unsur olduğunu maalesef ciddiyetle 
i kabul eden bürokraside, politikada az kişi mevcut 
| bulunmaktadır. 

50-55 yaşında ve 20 - 25 sene görev yapmış bir 
i vatandaşa devletin verdiği imkânlar, serbest piyasada 
i verilenin çok çok daha altındadır. Buna rağmen, 
! sadakatle devlete hizmet eden tecrübeli ve namuslu 

b;r devlet memurunun koparılması hiç bir mazeretle 
i mazur görülemez. 

Bu itibarla, emeklilik yaşının her yıl veya her ka-
I nun teeküfinde biraz daha aşağılara doğru indiril

mesi son derece mahzurludur. 
Muhterem arkadaşlarım; 

j Netice itibariyle, bu yasa, gelecekte bütün Türk 
Milletini, Türk halkını kapsayacak sosyal güvenlik 

j yasalarının ilk basamaklarından biri olarak hayırlı 
ve uğurlu bir adımdır. Hükümetlerimiz ve Parlamen
tomuz inşallah daha ileri ve Türk toplumunu top-

f yekûn kavrayacak sosyal güvenlik tasarı ve teklifle -
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ı M getirirler; tek elden ekonomik ve sosyal veri
lerle idare edilen oididi müesseseler halinde Türk 
Yurdunda îkardeeşce bir dayanışmayı Türk Vata
nına, Türk Milletine, beşeriyete ve insanlığa bağ
lılığı simgeleyen esasları burada kabul etme imkânını 
verirler. 

Hayırlı, uğurlu olsun, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer iaırkadaşlarırn; 
Gayet kısa birkaç noktaya temas edeceğim. 
Demokratik düzen içerisinde ve demokrasi deji-

minli esas kabul etmiş ve bugünkü Hükümetin de 
hiç ağzından düşürtmediği ve onun müdafaasını yap
tığına inanarak söylüyorum; görüşleri ve düşüncele
riyle bu Kanunda getirmek istedikleeri yönetimi, o 
düşünceyle bağdaşır bulmadığımı ifade etmek için 
yüksek huzurlarınıza geldim. 

Mesele şu, mevzua şöyle girmek istiyorum : 
Şimdi, Sosyal Sigortalar Kurumu... Sosyal Sigor

talar Kurumu, işverenin ve işçinin primlerinden 
meydana gelen bir geliri zaman içerisinde değerlen
direrek mensuplarına, sigortalılarına istikballerini 
garenti edecek emekli aylığı bağlar. 

Şimdi burada, bir yönde işçi, bir yönde işveren 
var ve Devlet de bu işin organizesini üzerine almış, 
kanun, mekanizmanın nasıl çalışacağını tanzim et
miştir. 

Bunun yanında Emekli Sandığı... Bir Kuruluş 
Kanunu var, Devlet maaşı alan memur namına bir 
miktar prim öder, bir miktar da iştirakçi öd'er. 
Şimdi, Devlet de söz sahibidir. Bunun kuruluşu da 
kendi kanununa göre yapılır. 

Fakat geliyoruz Bağ - Kur'a. Bağ - Kur'da işve
ren kim?.. Yok, işveren yok. Devletlin ne katkısı 
var?.. Yok Halk Bankasının ne katkısı var?.. Yok. 
Para kimin?.. İştirakçilerin. Paranın tamamı, prim 
ödeyen ve buraya üye olan kişilerin. Devlet sadece 
burada organizatörlük vazifesi yapar. 

Şimdi, demokratik düşünceyle hareket etseydik, 
şu yönetim kurutlarım tayin ederken, çoğunluğu 
Devlet memurlarına vermezdik. «9 kişilik Yönetim 
Kurulu...» diyor kanun; 9 kişilik yönetim kurulunda 
5 tane Devletin tayin ettiği memur var, 4 tane de 
bu primi ödeyen kişilerin mensup oldukları kuru
luşların temsilcisi var. Çoğunluk kimde?.. Devlet 
memurlarında; Devletin. 

Özyönetim diye bugün ortaya attığımız ve mü
dafaasını yapan arkadaşlarımın ve "bu fikri Türki
ye'ye getirip öncülüğünü yapan bir partinin ve onun 
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hükümetinin getirdiği kanun tasarısında, başkalarının 
paralarını kullanmada rey çoğunluğunu kemdi elinde 
tutmasını bendeniz demokratik düşünceyle bağdaştı
ramıyorum. Niçin 5 kişi, prim ödeyenlerden değil 
de Devletten?.. Çoğunluğu hiç değilse buna verelim. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki temsilcfeiyle temsil edi
liyor. Sosyal Güvenlik Bakanlığı aday gösteriyor, Ba
kanlar Kurulu kararnamesiyle tayin ediliyor. Ticaret 
Bakanlığı yine aday gösteriyor kendi adamını, Bakan
lar Kurulu kararıyla tayin ediliyor. Umum Müdürü 
Devlet tayin ediyor. 

Şimdi, deseydik ki, hiç değilse Genel Müdürünü 
yahutda Yönetim Kurulu bu seçilecek 9 kişinin ara
sından tayin edersiniz. 

Şimdi, benim anlayamadığım ve antidemokratik 
bulduğum, başkasının, yani kendi paralarını kendile
rinin kullanabilme hakkını kendilerime vermıemlizde 
fayda vardır. Bu, hukuktaki tabiriyle suijeneris bir 
kuruluştur. Devlet katkısı yok, Halk Bankasının bir 
katkısı yok, bu mesleğe mensup olanlar yahutda bu 
teşekküle kendilerini, yarın hayatlarını sigorta edecek 
bir kuruluş olarak girmeyi taahhüt edenler ve prim 
ödeyenler bunun yönetiminde söz sahibi değiller. 

Şimdi, bunu ben şahsen bugünkü düşünce siste
mimize, Anayasamızın getirdiği demokratik düzene 
ve sisteme ve bugün dünyada geçerli bir rejim olarak 
•içersinde bulunduğumuz demokratik anlayışa aykırı 
bulduğumu ifade etmek İstiyorum. Yanlıştır, hiç de
ğilse beş kişinin yönet/im kurulundaki dokuz kişi-
öen, beş kişisinin mesleki kuruluşlardan yönetime 
geth ilmesi lazım idi. 

Yine bu kanunun bir maddesi onu da kısaca ifa
de edeyim; 16 ncı madde diyor ki, «Karşılıkların işle-
t'lmesi...» ne yapacak?.. «... Ödenmiş primler karşılı
ğının en çok c/( 40'nın (b) fıkrasında gösterilen ye
re...» Neymiş o (b) fıkrasında gösterilen yer?.. 
«... Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere 
yatırmak...» Şimdli bir defa Devlet aslan payını almış, 
bu Bağ - Kur'a üye olanlardan. Bu bir. İkincisi 
% 25'ini (d) fıkrasında....» Neymiş c/c 25"in (d) 
fıkrası?.. «Sigortalıların konut ihtiyaçları, kredi ihti
yaçları vs için ayrılacak...» % 25'i de (e) fıkrasında; 
«Bağ - Kur üyeleıilne işletme ve tesis kredisi olarak 
'.alısis edilmek üzere c/c 6'dan az olmamak...» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet bütçesini yapar gibi taksim etmiş. Devletin 

vazifesi bütçeyi yapmak, bütçede amme masraflarını 
karşılamak üzere verir; ama Bağ - Kur'un prim pa
ralarını da böyle c/c 40'ını tahvile yatıracaksın, şu 
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kadar miktarını falan bankaya yatıracaksınız. Bana 
sorarsanız bu düşünce de iyi bîr düşşünce değil. Bu 
yönleriyle bu kanunu maksadına matup hizmet ede
cek ve bu müesseseye girenlerin İradelerinin dışında 
çalışacak bir mekanizma olarak getirildiği kanaatinde-. 
yım. Tashih edlleceğinli zannetmiyorum; ama sadece 
zabıtlara geçsin. İleride belki bu düşünce içerisinde 
bunun tashihime gidilir diye bir hatırlatma vazifesi 
yapıtım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ali Oğuz. 
ALÎ OĞUZ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın 

ark ada şiar im; 
Bağ - Kur Kanununda yapmak istediğimiz bu de

ğişiklik münasebetiyle sosyal güvenlik getirmek iste
diğimiz çalışanlarımıza ve onların dışarıda kalmış 
olan büyük bir bölümüne bu kanunla inşallah im
kânlar getirmek istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkürü 
bir vazife sayıyorum. 

Ancak, şunu ifade etmek isterim ki; bu imkân
lar getirilirken, halen çalışanları, bir taraftan da ça
lışmak iste'düği halde çalışamayanları da düşürtmek 
zaruretinde olduğumuzu ifade etmek 'istenim. 

Tabii ki, bu getirdiğimiz hükümlerle senelerdlir 
ıstınap çeken emekli yaşına gelmiş olmasına ve çalı
şamayacak, takatsiz hale gelmiş olmasına rağmen, 
«Sen daha önce bir dernekte kayıtlı değildin, bu se
beple şu belgeyi getjiremed'in, bunu tevsik edemedin, 
bu sebeple şu senelerini borçlandırmayı kabul etmi
yorum ve seni de emekli etmiyorum.» dediğimiz bir
çok vatandaş bugün şöyle bir rabaıt nefes alacak ve 
inşallah bir milyona yaklaşan insan bugün çalışma 
gücünü kaybettiği içindir ki, rahat etmek imkânını 
bulacak. Bu sebeple çok sevindirici bir kanun. 

Ancak, ilgiiı arkadaşlarımın dikkatini çekmek is
terim. Bunları da yarın emekli ettikten sonra, emekli 
maaşlarını alabilmek İçin birçok bankaların kapısın
da günlerce yine bekleteceksek, bu çok acı bir du
rum oluı. 

Bütçe müzakereleri münasebetiyle Sayın Bakanın 
dikkatine arz etmiştim; banka kapılarında 15 güne 
yaklaşan beklemelerini, emekli işçilerin bir toplantı
sında duymuş ve yüreğim yanmıştı. Emekli maaşını 
alabilmek için banka kapısında emekli işçiyi 15 kün 
bekletiyoruz. Niye?.. Bir bankanın eliyle bu harcan
sın, o bankanın elinde bu para birkaç gün fazla dur
sun dliye. Bunu yapmayalım, inşallah bunun verilen 
emirlerle düzeltilmiş olmasını temenni ederim. Eğer 
düzeitifmemişse, düzeltilmesi bir vecibedir ve büyük 
b'r vebaldir, borçtur. 
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Emeklileri gördüğümüz zaman hemen yakamıza 
yapışıyorlar, diyorlar ki; «Efendiler bu dengesizliği 
ne zaman kaldıracaksınız? Milli Savunma Bakanlığın
dan veya Devlet Demiryollarından emekli olanlar üç 
ayda 30 bin lira alsınlar; biz 35 sene farzımuhal Sü-
meıbankta emek Verdik, bütün ömrümüzü verdik biz 
10 bin küsur lira para alalım. Bu 'adaletsizlik daha 
ne kadar devam edecek, bir denge bu'lmayacak mısı
nız, bir eşitlik getirmek niyetiniz yok mu?» diye bize 
söyleniyorlar, 

Sayın Bakanın ve ilgililerin dikkatini çekiyorum; 
şu Bağ - Kur mensuplarına getirdiğimiz böyle bir fe
rahlığı işçi emeklilerine de getirelim, onlar da bir 
noktada inşallah ferahlasınlar. Çünkü, bugün 10 bin 
küsur lira ile bir insanın üç ay geçinmesi çok zor 
şeydir. Hele yaşlandıktan sonra ihtiyaçlar azalacak 
z?.metmeyin. Hastalıklar başlayacak, vücut yıprana-
cak, çocuklar büyüyecek, onların tahslil masrafları 
üç ayda 10 bin lira... Bu dlile kolay. Bir kendi hali
mize bakalım, bir de onların haline bakalım o zaman 
muhakkak ki yüreğimiz yanacaktır. 

«Çalışmayan kadınlara da bir sosyal güvence ge
tireceğiz.» diyorlar, iyi bir şey. Vakıa bunun lâtife 
edilen tarafları da var ya. Geçen sabahın erken sa
atinde Kayserlı'de gördüğüm bir yaşlı amcaya, «Baka
cak kimsen yok mu?» diye sorduğum zaman; «Baka
cak a^am mı bıraktınız? Kadınlara yoksulluk maaşı 
verdiniz, b'r de yeni maaş bağlıyorsunuz. Bize kim 
g;vr evlât?» dedi. Bunun bakikaJtle ilgili tarafı var; 
ama lâtife tarafı da var. «Tahlili ki yardım edelim, 
ikisinin imkânları birleş/irse daha iyi olur amca...» fa
lan dedik, öyle geçirdik. 

Memur emeklileri imkân bulurlarsa çalışıyorlar 
s:vgilü arkadaşlarım. Bağ - Kur emeklilerinin de ça
lışması temenni ediliyor, yaşı ilerlemiş dahi olsa 
dükkânda çalışsın deniliyor; ama işçi emeklisi bir 
yerds çalışacak olursa, müfettiş yakasına' yapışır, he
men maaşını keserler haberiniz olsun. O da bir im
kân bulursa çalışsın. 10 bin lira verdiğimüz bir insa
na; «Ancak bununla iktifa edersin, çalışamazsın, ça
lışırsan ya maaşını keserim, yahut da maaşını bırak 
git başının çaresine bak.» diyemeyiz. Hem maaşını 
alsın, hem de o ihtiyar haliyle ailesine daha bir im
kânlar götürmek istiyorsa, onu da götürebilsin sev
gili arkadaşlarım. Bugün hem parlamenter olup, hem 
avukat olan arkadaşlarımız yok mu? Hem çok haitıriı 
davalar alıp, çok da güzel işler yapıyorlar. Niye? işçi 
d- bulursa küçük bir iş, o da bunu yapsın, çalışsın, gü
nahtı;, 

478 — 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bir tarafta çalışanlara imkânlar hazırlarken, di

ğer taraftan yüreğimiz yana yana; «Bu memlekette iki 
mfılyon açık işsiz, 3 milyon da gizli işsiz var.» diyo
ruz. Bunu söylemek kolay; ama neticesini düşünmek 
çok zordur, İnsanın sırtı terliyor bunu söylerken, beş 
rriilyon insan. Akşam evine bir kilo ekmek piarasını 
gö'tüı ememenin ıstırabını çeken beş milyon insan. 
Bir tarafta yiyenler, içenler; bir tarafta da, kendisine 
ti'ı kuruş dahi veremediğimiz insanlar. 

Ne olur çalışanlara boyuna imkânlar düşünürken, 
ça'aşmayanlara da imkânlar düşünsek? Şu çalışanlara, 
«'Kardeşim altı ay süz çalışın, altı ay da biz çalışalım.» 
deseler, bu çalışamayanlara ne diyeceğiz? Söylenecek 
hiç lâf yoktur bunun karşılığında. Ya çalışanlar ça
lıştıkları imkânlarından bir kısmını bize versinler, ya
hut da münavebe ile çalışalım, vardiya usulü çalışa
lım deseler, ne diyeceğiz? Bir şey diyecek halimiz 
yök. Onun için ben derim ki, mademki Anayasamız 
Vatandaşlarının tamamının refahını, saadetini, güven
liğini teminat altına alan hükümler vazetmiştir; öy
leyse Devlet olmıanın, Hükümet olmanın haysiyeti 
ona evvelâ iş bulmak mecburiiyetİnli düşünmemiz lâ
zım. Eğer düşünemiyorsak, ne pahasına olursa olsun, 
bütçeye ne getirecek olursa olsun çalışamayana da, 
«Eğer sana Devlet olarak iş bulamıyorsam; gtel, şu 
işsizlik aylığını al.» dememiz lâzım. 

Sevgili arkadaşlarım; 
İlle de sakat mı olması lazım bir insanın maaşa 

müstahak olabilmesi için?.. İlle de yaşlanmış, peri
şan hale gelmiş olması mı lâzım? Hayır, onlara da 
mutlaka bir imkân bulmamız lâzım. Bu neyle olur?.. 
Bu Devlet imkânlarının ve vatandaşın bütün imkân
larının bir araya getirilmesi ile olur ve ne yapıp yapıp 
onlara, da hiç olmazsa canını teninde tutacak kadar 
bir imkân temin etmek mecburiyetimiz vardır. «Kom
şusu aç iken, kendisi tok yatağa giren bizden değil
dir.» buyuruluyor. Onun için bunu unutmamamız 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bağ - Kur'un imkanllarının tahvillere, faizlere ya

tırılmasını biz de tasvip etmiyoruz. Hele para değe
rinin böyle süratle düşürüldüğü memleketimizde iki
de birde devalüasyonlar, para ayarlamalarının yapıl
dığı mernleketimizde tahvile, faize ve banlkaiya yatır
dığınız para, süratle değerini kaybedecek ve emek
linin elinden alıp da değerlendireceğim dediğiniz pa
raları çarçur etmek durumunda kalacaksınız. Mem
leketin sanayi kalkınmasına ve büyük, verimli ve fay

dalı hamlelerine katılmak ve onun kâr ortağı olmak 
ta hayır vardır. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzeninde başka söz 

isteyen sayın üye?.. Yök. 
Sayın Bakan, konuşacak milsiniz efendim?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop Milletvekili) — Sonlunda konuşacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Sonunda; yani tümünün sonu geldi 
de onun için sordum. Teşekkür konuşması mı yapa
caksınız, yoksa yapılmış Olan tenkit ve temenriffiere 
bir cevabınız olacak mı Sayın Bakan?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop Milletvekili) — Efendim, teşekkür ko
nuşması yapmak istiyorum zaman almamak için. 

BAŞKAN — Yalnız teşekkür konuşmasında asli 
mevzulara giremezsiniz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop Milletvekili) — Peki, müsaade ederseniz 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim, Sayın Sos
yal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop Milleftvekili) — Sayın Başkanım, çok 
değerli senatör arkadaşlarım; 

Burada grupları ve şahısları adına konuşjan de
ğerli arkadaşlarımın gerçekten güzel fikirlerine önce 
teşekkür etmek isterim. Çünkü, sosyal yönden esnaf 
ve sanatkârlara 1972 yılından beri meriyette olan ya
sanın bazı aksak noktaları tespit edildikten sonra, 
y'ins birçok milletvekili arkadaşlarımızın, esnaf ve 
sanatkârların konfederasyonlarında görev almış olan 
değerli kişilerin fikirlerinden istifade ötmek suretiy
le, hazırlanmış olan bu kanun tasarısı üzerindeki bi
zi teşvik edici telkinlerine teşekkür etmek istiyorum. 

Bazı arkadaşlarımızın, bilhassa genellikle üzerinde 
durulan emeklilik yaşının diğer Avrupa ülkelerindekÜ 
yaşlara nazaran daha düşük hale getirildiği hususun
da fikir beyanında bulundular. Doğrudur. Yalnız, eşit
lik ilkesi bakımından, bilhassa Sosyal Sigortalarda 
öîsun, gerekse Emeklii Sandığıma tabi olan işirkakçi-
lerde olsun, bunlar arasındaki eşitliği sağlamak ama
cının dışında bir görüşümüz olmamıştır. Yine takdir 
edeceğiniz veçhile, bugün Emekli Sandığında 20 sene 
fiilen hizmet eden, çalışan hanımlar iiie 25 sene huz
me; etmiş olan erkeklerin yaşlarına bakılmaksızın 
emekli imkânlarını yine Meclislerimiz getirmiştir. 

Benim de temenniim; çalışma şartları da dikkate 
alınmak suretiyle, bugün Avrupa'da bile 65 yaşı az 
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bulunmak suretiyle bu 70 yaşıma doğru götürülmek 
istenmektedir; ama yine çok değerli bir arkadaşımın 
da burada ifade buyurdukları gibi, bizim ülkemizin 
ekonomik şartları ve geçim imkânlarının 60 yaşın
dan sonra yaşayan insanların genel nüfusa göre % 4 
'nispetinde olduğu da bir gerçektir. Bu yönden bu
nu bir ölçüde mazur görmek gerektiği kanaatini! taşı
maktayız.. 

Prim ödeme meselesini zaten bir arkadaşımız be
yan buyurdular. Sosyal Sigortalar Kurumunda işçi ve 
işveren tarafından prlim ödenmesine rağmen, burada 
bağımsız kişiiler, kendi nam ve hesaplarına çalışan 
vatandaşlarımız primlerini ödemekte, bu vaziyete gö
re hem işçi, hem de işveren bizatihi kendileri olmak
tadır. Devletin buradaki durumu, süzün huzurunuza 
gelen bu yasaları çıkarmak suretiyle kamu kurulu
şu niteliğinde olan Bağ - Kur'un daha iyi ve ciddi 
bir şekilde yürütülmesi ve sosyal güvenceye kavuş
turulmak istenen 1 milyonun üzerinde, 2,5 milyona 
yaklaşan vatandaşlarımıza yine bir teminat vermek 
bakımındandır. 

Sayın Rendeci'nin özellikle ve hassasiyetle üze
ninde durduğu; yönetim kurulunda esnaf teşekkülle
rinden dört kişinin görev alması, beş kişinin de Hü
kümet kanadından getirilmiş olması; prim veren kişi
lerin, para veren insanların esnaf ve sanatkâr oldu
ğunu ileri sürmek suretiyle-dengesizliğini işaret etti 
ise de, şunu ifade edeyim ki; daha önceki teklifte bu 
3 kişi iken, şimdi 4'e çıkarılmış esnaf ve sanaıtkârlaır; 
ama Ticaret Bakanlığından Ve Maliye Bakanlığın
dan getirilen 2 kişi, 2 kişi de Sosyal Güvenlik Bakan
lığı tarafından temsil edilen toplam 9 kişi ile yöne
tim kurulu terekküp etmiştir ve Sosyal Sigortalar Ku
rumunda işçisi ve işverenin de primlerimi kendileri 
ödemiş olmasına rağmen, oradaki 9 kişinin de 2 ta
nesi işçi ve 2 tanesi işveren tarafından, l'i memur 
temsilcisi, 2'si de Bakanlık temsilcisi olarak getiril
miştir. 

Buradaki felsefe, esnaf ve sanatkârların gelece
ğinin teminatının sosyal hukuk devletinin görevi ol
duğu ve sosyal hukuk devletinin her şeyden önce va
tandaşlarının geleceğini teminat altına alacağı fel
sefesi ve fikri yattığı için, kamu kuruluşu olarak te
lakki edilen bu müessesede yine değerli arkadaşla
rımızın, esnaf ve sanatkârları temsil eden değerli in
sanlarımızın, vatandaşlarımızın, federasyonların gö
rüşleri de alınmak suretiyle bu hale getirilmiştir. 

1972 yılında derneğe kayıtlı olmayan ve bugün 
sayıları 35 - 40 bini bulan ve o zaman derneğe ka
yıtlı olmadığı için de bu kanunun imkânlarından is-

ı tifade etmeyen, yaşları da hayli ilerlemiş olan vatan
daşlarımıza bu kanun yeni bir imkân getirmekte ve 
onlara sosyal güvence sağlamaktadır. 

Bir arkadaşımız haklı olarak; «Emekli olan bir 
sigorta işçisi bir yerde çalışamıyor; ama Bağ - Kur 
Kanunundan istifade eden insanların emekli olduk
tan sonra da çalışacağı...» hususuna işaret ettiler ve 
bunun adaletsiz olduğunu söylediler. 

Biliyorsunuz ki, kanun 60 yaşını bitirmiş olan in
sanlarımıza bu hakkı tanımıştır. Zaten bunların sayı
sı da arz ettiğim üzere çok az olduğu için, milli eko
nomi yönünden ve kendi geçimlerine yeni bir katkı 
ve bir oyalanma, 60 yaşından sonra ruhi depresyona 
girmemesi yönünden de dikkate alınmak suretiyle 
bunlara bu hak getirilmiştir ve esnaf ve sanatkârları
mızın da arzularına uygun şekilde kaleme alınmış ol
duğunu burada ifade etmek istiyorum. Çünkü, onla
rı ilgilendiren bir kanun olduğu için, onların temsil
cilerinin görüşlerini de bir tarafa itmek mümkün 
değildir. 

Bu kanunun en önemli hususlarından birisi de, 
iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle vefat eden 
insanların prim ödemesine bakılmaksızın sosyal gü-
vecneye kavuşturulması ve onlara maaş bağlanması 
yeniliğini getirmiştir. Onun da ötesinde malulen 
emekli olan vatandaşımız iş hayatını terk etmeye
rek, malulen emekli olan yine işine devam etme özel
liğini taşımaktadır ki, bu istisnai bir durumdur. 

Burada, ev kadınlarıyla ilgili çok değerli fikirleri
ni beyan eden değerli arkadaşlarımın hepsi ev ka
dınlarının esasında milli ekonomimize c/c 27,8 (istatis
tikler doğru ise) katkısı olan ev kadınlarımız ki, bun
lar bizim ailelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz ve 
annelerimiz durumunda olan insanlar; bugüne kadar 
gerçekten isteğe bağlı olarak sigortalılık hakkı geti
rilmiştir. Tamamen isteğe bağlı olarak ve bunların 
prim ödemeleri için basamakları da hakikaten çok 
geniş tolerans içinde, bir yelpaze içinde on iki ba
samak olarak sıralanmış, herkesin imkânları ölçü
sünde prim ödeme güçlerine göre bu basamaklardan 
istifade etsin ve basamak seçme bakımından sıkıntı 
çekmesin diye on iki basamağa ayrılmıştır. 

Yaşları bilhassa 40 yaşını geçmiş olan hanımlar 
ve 45 yaşını geçmiş olan erkeklerimize, yaşları iler
lemiş olduğu için 50 ve 55 yaşını dikkate almak su
retiyle geriye doğru on yıllık borçlanma imkânları 
getiren bu kanun tasarısında, bunu bir yıl içinde de
ğil, üç yıl içinde ödeme imkânını da borçlanmak is
teyenlere bir yenilik olarak getirilmiştir. 



C. Senatosu B : 58 

Bütün hedefimiz, burada bir kanunun tam ve 
mükemmel olduğunu iddia etmek değildir. Yine de
ğerli arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, bir eksik
liği gidermek ve âdil, eşit, sosyal imkânları bundan 
mahrum olan insanlara getirebilmektir. 

Bu bakımdan, bu kanun tasarısı yüksek tasviple
rinize mazhar olur ise, gerçekten büyük bir sıkıntı 
içinde bulunan, daima devletini ve milletini düşünen, 
Atatürkçü yolundan hiç bir zaman ayrılmayan, milli 
birliğimize ve siyasi hayatımızın istikrarına ve eko
nomimize büyük katkıları olan işçisi, işvereni, kal
fası, ustası, çırağı bizatihi kendi olan esnaf ve sa
natkâr arkadaşlarımızı, tam manasıyla değilse de 
muayyen ölçüler içinde tatmin etmek imkânlarına 
kavuşmuş olacağız. Bu yönden Yüksek Senatonun 
değerli üyelerinin yardımlarıyla kanunlaşacağı inan
cını taşıdığım bu tasarı münasebetiyle bir arkadaşı
mın işaret buyurduğu fonlar meselesine de kısaca 
değindikten - sonra sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Bilindiği üzere yasaları Yüce Meclisler ve sizler 
çıkarıyorsunuz. Sosyal Sigortalar Kurumunun son 
çıkan 4792 sayılı Yasasında, bu sosyal sigortalar fon
larının ne şekilde kullanılacağı meselesi tadat edil
miştir. Komisyonlarda bunun müdafaaları yapılmış; 
fakat o şekilde tecelli etmiştir. Yani, % 40'ını Sosyal 
Sigortalarda da, Bağ - Kur'da da devleti ileride im
kânları ne olursa olsun vatandaşların, Devlet baba
nın daima yardım edeceği düşüncesi hâkim olduğu 
için, Devletin çıkardığı tahvillere c/c 40 oranında 
iştiraki yasa olarak getirmiştir. Bu, daima değiştirile
bilir, değiştirmek yetkisi de Meclislerindir. Hükümet 
üyesi ve sorumlu kişisi olarak biz, bunları yetkili ar
kadaşların fikirlerinden istifade ederek getiriyoruz; 
değişiklik ve takdir tamamen sizlere ait oluyor. O 
yönden Devlet bankaları, Bağ - Kur ile Sosyal Si-
grtalar arasında bir fark olarak şunu ifade etmek is
terim: 

ıKarma ekonomiyi Anayasamız kabul ettiği için, 
bilhassa Büyük Millet Meclislinde Sosyal Sigortalar 
i!2 ilgili yasa görüşülürken, «Milli bankalar» tabiri 
üzerinde 'hassasiyetle durulmuş, bütün bankalar yasa 
önümde eşit olarak kabul edilmiş ve Merkez Banka
sının garantili altında çalışan % 30 - 35'i Merkez 
Bankası tarafımdan bloke edilen tüm bankaları eşik 
olarak kabul ettikleri için «Milli banka» tabiri istİs-
maıi olarak ve ijina ile konmuş olmasına rağmen, 
BAĞ - KUR'da bu tamlaman değişik bir şekilde 
«Devlet bankası tabiri kullanılmıştır. Devlet bankası 
olarak hangi banka olursa olsun, eldeki mevduatını 
yasal yönden mecbur oldukları tahlilleri ve bilhassa 

— 48i 

19 . 4 . 1979 O : î 

esnaf ve sanatkârların işletme ve konut kredileri, iş
letme ki adileri ile ilgili muayyen nispetini verdikten 
sonra elde kalan fonu, en yüksek faizler ki, bu faiz
lerin de tespitleri yasalarla kararnamelerle oluşturul
duğu için ve idarenin, kamunun ve her şeyin hüs
nüniyet ölçüleri içinde yürütülmesi esas olduğu için, 
o şekilde bu fonların değeriiendirilmie&'i hususundaki 
madde ele alınmıştır. 

Biziim gönlümüz de, Sayın Sarıibraıhimoğlü'nun 
işaret ettiği gibi, soyal güvenlik bankası yahut da 
sosyal bankanın kurulması suretiyle tüm sosyal mües
seselerin. sosyal güvenlik müesses eleri nin bir elde 
toplanmasıyla arta kalan paraların bir fonda topla
narak; hiç değilse iş Bankası, ki özel bir bankadır, 
bugün en güçlü hale gelmiştir, yatırımlarını alkı'llı 
şekilde yürütmüştür veya şu şekilde olmuştur. Biziim 
gayem!;z de sosyal güvenlik bankasını kurmiak sure
tiyle... 

İşte, bilindiği üzere, fikirlerimiz ne olursa olsun; 
fiber afet olsun, sosyalist olsun; Anayasa yönünden 
esas olan karma ekonomi olduğu için; her türlü Şüp
helerin, her türlü dedikoduların önlenmesi bakımın
dan ki, yasaların tatbik edilmiş olmasına rağmen ol
maktadır taunlar. Çünkü, müessese bankaları tanır; 
bankaya verir, bankanın üçüncü şahıslarla ilgisi 
müesseseleri ilgilendirmez. Bunlar milli kuruluşlardır. 

O yönüyle sosyal güvenlik bankasının kurulması
nı biz istiyoruz ve her türlü sosyal güvenlik müesse-
seüeıimi de birleştirilmek suretiyle bu fonları tek el
den idare ederek, sanayi yatırımlarına, iş alanlarına 
'kaydırarak, bunu güçlendirmek arzusundayız. Çalış
malarımız var. Yalnız, demokrasiyle idare edilen 
ülkemizde yine takdir ederler ki, çeşitli kuruluşlar, 
bizim bu Yasamızın hazırlandığı bir sırada çeşitli 
karşıt fikirlerini ortaya .atmışlar. Bu hazırlanan Yasa
mız, o yönden nihayet intizar dönemine sokulmuş
tur. İnşallah kendilerinin ve sizlerin yardımıyla hazır 
olan bu Yasa ileride kesinleşirse, çok daha iyi olur. 
Esas olan hüsnüniyetle hedeflere ulaşabilmektir. Yok
sa, her şeyin altında bir mana aramaya kalkıldığı za-
man, zaten hiçbir yerde, .hiçbir iş yapılamaz. 

Bu yönden, sosyal güvenlik yönünden fonların 
değerlendi ri ilmesi1, fonların güçlü yatırım olarak 'be
lirlenen yerlere götürülmelini istiyoruz. 

Yalnız bir noktaya da İşaret edeyim; sayın üye
lerden bir arkadaşımız, bir konut Şirketinin kurulma
sının yersiz olduğu fikrini ifade buyurdular. Tialbii 
herkesin fikrine hürmet bizim görevimizdir. Bu bir 
fikirdir. Yalnız, 400 bin yıllık konuta ihtiyaç duyu-
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lan bir ülkede, hiç değilse konut değil, konut için 
lüzumlu olan çeşitli inşaat malzemieferinin yapılması
nı sağlayacak 'bir şirikdtiın kurulmuş olması; BAĞ -
KUR fonlarınım değerlendirilmesi balkımındian önem 
'taş/jdığı gibi, bu şirkdtin Emekli Sandığından, Sos
yal Sigortalar Kurumumun da iştiraki ile güçlü bir 
ş'kfce't hallinde, inşaat malzemeleri üreten bir şirket 
halinde çalıştırıknası düşüncesiyle hazırianmıştır bu 
Yasamız. 

Arz ettiğim gibi, bizim özel selkltörün karşısında 
olmamız mümkün değildir. Demokraslimim simgesi, 
özel sdktördiür, karma ekomomidiır. Bu yömdlen, blir 
taraftan devletçiliğin yanında olacaksınız, bir taraf
tan özel sektörün karşısında olacaksınız yahuit da 
bir taraftan tam özel sektörcü olarak gözükeceksi-
riiz, bankalar ya da yatırımlar, tahviller olduğu za
man Devlettin yanında gözükmeye çalışacaksınız. Bu 
meselenin telifi en iyi yoldur, karma ekonomi yolu
dur. Bu yönüyle biz, karma ekonomide kabiliyetle
rin yer almasını istiyoruz ve bir tüccar gibi hareket 
efimek mecburiyetinde olduğumuzu hissediyoruz; ama 
yasalarımız umumiyette katı olmaktadır. Bunun da 
nedenleri, her şeyi yasa ille bağlamak, birleştirmek, 
her saye şüpheli gözle bakmak suretiyle onu kesin
leştirmek endişesi içinde olduğumuz içindir ki, ser
best çalışamadığımız için, bürokrasimin çarkı içeri
sinden kendiımizİ kurtaramıyoruz. Bunu, değerli se
natör arkadaşlarımı bizden çok dalha tecrübeleri iti
bariyle bilmeye muktedir olduğu için arz ediyorum 
ve bu Yasanın milletimize sizin sayenizde hayırlı ol
masını temenni ediyor, hepinize en derin saygılarımı 
sunuyorum, 

Yalnız, tdk eksiğimiz, BAĞ - KUR Kanun Ta-
sarısinida sağlık hizmetlerimin diğer Emekli Sandığın
da olsum, Sosyal Sigortalar Kurumunda olsun, mües
seseler sağlık hizmetlerini vatandaşlara getirmiş ol
masına rağmen, maalesef BAĞ - KUR'da bunu sağ-
laıyamıadık. Sadece Çankaya Hastanesinin değerli 
Yönietim Kurulları aldılar, ilk aşamayı aştık. İleride 
büriîaln temin edeceğÜz. 

Sayın Alli Oğuz Beyefendinin işaret buyurduğu 
üşçi emekliteriinlin, bilhassa emekli maaşlarını Sosyal 
Sigortalar Kurumunda hemen hemen % 80 hallet-
mliş durumdayız; bankaları genişlettik, yaygınlaştır
dık. Her bankadan emekli maaşlarını alabilecekler. 
Fakat bu dahi basında bazen başka şekilde yorum
lara sürüklendi, işçilerim primlerim her banka tah
sil etsin, tahsil eden her banka işçi emeklilerinim pa-
ras!ru versin dediğimiz zaman «Devlet bankası, özel 

banka» diye ortaya bazı fikirler ortaya atıldı. «ıMliüi 
baırika» tabiri kanunda vardır, «Karma ekonomi» 
Anayasada vardır. Bu itibarla, 'bizim içtin 'bütün mües-
ctisefer muhteremdir. Esas olan budur. Bunum böyle 
çJkİMe bilinmesM işitiyoruz ve BAĞ - KUR emek-
lıiüeridin mağdur olmaması için yasa çıkmadan ömce 
her türlü tedbirin alındığını da huzurlarımızda arz 
etmclk işitiyorum. 

Derin saygılarımı sumoyorum. Teşekkür edienim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen sayam üye olmadığına göre madu 

delere geçilmesini aylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
'edilmiştir. 

Sayın Divan Üyesi arıkadaşımın oturarak okuma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edienlier... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Ça'ıanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunumun 
Bazı Miaddeterinüm Değiştİrilmiesine, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Elk ve Ek Geçidi 

Maddeler Eklenmesiine Dair Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 1479 sayılı Kanunun 6 ncı madde

si .aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Atama Yetkisi : 
Madde 6. — Kurumun 1 ila 4 ncü derecelere gi

ren görevlileri Genel Müdürün ön'erisi üzerime Yö
netim Kurulunda, diğer görevlileri Genel Müdür ta
rafından atanır. Genel Müdür, bu yetkisini kısmen 
alt kaderrietere devredebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Ydk. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etrrfcyenfer... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1479 sayılı Kamunun 7 nci madde
sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişrörillmiştir. 

Kurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava is
teri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ite lü
zum görülecek sayıda avukat tutabilir. Kurum bilgi 
istem uzmanları ile teknik hizmetler sınıfından uz
manları Genel Müdürün önerisi ve Yönettim Kurulu
nun kararı ile sözleşmeli olarak çalrştıfaıbîlr. Bun
lara ödenecek ücretlerin üst sının Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılır. Gerektiğinde Bakanlar Kurulun
ca alınacak karar üzerinde yabancı uzmanlar da ça
lışı tmabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Ydk. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edlmfişfr. 

Madde 3. — 1479 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki, şekilde deği^rifcıliştir. 

Yönetimi Kurulumun Teşekkülü : 
Maüld'e 8. — Yönetiam Kurulu bir karar organı 

olup, kurumun en yüksek yönetim ve karar yetkisini, 
sor umSuluğumu taşır. 

Yöırietlîm Kurulu bir başkan ile sekiz üyeden te-
şdkkiül eder. Gen'el Müdür Yönetimi Kurulunun baş
kanıdır. İlk'i üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye 
Malûye Bakanının biır üye Ticaret Bakanının önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır. Sigorta
lıları temsil edecek dört üye, bağlı bulundukları en 
yükisdk meslek kuruluşlarınca gösterilecek üçer aday 
arasından Genel Kurulca seçiür. 

Bakanlar Kurulu kanarı ile atanacak üyelerde Ge
nel Mlüdür ve yardımcılarının haiz olması gereken 
şarltlar aranır. 

Sigortalılar arasından Yönetimi Kuruluna seçilen 
üyenlJn sigortalılık nlitelİğinim kalkması hallind'e Yöne
timi Kurulu üyeliği ancak seçildiği deivre sonuna ka
dar devam öder, 

Siigortalhları temsil öden asıl üyeliklerin boşallima-
sı haînlde, en çok oy .almış olandan başlamak üzere 
yedek üyeler sırasıyla Yönetim Kuruluna katılmak 
üzeı'e 'göreve çağrılır. 

Asıl üyenin yerine gelen yedek üye, asıl üyenin 
görev süresiıni tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinlin 
görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar 
ataRiaibilir veya seçilebilirler. 

!BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

CEVDET AYKAN (Tdkat) — Söz istiyorum 
Sayın Başkam. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğer İÜ arkadaşlarım; 

•Bu madde daihaı önce konuşmıalara, konu oldu. 
Senatomuzda kullanılan bir deyifm varıdır, «Zabıtla
ra geçsin», deyilmü; ban de o deyim içerisinde bu ko
nu ile ilgili kişisel görüşümü ifade etmek isteyece
ğim. 

Ş/imdi, seçenlerin haklarınım ve düşüncelerinin her 
zaman ne ölçüde tespit edldiğ'L tartışılan bir konu
dur. BAG - KUR'un, BAĞ - KUR üyeleri tarafın
dan 'oluşan bu Kurumun, yönetiminde Devletin hâ-
'kiî'mliyefti rnıi, yoksa BAĞ - KUR üyelerini temsâl 
eden kurumların mı hâkim olması daha yararlıdır? 

Bizim ülkemizin sosyal şartlarına baktığımız za
man şunu görüyorsunuz. Devtot kontrolü diaha ge
çeri oluyor. Bu kooperatifler ve belli ölçüde de sen
dikaların ve diğer şeylerim yönetimine bakitığımız za
man, bunların denetimden ve bazı halterde sorumlu
luktan ırak davranışları toplumda bazı israfların ko
nusu olmuştur. Dünyanın her yerinde temel sosyal 
kurumlar, temel sosyal güvenlik sağlayan kurumlar, 
deviît hizmeti olduğu idin, devlet onlard'a kontro
lünü geçerlli kılar. Bu hizmetlerin dışında, temel sos
yal güvenlik dışındaki ek sosyal güvenlik talepleri ki-
şlin'in Ve toplumun özel girişimleri i e özel yönetimin 
ısağDadığı bir halktır. Sayın Balkanım.' da değindiği üze
re Yasalmız BAĞ - KUR'u bir kamu kuruluşu kalbul 
etmiştir ve kamu kuruluşunda Devlettim hâkimiyeti 
ya da Devletin çoğunluğunun var olması kuraldır. 

Ayrıca, tabii «Devlet» dediğimiz zaman, burada 
ıbeüi ölçüde Hükümet oluyor; ayrıca Hükümet meş-
ruiiıydîtini de her zamian seçimden alır. Hükümet, sis-
'temüml'zde, parlamenter demokratik sistemlimizde, ül
kede ya da Pariafmleritoda çoğunluğu temsil etmek
tedir, ondan da gelen bir meşruiyeti vardır. Benim ka
nıma göre ve anlayışıma göre BAĞ - KUR'um yörne-
ıtiımünlde çoğunluğun Devlette olmasında ve BAĞ -
KUR meslek kuruluşlarının burada ikinci derecede 
'buIummlaJairt ülkemizin sosyal gerçekleri ve yasaîa-
rıımızın varlığı içerisinde haklı bir tutumdur. Bunu 
'belirtmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Efendim, tefhim ettim Sayın Oğuz. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkanım, 

metinde bir yanlışlık husule gelmiş, onu arz etmeye 
çalışacağım. 

BAŞKAN — Neresinde efendim? 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Arz edeyim efen
dim. 

8 mci maddenin sondan üçüncü paragrafında; 
«Siigorıtahlar arasında Yönetim Kuruluna seçilen üye
nin sigortalılık niteliğimin...» denirken, «Seçilen üye
nin» kelimeleri yanlış okunmuştur. 

ıBAŞKAN — «Sigortalılık niteliğinim kalkması 
halinde» demliyor değil mi efendim? 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Yani; «Seçilen üye
nin», seçilmeyen üyenin anlamınla geldi. Bendeniz 
öyle işuittim. 

BAŞKAN — Hayır, hayır. Doğru okundu. 
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Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, takdim 
ediyorum. 

Sayın 'Başkanlığa 
1479 sayılı Kanunun 8 noi maddesini değiştiren 

912 Sıra Sayılı Tasarının 3 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini atrz ve 
teklif ederiz. 

ıDskişehir Elazığ 
Ömer Uouzal Cahit Daloklay 

Kütalhıya Ankara 
Ahmet Özmulmcu Atıf Benderiıoğlu 

İzmir 
Münir Dalda! 

«Yönetim Kurulu bir Başkan ite dokuz üyeden 
teşekkül eder. Genel Müdür, Yönettim Kurulunun 
Başkanıdır. İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir 
üye Maliye Balkanının, bir üye Ticaret Bakanının 
önerisi üzerine Balkanlar Kurulu kararı ile atanır. 

Sigortalıları temsil edecek beş üye bağlı bulun
dukları en yüksek meslek kuruluşlarınca gösterilecek 
üçer alday arasından istenilir. Beşlinci üye Türk'iye Muh
tarlar Federasyonunun temısİldisidtir.-» 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efendini? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, Muhtar
lar Federasyonu isteğe bağlı sigortalılardandır ki, 
31 nci maddede isteğe bağlı sigortalı ev kadınları 
dahil olmak üzere birçokları vardır, onlar da temsil 
edilmemektedir. Bu nedenlerle katıltmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Hükümett katıl «yor mu? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop Milletvekili) — Sayın Cevdet Aykan 
ıBeyin de işaret buyurduğu gibi, kamu kuruluşu ni
teliğini taşıyan bu BAĞ - KUR Kanunu Tasarısın
daki Yönetim Kurulunun felsefesine uymadığı cihet
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ödiyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Örterge kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
lbul eldillmiişitıiir. 

Madde 4. — 1479 sayılı Kanunun 9 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Toplantı ve Karar Sayısı : 
Madde 9. — Yöndtim Kurulu eti az beş üye ile 

toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ib alınır. 

Oylarda eşhtllik halinde Başkanın bulunduğu ta
raf çoğunlukta sayılır. 

Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Kurula 
Genel Müdür Yardımcısı Başkanlık edeir. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. Özür
süz olarak toplantılara katılmayan üyelerin ücretle
rinden, Yönetim Kurulunun çalışıma esasları hakkın
daki yönetmeliğe göre kesinti yalpılar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1479 sayılı Kanuınun 16 ncı mad-
d:ci aşağıdaki şekilde değişiMJimişitlr. 

Karşılıkların İşletilmesi : 
Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü mad

desine göre Kurumun ayıradağı ödenmiş primlier 
karşılıkları; 

a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en 
yüksek düzeyde olmak koşuluyla öncelikle Türkiye 
Halk Bankası ile diğer Devlet bankalarına yatırmak, 

<b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvil
lere yatırmak, 

c) Taşınmaz mallara yatırmak, 

d) Sigortalılara konut veya işyeri yapımı için 
bu yapıların birinci derece ipoteği karşılığında taşınd
ın azın değerinin c/c 80'e kadar, konutlarda 15, toplu 
işyerlerinde İC yılda ödenmek, % 5'ten aşağı olma-
irrJak üzere faiz yürütülmek ve aynı sigortalının an-
c'ak kredinin birinden yararlanması kaydı ile yönet
melik hükümlerine göre, banka veya bankalara fon 
olarak veya bu hizmetleriin kurumca fiilen yapılma
sı halinde bu konuda kuruHacak şirkettere veya 21 ncıi 
madde gereğince kurulacak kuruluşlara yatırmak, 

e) BAĞ - KUR üyelerine işletme ve teslis kredi
li o!a:ialk tahsis edilmek üzere % 6'dan az olmamak 
ve Merkez Bankasından esnaf ve sanatkârların fi
nansmanı için açılan reeskont kredilerine uygulanan 
faiz oranlarından 1 puan düşük faiz getirmek koşu
luyla yönetmeîfik hükümlerine göre Türkiye Halk 
Bankasına yatırmak, 

Süratliyle İşletilir. 
Ödenmiş primler karşılığının en çok % 40'ı (b) 

fıkrasında, % 251i (d) fıkrasında ve en az % 25'i de 
(e) fıkrasında yazıtı olan olan konulara yatırılır. 
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BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınızla arz ediyorum, Kabul eden-
kr... Kabul etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

Madde 6. — 1479 sayılı Kanunun 21 nc'i miaid-
desı aşağıdaki Şekilde değiş'tiritaişt'ir. 

Tüzelkişiliği Olan Kuruluşlar Kurmak ve İştirak-
lenide 'Bulunmak YeitJkÜ&i : 

Madde 21. — Kurum, kuruluşları, çalışma konu^ 
lan, organları, görev ve yetkileri ile denetim usulleri 
yöneltiirteliiklerudde belirtilecek, kenıdlisiiıne bağlı, tü
zelkişiliği haiz müesseseler kurar. 

Devlet Yiaitırıim Bankası ve Devlet Planlama Teş-
ki'latunca güvenilir ve kârlı olacağı befeltilbn öncelik
le ara ve yatınım malları üretimine yönelik, sermaye
sinin yansından fazlası kamu kesütmiinle ait olacak 
şdklilde 'kuruluşlara katılabilir. 

•Bu mıadldede belirtilen, kuruluş ve iştirakler Ba
kanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

1479 sayılı Kanunun 17. 18 ve 20 nci maddeleri 
Kurumun kuracağı bu kuruluşlar hakkında da uy
gulanır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda özlük 
halkları saklı kalmak şartıyla çalıştırılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi qylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

M adide 7. — 1479 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desi aşağıidalki şlekulde değiş'tirilımüşfti r. 

Kanunun Amacı ve Kapsamı : 
Mıadde 24. — Kanunla ve kanunların verdiği yet

ik iye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kurumları 
kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hiz
met alkdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesa
bına çalışan esnaf ve sanatkârlar ile dfiğer bağımsız 
çalışanlar hakkında mlalullük, yaşlılık ve ölüm hal
lerinde bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta 
y acdımlan sağlamr. 

Bağıimsız, kendi adına ve hesabınla çalışanlar ola
rak nitelendirilen tüzeiM'şJilerden, 'belediye hulduitl'an 
dışında olanlar dahil kolektif şirketlerin ortakları, 
aidi komandit şÜrtketleıtm kdmiand'iıte ve fcomaındker 
ortakları, limli'ted şirketlerin ortakları, sermlayesli pay
lara bölünmüş komandit şirketlerin k'ömiaridiıte or
takları, donatma iştirakleri ortakları, araonlilm şirket
lerin ikurucu ortakları ile Yönetüm Kurulu üyesi olan 
ortaklan da bu Kanun hükümlerine talbiıdir. 

Anicak, 
a) 18 yaşmı doldurmamış olanlar, 
b) Yabancı uyruklular, 
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c) Kanunla veya Kanunun verdiği yetkiye da-
yaınılıar,2'k İkurucu sosyal ğüvlenliik kurumlarından ma
lullük veya yaşlılık aylığı ile daiilmü tam iş göremez
lik geliri almakta olanlar ile aylık veya gelir bağlaın-
ması içlin talepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim ay
lığı Veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçidi veya 
sürJkJİ kıîsmi işgöremezllik geliri alanlar hariç), 

d) Tarım işi yapanlar, (Tarım sanatlarına ait iş
leri yapanlar hariç.) 

Hakkında bu Kanun hükümleri uygulanımaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Buyurun Sayın Karaman. 

ISALÎH SUPHİ KARAMAN (Talbiii Üye) — Sa
yın Başkan; , 

1479 sayılı Bağ - Kur Yasalsmın, görüşüıilmekte 
olan; tasarınım 7 nci mıaddes'i ile değiştirilecek olan 24 
ncü maddesi İle Bağ - Kur kapsamana giren (kişiler 
açıklanmakta idi. 'Bu maldderiin «dAncalk» kelimeiiy-
fe ibaşlayan son fıkrasının, (b) bendi'nde de, «Kanan
la kurulu emekli sandıklarına kesenek ödemekte ölan-
lar hakkında bu Kanun h'ükülmlenin'in uygulamıamaya-
cağı ıbıildiiriilmıeiktejdir». 

IBu günıe dek sürdürülen işlemılerde hu hüküım yan
lış 'bir uygulama görmıüşüür. Şöyle ki; Kanîunila kuru
lu sandıklara halen kesenek ödeyenler dışında olarak, 
evvelde bir süre kesenek ödeyerek genç yaşta, adli, 
vazife, harp malullüğü ile görevden ayrılmış ve de 
kendilerinle aylık bağlanmış olanlardan daha sonra 
Bağ - Kuv kapsamında !bir iş 'tufanlar da Baş - Kur 
uygulamasına sokulmamışlardır. 

Türkiye CumihuiiJyeLi Emekü Sandığına ya da 
Sosyal Sigortalar Kurulmu kapsamana tabi işyerieriinjd® 
çalışıp da ntormal yasal yaşlılık süneleri iiçeris'Jnde 
c.Tiidkli olacak L'siklin Eağ - Kur kapsamına da gir-
ımel'evl asJa Söz tonıu'su olamaz. Ancak, bu giic'i işyer
lerinde çalışıp da çek genç yaşta adi, malullük, vazC-
fe malullüğü, harp malullüğü statüleri içeririnde ya 
da vatani hizmıelt: aylığı bağlanaraktan küçük nektar
daki aylıklarla elmekli edilen genç kişilerin daha son
ra Bağ - Kur kapsamunda sayılabilecek, bir iş kurma
ları hallinde bunları Bağ - Kur Yasası kapsamında 
saymamak, toplumsal yaşantumöda ve anayasal dü-
zerilmiziln içerisinde adil Ibir davranış olamaız. 

IBağ - Kur Yasasının kabul edildiği 1972 yılın
dan beri, Bağ - Kur Kuırumunlda bu kjonıuda bir tered
düt süregelmiş ve uygulama maalesef bu yolda o!-
mraştur. Bu yüzdem mağdur edilen adi, var.rfe ve 
harp malûlleri arasında her meslek, grubundan insan
lar vardır. Telefon, direğinden düşerek 25 ya^nda va-

485 — 
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zife msalülü olan PTT'diler, görev başında yaralanır-
sakait kalarak vazife 'malullüğü aylığı ile meisieğinden 
ayrılan genç polisler; Kjbrıs'ta, Kore'de malûl 'kalanı 
savaş gazisi 20; - 3G yaş araısmda er, erfaaş, assubay 
vs subaylar ve daha pak çok meslek gruplarından 
kimseler (genç yaşlarında düşük derece aylıklar üzerin
den malul olarak emekli edilmişlerdir. Bunlar daha 
soma geçimlerin!! siürdürsbiimjek Üçin bağımsız iş ala-
n.ında 'birer iş tutmuşiaıdır. Bu gibilerin, Bağ - Kur'un 
kurtuluşundan 'Sonra kapsam dışı tutularak daha uzun
ca süreıcek yaşamları boyunca düşük emekli ayi.kla
nına mahkûm edilmesi insaf dışı bir davran.ş oluip, 
vazife malullüğü,, harp malûllüğü gji'h! kumsal bir kav
rama Ciişmlşliğin de cezalanldırılması sayılır. 

Bunun tam karşıtı: Bu durumda olanlar.n malûllük 
'statiül erini Sürdürül iken Bağ - Kur'a da üye sayılarak 
sigorta keseneklerine karşılık belirli t i r yasal süre so
nunda, yaşlılıklarında, ikinci bir sigorta aylığına da 
kavuştur utması hem adalejte uygun, hem de vazife 
malûllüğü, harip malûllüğü ile kutsal bir kavrama eriş-
mişliğln ödüllendirilmesi gibi doğru bir uygulama olur. 

Üzerimde konuştuğumuz tasarının, Cumhur iye i Se
natosu Bükçe ve Plan Komisyonunda yapılan görüş
mesi sırasında, 21 Mart 1979 günü yukarıdaki konu
yu küle getirmiş ve 28 Mart 1979 günü ikinci görüş
melerde de .tasarıda bunu düzenleyici bir değlştiı^e 
önengeisi sunmuştum. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın, Hilmi İşgüzar, BakaniJk Müsteşarı ve: 
Bağ - Kur Genel Müdürü, Komisyon huzurunda, 
«Değiştirme önergesine gerek kalmadığını, 21 Ma:t 
1979 günü 'Komisyonda yaptığım konuşmadan son
ra h'ir Bakanlık genelgesiyle bu haklı du.a!mu sapta
yarak yanlış .uygulamayı düzelttikerinû» belirttiler. 
Ben de, Devlet çarkının hu kadar çabuk işitilmesin
den duyduğum mutluluğu ve teşekkürlerimi b'ldir-
tmiştim. 

Senato tutanaklarına da geçmek üzeıe, sayın Ko
misyon Başkanından ve Sayın Bakandan şu husus
ları yanıtlamalarını rica ediyorum. 

1. Yukarıda anlattığım üzere, TC Emekli San
dığından, adi, vazjife malûllüğü, harp maluliü&ii \z 
ıvaitaihi hizmet aylığı alanlardan, ya da Sosyal Sigorta
lar Kurumundan buna benzer durumlarda emekli edi
lenlerden, daha sonra Bağ - Kur kapsamında bir iş 
tutanlar, 1479 sayılı Bağ - Kur Yasası kapsamına ahn-
mıslar mıdır? 

2. Bu gabilerin 1972 yılından soma yaptıkları mü
racaatlar, başvuru tarihinden itibaren geçerli sayıl
mışlar mıdır. 

3. Kurumun daha önce bu konudaki tereddütü 
yüzünden, bu gibi halk sahiplerinden sigorta keslniilei'l 
durdurulanlar, ke>sintileıi iade edilenler, ya da ke:in-
tisi kabul edilmeyenlere olumlu uygulamanın başla
tıldığı, tarihten önceki süreler, için gecikme zammı, 
cezalı zam uygulanacak •mıdır? 

4, Görüşülmekte olan Yasa tasarısının 7 nci 
maddesiyle değllşjtirillen 1479 sayılı Yasanın yeni: 24 n,eü 
maddesinde getirilen yeni hükümler, bu gibilerin söz 
konusu ettiğimiz halklarım korumakta mıdır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

iBdr temennide bulunmak için huzurunuz!! geldim. 
Anayasamızın 48 neti maddesi sosyal güvenliği, va
tandaşlar için halk olarak tanımlar ve bu hakkın kul
lanılması için gerekli kurumları kurmayı da Devk1 e 
görev olarak verir. Delvlet, bu maddenin bir gereği 
olarak, esnaf diye tanıdığımız bir vatandaş gruŞbuımu-
za sosyal güvenlik mıüeiss'efsös'in'j 'kuı'muştur ve bunu 
işletiyor. 

Değerlü arkadaşlar rm; 
Yalnız, bu hususla ilgili bir rakam var; ş»'mdi Tür

kiye'de esnaf sayısı ne kadar?.. Esnaf teşekkülleri 
'bunu 4 - 5 milyon olarak helirliıisr. Tabii bu abar
tılmış bir rakamdır. Eğer Türkiye'deki ortalama aile
nin nüfus sayiSinı beş kişi kaibul ederseniz; dört mil
yon esnaf olduğu zaman, karşınıza 20, milyonluk bir 
nüfus çıkar ki, bu doğru değildir. Ama, her halde 
Türkiye deki esnaf sayısı (Kendiikni bu Kanan kap
samı içerisinde esnaf diye tanıdığımız vatandaşlarımı
zın sayısı) 1,5 ilâ 2 mıilyon civarındadır. Şimdi 'bun
lardan bir milyon civarı, halen Bağ - Kur'a prim 
ödüyor ve Bağ - Kur üyesfi. Kanun Çikalı sekiz yıl 
olmuş. 

(Bemim temennim şu: Sayısı yarım milyon veya bir 
milyon civarındaki diğer valtandaşlarımızm, bu sosyal 
güvenlik kurumuna üye .olmayışının, ya da bu haktan 
yararlaryrıayiŞînın tazı nedenleri vardır. Muhteme
len bumun bir nedeni; prim meselesidir, alt gelir gru
bunun bunun gerelkülrdiği pıimıi ödeyemeimıesidlr. İkin
cisi ile ilgili olarak, «Bazı yasal belgeleri sağlayama
ması.» dediler. Bunların hepsi geçerli olabilir; fakat 
Devitsin bir görevi, bu vatandaş grubunun bu hakkını 
kullanimasımın imkânlarını sağlaimaiktır. 

Sayın Bakanın, dikkatlerine teşekkür ederim. Blle-
Ihiltiiğim kadarıyla Sayın Bakan, Almanya'd aki sosyal 
güvenlik müesseseleriyle ilgileniyorlar. Şimdi bu ku-
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ruimm ılşlietoeık lâzım. Acaba şöyle bir şey düşünülebi
lir m»!; talbli'i mıeislelk kuruluşlarının 'bir tanesi burada 
sofumMuik, alıp, üyelerimle, 'burada üye olabilmeler!; 
için bıiritailu'm imikâm Ve şa.ltlan hazırlayamazlar mı?.. 
Oötavlevirtin (bir tanelsıi buldur. Ama, zannederim asıl 
görev Devletindir, DövM, ya 'da Bağ - Kur, ya da 
Sosyal Oüivemlıllk Bakanlığı, ne derseniz, bir ıkurjım, 
ba esnaf kütlelime g'lderıelk, sosyal hizlrnısllüer, gö;:vii-
l'ör aracılığıyla bunlarla 'temas edecîüctir, Ku.r„r.'. an-
îiatacaıktiir ve onlar in şu veya 'bu nedenle gelen gliç-
îü'klevi.mi çözıülm'emelsi sanınım; kanunlarımızın doğru 
yöridle teıfs'irin'in bir ifalddsd olacaktır. 

Teımedlm, şu: Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Bağ -
Kur'um ya da bu konuda'ly'l msslJk kuruluşların.m, bu 
halktan yararlanımaıyan (tahmin ede/im yarım mi!yon+ 
la bir milyon arasındadır, daha fazla olamaz) o civar
daki vatandaşa ve esnafa giderek, hem kanunu anlat
ması hem dis bu Kamunıuln sağladığı halklardan yarar
lanmasını engelleyen engeller ne ise onları kaldırma
mın yollarını bulmaktır. 

TeşeSk|k|ür .ejderim. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde başlka söz isteyen 

sayrn ülye?.. Ydk. MaJdkJleyi oylarınıza arz ediyorum. 
ıKalbul «demler.. Ka]bul emmeyenler... Maidde kabul ediî-
imJiştir. 

SALİH SUPHİ KARAMAN (Tabii Üy;) — Si
yi m Balkan siorularırna cevap verilmedi efen d' m. 'Bu 
mddlie üzerinde sorularım vardı, Zapta geç<me:'i ba-
kımıinldan çdk, önem'ıidir. 

'BAŞKAN — Peki erendim. Buyuunn Say.n Ko
misyon. 

Kısa kı'sa cevap verilmenizi rica edeceğim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 

« A S A N GÜVEN (Traibzom) — Say.n Kanaman'm, 
ibah'sieiütllği hata düzeltilmiştir. Vazife malulleri, harp 
malûlleri, vatani hizmet aylığı alanlar'dan, Sosyal Si
gortalar Kurulm'uldan, buna benzer diğer kuruimlar-
'dan dm'dkli eJdıilemler, 1479 sayılı Bağ - Kur Ya=a,:ı 
kapsamıma alınmışlardır. Bunlar, 1972 yılından. it.'Ca-
ren yaradamacaMıartdır. Bminıîaıidan geciklm'e zarmmı, 
aezalı zam diye bir şey mavzuıbalhis değildir. K en dile
nime üç ay süre verileceıkilıir ve 24 .nlciü maddede gdj.'ı 1-
len yemi ıhüklürrıferdien de yararlanacaklardır. 

Saygılar, 
ÖMiER UCUZAL (Eslkişeshir) — Madde oylan;J-, 

ırr» Sayın Bakkam?.. 
IBAŞK1AN — Ma'dlde oylanıldı da zapta ginmıesi için 

mitaaalde ettik, 
ÖMİER UCUZAL (Eskişehir) — Yarım kaldı 

efenidim, 
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(BAŞKAN — Hayır efendim, madde oylandı. Mad-
Ide oylandıÜ-dan sonra esvap vertneleninıi liste'diler, ce-
vaplannıın zapta gliimıels'ni temin dtiüJk o kadar. 

Maidde 8. —• 1479 saiyıh Kanıumun 25 nci mad
deci aşağıdaki şelkıilde ^dieğiş'tir ilimi iştir. 

Sigortalılığın Başlangıç ve Bitiş taıOhi: 
MadU's 25. — 24 ncü maddede beliıîliilen kıim-seler 

çalışlmalya başladıkları tarihten. itibaren kendiliğinden 
bu Kamuma göre «sigortalı» olurlar. 

'Bunla, (dan; 
a) Kendi nam ve hesabına çalışmasına son veren 

veya '24 ncü maddenin İkinci fılkrasınlda belOrtıifen şl'r-
Ikletferle ilgisi kalmayanların çalışmalarına son verdik
leri 'veiya ilig'ileı'inim kesildilkierii tarih ve mesleki te-
şeklküller'inden kaydını silidir enlerin meslelki teşe'ktk'Lİl-
Ierimee kayıtların m silindiği tarih, 

b) 'Bir işvsreme hizmeit akdi ile bag.mii olavaık ça
lışınken de mjedcilt teşe'kıkülütne kayutlı olmalk zorunda 
bulunan sigortalılarım ise, kentli mam ve beırapîarına 
çalıiştrmalarına son veıidikleni tarih, 

c) lif lasına karar veıill'miş olan tasfiye halindeki 
şirlkjet ortaklarınım, şirlkeiflin tasfiiyefsline karar verıiidıiği 
'tarih, 

Sigortalılığın sona erdieji tanlh olaralk alınır. 
BAŞKAN — Madde üzerinjde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok;. 
I jMaldideyi oylarınıza arz eldi yorum. Kalbul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Mad'de kabul edil İmi'şt İr. 
iMaldde 9. — 1479 sayılı Kamunun 26 ncı mad

desi aşağ:dalki şelk'ilde dleğ'işftiri'lmiişiJlr. 

Yazılıma :' 
Madde 26. — Bu Kanunun kapsamına girenler, 

çaltoaya başladıkları tarihlisin itibaren bağlı oldukları 
fmiesılök ikuruluşları ve ajaınlılkiları yolu ile mösleik •karu-
luşanna kaiyutlı olimalk zoruınluğünjda olmayanlar da en 
geç üç ay içinde Kurulma başvurarak kayıt ve tescıil-
lenini yaptırmaikla yülk'ümlü'dürler. 

ıMesldk, kuruluişları da yemi yazılanları ve kayidı silli-
menıler'i en geç üç ay içimde Kurulma 'bildir'rnje'k zorunı-
'dad'irlaı^ 

Ayrıica, vertĝ i dairel'eri, ıbelddiyeler, özel (idareler 
ve idiğer kaimû kıunuılûşları ıkenldileı'iınie mjüraoaatla iş-
yerıi açltılklarını, bildiren vâya rujhsat alanları Kuriu'mıa 
>en 'geç üç ay içimide 'bildirrnelkle yükulmılüldürler. Bildıl-
rlm işlemleri Sosyal Güvenlik ve Malıiy'e bakanl.'kla-
rınca 'mlüştenekıen hıazırlamacak bir yömieltm ellikle dü-
z;enlienir. 

Yulk'arılda sayılı kainnu kıüruluışlan He bağlı olduik-
I lan mıöslelk, teşelklküllieri tarafınidan 'k'en'di. nam ve he-
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sabına çalıştıkları Kuruma blldirllrnilş olmakla beraber 
üç ay iç iride Kuruma başvurmayanların, resen tescil 
edilmiş sigoKalı olarak hak ve yükümlülükleri, bu 
kuruluşlara yazılarak veya rujhsat alarak çalışmaya 
başladıkları tarihten itibaren başlatılır. 

'Sigortalı olmalk hak ve yükümünden kaçinıiamaz 
ve vazgeçilemıez. 

!Sözreş;mele,ie, sosyal sigorta yardım ve yiklim
lerini azalmak veya başkasına devretmek, yolunda hü
kümler konulamaz. 

Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya zo
runla oldukları esaslar ve tecsille ilgili işlemler yönet
melikle düzenlenir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen say.n 
üye?.. Vo!k. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul emmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

'Makide 10. — 1479 sayılı Kanunun, 28 nci mad-
desiinin son fıikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en. 
az üçte ik's'ni yitirmiş sayılacakları, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal Si
gorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü» ndelki esaslara göre 
tesıpit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
'ddenler... Kabul emmeyenler.. Makide kabul ödiîmiştir. 

Madde 11. — 1479 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desinin (c) fıkrası aşağıdaki şeklide değişlüriimlş ve 
•maddeye bir fıkra ektenimişiîir. 

c) (Malûllük aylığ.iidan yararlanmak için yazılı 
listeklte bulunmak, 

Şarttır. 
Bağ - Kur'da fiili sigortalılığı devam ederken bir iş 

kazası veya möslek hastalığı sonucu 28 nci maddede 
yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma gücünün em az 
üçte ikisini kaybedenler için (b) fıkrasındaki 5 tam 
yıl sigorta primi ödemiş olmak koşulu aranmaz. 

'BAŞKAN — (Madde üzerinde söz isteyen say.n 
üye?. Yoik. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul. edenler.. Kalbul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 12. — 1479 sayıiı Kanunun 30 ncu mad-
desi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

Malûllük Aylığinrn Hesaplanması : 
ıMadde 30. — Malullük aylığı sigortalının 5C nci 

maddede belirtilen gelir basamaklarından son defa 
prim ödediği gelir basaimağının % 70'i oranında he-
sapılamır. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durum
da malul olan sigortalıya yukarıdaki fıkraya göre 

belirtilen gelir basamağının c/<-, 80 oranında malullük 
geliri bağanır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sayın 
üye?. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul emmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 13. — 1479 sayılı Kanunun 33 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 
Madde 33. — Yapılan kontrol muayenesi sonu

cu malullük halinin kalktığı anlaşılması halinde, ma
lullük aylığı kesilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları : 

Madde 35. -— Yaşlılık aylığından yararlanabilmek 
için; 

a) Sigortalının bu Kanuna tabi işten ayrılmış ol
ması ve Kurumdan yazılı talepte bulunması, 

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 
olması ve en az 25 yıl sigorta primi ödemiş bulun
ması şarttır. 

c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmak
la beraber en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olan
lara da kısmi aylık bağlanır. 

Bu madde esaslarına göre aylık bağlananlar 60 
yaşını doldurduklarında tekrar bu Kanuna tabi iş
yeri açabilecekleri gibi, 60 yaşından sonra aylık tale
binde bulunanlardan işten ayrılma koşulu aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 15. — 1479 sayılı Kanunun 36 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması : 
Madde 36. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 

kazanan sigortalılara en son prim ödediği gelir ba
samağında en az bir tam yıl prim ödemesi koşuluy
la bulunduğu basamağın c/c 70'i oranında aylık gelir 
hesaplanır. Bulunduğu gelir basamak primini bir yıl 
ödememişse, bir önceki basamak üzerinden aylık gelir 
hesaplanır. Bu oran 25 yıldan fazla prim ödenmiş 
olması halinde fazla olan her tam yıl için f/c 1, ka
dın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılı-
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ğa devamda, fazla olan her tam yaş için de ayrıca 
c/c 1 artırılır. 

35 nci maddenin (c) fıkrasına göre bağlanacak 
aylıklarda ise primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam 
yıl için r/r 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı her halde % 90 oranını aşamaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 38 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 
Madde 38. — Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık 

aylığı, sigortalının bu Kanuna tabi işlerde çalışması 
halinde kesilir. 35 nci madde hükmü saklıdır. Şu ka
dar ki, işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlan
ması isteğinde bulunanların eski aylıkları, ister tarih
lerini takibeden aybaşından itibaren yeniden ödenme
ye başlanır. 

Bu Kanuna tabi bir işte çalışması nedeniyle yaş
lılık aylığı kesilenler, istekleri halinde, bu Kanuna 
tabi işte çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, son 
defa prim ödedikleri gelir basamağı üzerinden prim 
ödemeye devam edebilirler. Bu gibiler tekrar yaşlılık 
aylığı talep ettiklerinde haklarında bu Kanunun yaş
lılık sigortası hükümleri yeniden uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 17. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Sigortasından Toptan Ödeme ve Hizmet 
İhyası : 

Madde 39. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrı
lan, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
kazanamayan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş bulunan sigortalılara ödedikleri primler, ya
zılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri ve
rilir. 

Ancak bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak 
yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine 
yapılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı 
tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlik
te peşin olarak iade ettikleri takdirde bu Kanuna gö
re geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 18. — 1479 sayılı Kanunun 41 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığından Yararlanma Koşulları : 

Madde 41. — a) Ölüm tarihinde en az üç tam 
yıl sigorta primi ödemiş olan 

b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken 
yahut yazılı olarak istekte bulunup malullük veya 
yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra 
ölen 

c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık ay
lıkları kesilm'iş olan sigortalılardan ölen 

d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olan
lardan 39 ncu maddeye göre toptan ödeme talebinde 
bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen, 

Sigortalınm hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 
Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya mes-

Lk hastalığı sonucu ölenler için prim ödeme süresi 
aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 19. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak 
rahibi kimselerine bağlanacak aylığın saptanmasında, 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanma
sına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık 
aylığı, 

b) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol 
muayenesi nedeniyle aylığı kesilen sigortalı için. sağ
lığında bağlanmış bulunan malullük aylığı, 

c) Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı 
olarak çalışmaya başlaması nedeniyle aylığı kesilen 
sigortalı için 38 nci maddedeki esaslara göre sapta
nacak aylık, 

d) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle beraber 
15 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halinde, 
35 nci maddenin (c) fıkrasına göre 15 tam yıl sigorta 
primi ödemiş - olanlar gibi 36 nci madde gereğince 
hesaplanacak aylık 

() Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için 
istekte bulunmamış olan sigortalıların kadın ise 50, 
erkek ise 55'ten yukarı yaşlarda ve 15 tam yıl prim 
ödedikten sonra ölümü halinde 36 nci madde hükmü
ne göre hesaplanacak aylık. 
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Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birimin sürekli bakımına muhtaç 

durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık 
bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına 
gör~ saptanacak aylıklarda bu nedenle yapılan artış 
oram dikkate alınmaz. 

Ölüm aylığı, her halde ölüm aylığına esas gelir 
basamağının c/c 90'nını aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 1479 sayılı Kanunun 45 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eş ve Çocuklara, Ana ve Babaya Tahsis Yapıl
ması : 

Madde 45. — Ölen sigortalının tahsis yapılmasına 
hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde belir
tilen oran ve koşullarla aylık bağlanır veya toptan 
ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 42 ne" madde gereğince sapta
nacak aylığının veya 44 ncıi madde gereğince sapta
nacak toptan ödeme tutarının, 

a) Dul eş için c/c 50'si aylık alan çocuğu bulun
mayanların dul eşine c/c 15"). 

b) Sigortalı kadının ölümü tarihinde çalışmaya
cak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olan 
ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgele
nen kocasına Ç£ 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan 
aynı durumdaki kocaya C{ 75'i, 

c) 18 yaşını (veya ortaöğrenim yapması halinde 
20 yaşını, yükseköğretim yapması halinde 25 yaşını) 
doldurmamış veya yaşlan ne olursa olsun çalışama
yacak durumda malul bulunan çocukları ile geçimini 
sağlayacak başka bir geliri olmamak koşulu ile yaş
ları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukların her 
birine % 25'i, 

d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan 
eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin 
toplamı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan 
kısım eşit paylar halinde, geçiminin sigortalı 
tarafından sağlandığı belgcıenen ana ve babasına, her 
birinin hissesi sigortalıya aii aylığının en çak % 25'i 
olacak şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklar, hak sa

hibi bir kişi ise, birinci basamağa göre bağlanacak 
aylığın % 80'inden, hak sahibi iki kişe ise c/c 90'ın-
dan az olamaz... 

Sigortalı tarafından evb.t edinilmiş, tanınmış veya 
nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış 
çocukları ile, sigortalıum olumundan sonra doğan 
çocukları, bağlanacak aylıktan yukarda belirtilen 
esaslara göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin top
lamı, sigortalıya ait aylık tutarını geçemez. Bu sını
rın aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin 
tahsis miktarlarında orantılı olarak indirmeler yapı
lır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza er/ ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 21. — 1479 s:\il. Kanunun 49 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiş', -rilmiştir. 

Prim Oranları ve Hesaplanması : 
Madde 49. — Bu kanıma göre ödenecek sigorta 

primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci maddede belir
tilen gelir basamağının *if 1 fndir. 

Sigortaya girişte bildirilen gelirin bir defaya mah
sus olmak üzere v/c 25'i oranında giriş keseneği, ba
samak yükselmelerinde ise. :ki gelir basamağı arasın
daki artış farkı kadar yükselme primi alınır. Sigorta 
primi, sigortalılığın başladığı tarihi takip eden ay 
başından, sigortalılığın b.tnği ayın sonuna kadar 
hesaplanmak suretiyle tam ay olarak alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uygulamasın
da gider olarak gösterilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 22. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişi'rilmiştir. 

Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Olan Gelir Ba
samakları : 

Madde 50. — Bu kanuna göre sigortalıların öde
yecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabında 
esas tutulacak aylık gelir basamakları . 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 

1 200 
1 600 
2 200 
2 800 
3 400 
4 000 
4 800 
5 600 
6 400 
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Onuncu basamak 7 400 
Onbirinci basamak S 400 
Onikinci basamak 9 660 
Yukarıdaki basamaklar geçim endekslerinde, as

gari ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin 
ekonomik durumunda meydana gelen değişikliklerle 
Kurumun mali durumu gözönünde bulundurularak, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre saptanan 
prime esas tavan ücreti aşmamak üzere basamak sa
yısı sabit kalmak ve anılan kanuna paralel olarak 
Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madie kabul edilmiştir. 

Madde 23. — 1479 sayılı Kanunun 51 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 
Madde 51. — Sigortalı bu kanuna göre sigorta

lılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen ay
lık gelir basamaklarından dilediğini seçer ve en geç 
üç ay içinde kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerin
de veya dilekçesinde yazılı olarak bildirir. 

Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birin
ci basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir 
işte çalıştıktan sonra Bağ-Kur kapsamına girenler 
geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki prime esas 
ücretin veya keseneğe esas derecelerin en yakın ol
duğu basamağı seçmiş sayılırlar. 

Gerek Bağ-Kur ve gerekse diğer sosyal güvenlik 
kuruluşları kapsamından çıkarak yeniden Bağ-Kur 
Kanunu kapsamına girenlerin evvelce Bağ-Kur'a fii
len prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden 
sigortalılıkları devam eder. 

Basamağın yanlış seçilmesi, aynı bildirgede deği
şik basamak seçilmiş olması, basamak seçiminin ya
zılı olarak bildirilmemiş olmasına karşın prim ve ke
senek yatırılmış olması ve diğer hallerde hangi basa
mağın seçilmiş sayılacağı ve bu madde hükmü ile il
gili diğer işlemler bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Yırcalı, buyurun. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarımız; 
Bu madde içinde, üçüncü fıkra ile dördüncü fık

ra arasında bir tezat bulunmaktadır. Üçüncü fıkra 
aynen şöyle : «Ancak diğer sosyal güvenlik kanun
larına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ-Kur kapsa
mına girenler geldikleri sosyal güvenlik kurumunda-
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ki prime esas ücretin veya keseneğe esas derecelerin 
en yakın olduğu basamağı seçmiş sayılırlar.» 

Yani, Bağ - Kur'dan başka her hangi bir sosyal 
güvenliğe tabi bir görevde bulunanlar Bağ-Kur'a gir
dikleri zaman, kendi derecesine en yakın bir derece
deki prime tabi olarak kendilerine sosyal hak tanı
nır; fakat dördüncü fıkrada bakın ne var. 

«Gerek Bağ-Kur», yani Bağ-Kur'da olduğunuz 
zaman «... ve gerekse diğer sosyal güvenlik kuruluş
ları kapsamından çıkarak yeniden Bağ-Kur Kanunu 
kapsamına girenlerin evvelce Bağ-Kur'a fiilen prim 
ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigortalı
lıkları devam eder.» 

Bu şartlar içinde ne oluyor? İki durum var bu
rada. 

Birincisi, Bağ-Kur'a tabi olan bir işte çalışıyoruz, 
primlerimi ödüyorum, ondan sonra Bağ-Kur'dan ay
rılıyorum ki, bir çoğuna girebilecektir belli bir yaş
tan sonra, babasının yanında çalışıyor, kendi dükkânı 
da var hatta; Bağ-Kur haklarına sahip olabiliyor; 
ama belli bir yaştan sonra 10-15 sene memuriyet ya
pıyor. Müddetini doldurmamıştır, yaşı da müsaittir, 
tekrar memuriyeti bırakıyor, Bağ-Kur'a giriyor. O 
zaman üçüncü fıkradaki haklarından katiyen istifade 
edemiyor; yani memuriyetten ayrıldıktan sonra o 
dereceler üzerinden ona yakın bir şekildeki dereceye 
giremiyor Bağ-Kur şartları içinde, ilk Bağ-Kur'daki 
derecesine giriyor. Bu tamamen haksızlıktır. 

İkincisi, bir başka tezat da var. Okursanız yine 
dördüncü fıkrayı ne diyor? «... ve gerekse» diyor. 
«... ve gerekse» demek, «Gerekse» dendiği zaman, 
şu fıkrayı koyduğunuz zaman arkasından ne oluyor 
o zaman? Tıpkı üçüncü fıkrada olduğu gibi, «... ge
rekse diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamından 
çıkarak yeniden Bağ-Kur'a girdiği takdirde» Ne olu
yor o zaman? Başka bir şeyden çıkıyorsunuz. Birinci 
fıkrada ne deniyordu? «Bir memuriyetten»; yani baş
ka bir sosyal güvenliğe tabi olan bir görevden ayrı
lıyorsunuz, buna girdiğiniz zaman; yani Bağ-Kur'a 
girdiğiniz zaman, ona yakın dereceyi alabiliyorsunuz. 
Burada bu ikinci fıkrayla, yani «... ve» den sonra
kiyle mutlak olarak o üçüncü fıkradaki tanınmış olan 
haktan da tamamen yoksun bulunuyorsunuz. 

Bu tezatların ve aradaki farkların giderilmesi 
zaruridir. Sayın Bakandan ve Komisyondan bu ko
nuda bir açıklama görülür ve tüzükte buna göre bir 
ayarlama yapılabilirse, tahmin ediyorum ki, bu hak
lar da tanınmış olur. 

Teşekkür ederim efendim. 
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MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Hakkın 
gaspı oluyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selam
larım. 

Ben bu maddenin son fıkrası üzerinde konuşmak 
için söz aldım. Deniyor ki, «Basamağın yanlış seçil
mesi, aynı bildirgede değişik basamak seçilmiş olma
sı, basamak seçiminin yazılı olarak bildirilmemiş ol
masına karşın prim ve kesenek yatırılmış olması ve 
diğer hallerde nangi basamağın seçilmiş sayılacağı 
ve bu madde hükmü ile ilgili diğer işlemler bir yö
netmelikle düzenlenir.» 

Bu yönetmeliği kim düzenleyecek ve eğer bakan
lık düzenleyecekse bu yönetmeliği uzun süre düzen
lemezse bu gibi kişilerin hakkı tabiatıyla askıda kala
caktır, işlemleri askıda kalacaktır. 

Bu konuyu belirtmek için söz aldım. Her halde 
sayın bakanımız bunun için bir vade burada belir
tirlerse memnun olurum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu temas edilen tezat hususunda 
Komisyon mu? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Hasan 
Güven. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Öncelikle ilk Bağ-Kur'a girişte başka bir sosyal 
güvenlik kurumunda çalışmamışsa. ücret yönünden 
karşıtına uygun bir basamağa gelmesini uygun bul
dular, burada bir şey yok, ihtilaf yok. 

Şimdi, ikinci kesimdeki tezat gibi görünen du
rum aslında tezat değildir. Şöyle ki, düşünün ki, bir 
kişi 30 sene Bağ-Kur'un birinci basamağına girmiş, 
hiç derece artırmamış, orada devam etmiştir. 18 ya
şında girmiştir, 30 sene sonra 48 yaşında oluyor ve 
kadındır da bu, 50 yaşında emekli olacaktır. Ondan 
sonra birden bire Bağ-Kur'dan ayrılmıştır, gitmiştir, 
bugünkü statüye göre 10 bin lira sigorta primi öde
yen bir işe girmiştir. Orada çalışmıştır, oradan he
men bir sene sonra dönüp tekrar Bağ-Kur'a gelebi
lir. 

Şimdi, 30 sene, birden taa 12'ye kadar bir hayli 
primler ödeyen esnafın yanında, bu bir de prim öde
miştir, hiç o primleri vermemiştir, hemen tepeden 
gelmenin yolunu... Esas bunu tıkar. 

Sayın Demirtaş bana haklı olarak dediler ki, «Me
sela Parlamenterdir, bir meslek sahibiyim, beşten 
ayrıldım.» Orada bir seçimlik hakkı veriyor. Parla
menter oldun mu, illa Emekli Sandığına gireceksin 
diye bir konu yok. Orada devam edebilirsin. Yani 
o hakkın kaybolmaz. 

Kaldı ki, Emekli Sandığında da bu vardır. Emek
li Sandığının 5 nci derecede yüksek tahsillidir, uz
mandır, 5 nci dereceye kadar gelmiştir, memuriyeti 
bırakmıştır, başka bir iş yapmıştır, serbest çalışmış
tır üç yıl. Ondan sonra tekrar döndüğünde yine o 
da aynı bıraktığı yerden başlar, ileri bir hadden baş
lamaz. 

O bakımdan, bu gelişme, tezat gibi görünse dahi, 
tezat değil ve üstelik de üyeler, ki bilhassa zaten es-
nafsa devam edecektir. Eğer memuriyete giriş du
rumlarında, ki bazılarında, parlamenterlerde, pekâlâ 
sigortadan da devam etme imkânı olduğu için ona 
bir zarar olmaz. Kaldı ki, emekli statüsüne göre 
herkesin kendi durumunu da bu statü içerisinde 
ayarlayabilir. Bunun böyle mütaala edilmesi gere
kir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen başka 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — 1479 sayılı Kanunun 52 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi : 

Madde 52. — Sigortalı bulunduğu basamakta iki 
tam yılını doldurmadıkça ve sırası dışında basamak 
yükseltemez. Basamak yükseltmek için, iki dönem 
öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların öden
miş olması koşuldur. 

Basamak yükseltme isteği kuruma yazı ile bildi
rilir. 

Bu yazılı talebi takip eden dönem başından itiba
ren, sigortalı yükselttiği basamak üzerinden basa
mak yükseltme farkı ile primlerini öder. 

Bu kanun kapsamına ilk kez girecekler giriş bil
dirgesi ile veya sonradan usulüne uygun olarak ve
recekleri dilekçe ile basamaklarının kendiliğinden 
yükseltilmesini kurumdan isteyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 25. — 1479 sayılı Kanunun 53 ncü mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen prim borcu
nu (Ocak, Şubat, Mart,) (Nisan, Mayıs, Haziran), 
(Temmuz, Ağustos, Eylül), (Ekim, Kasım, Aralık) 
sürelerine ait olmak üzere, ilgili dönem ayının sonu
na kadar kuruma ödemek zorundadır. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlaya
rak ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her 
ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 26. — 1479 sayılı Kanunun 56 ncı mad
desinin son iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bir fıkra eklenmiştir. 

Yukarıda belirtilen raporlar üzerinde kurumca ve
rilen karar ilgililer tarafından itiraz edilirse, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara 
bağlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu 
hizmetin karşılığı anılan kurumun ücret tarifesi üze
rinden ödenir. 

Bu maddede belirtilen işlemler bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 27. — 1479 sayılı Kanunun 70 nci mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Bu kanuna dayanılarak kurumca açılacak, tazmi
nat ve rücu davaları ile prim alacakları davaları 10 
yıllık zamanaşımına tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 28. — 1479 sayılı Kanunun 73 ncü mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılar, bu kanun hükümlerinin uygulanması 
hakkında kurumca yapılacak saptamaya karşı bildi
rim tarihinden sonraki bir yıl içinde yetkili mahke
meye başvurabilirler, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 29. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılıklar : 
Madde 74. — Her hesap yılı sonunda, o yıl için

de elde olunan primlerden ve kurumun diğer gelirle
rinden aşağıda yazılı karşılıklar ayrılır. 

a) Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
c) Diğer karşılıklar, 
d) Olağanüstü karşılık, 
Matematik karşılık; bu kanun gereğince bağlanan 

aylıkların ödenmesini sağlamak üzere hesaplanacak 
peşin değerlerin toplamıdır. 

Ödenmiş primler karşılığı; sigortalılar veya hak 
sahibi kimseleri için bu kanun gereğince ileride ma
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından kurumca ya
pılacak ödemelerin bilanço tarihindeki değeri ile bu 
sigortalılar için sonraki yıllarda ödenecek malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin peşin değer
leri arasındaki farktır. 

Olağanüstü karşılık; her hangi bir hesap yılına 
ilişkin gelirlerin o yıl yapılacak masraflarla yıl so
nunda ayrılması gerekli karşılıklara yetmemesi halin
de kullanılmak üzere ayrılan karşılıktır. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden, ma
tematik ve ödenmiş primler karşılıkları ile yönetim 
giderleri, sigorta masrafları ve ayrılan diğer karşı
lıklar çıkarıldıktan sonra kalan olağanüstü karşılık 
olarak ayrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 30. — 1479 sayılı Kanunun 76 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Lira Kesirleri : 
Madde 76. — Bu kanuna göre sigortalılardan tah

sil edilecek her türlü kesenek ve primler ile, sigortalı
lara ve hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin 
hesabında lira kesirleri liraya çıkartılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Madde 31. — 1479 sayılı Kanunun 79 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İsteğe Bağlı Sigorta: 
Madde 79. — 24 ncü madde kapsamına girmeyen

lerden aynı maddenin a, b, c fıkralarında sayılanlar 
dışındakiler, ve kadınları ve Türkiye'de ikamet eden 
Türk asıllı yabancı uyruklular dahil, Kuruma yazılı 
olarak başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı ola
bilirler. 

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler 50, nci mad
dedeki aylık gelir basamaklarından dilediklerini seçe
bilirler 

Basamak yükseltme koşullan bakımından bu ka
nundaki esaslara tabidirler, 

Sigortalı iken sonradan isteğe bağlı sigortalı olan
ların sigortalılıkları, evvelce prim ödemiş oldukları 
son basamak üzerinden devam eder. 

İsteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairesinde ya
pılacağı bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Bu maddeyi, bu Kanunun önemli bir maddesi 
s tydiğım için, bu maddeyle ilişkin bazı temennilerimi 
arz etmek için söz aldım. 

Daha evvel arz etmiştim, bu Kanun çalışanlara 
asgari sosyal güvenliği sağlamak amacını güder. Ge
lir basamaklarına baktığınız zaman şudur; 1 2Ğ0. lira 
ki, asgari ücretin dahi dışında 10 bin lira civarında 
bir aylık gelir öngörmüştür. Yani, vatandaşlara asgari 
bir sosyal güvenlik sağlanacak, bu asgari sofeyal gü
venliğin üzerinde vatandaş birtakım ek gelirlerle ken
di güvenliğini sağlayacaktır. Bu tutum, çağımızın sos
yal anlayışına, sosyal politikasına uygun bir tutum
dur 

Bu madde bir başka değişiklik getiriyor; isteğe 
bağlı sigorta. Ev kadınlarına bu asgari güvenliği sağ
lamak imkânını getiriyor. Evvelâ «Çalışan ev kadın
larım sigorta ettireceğim.» sözünü ilk defa benim bil
diğime göre Sayın Bakan ifade etmiştir, kendisini 
kutlarım. Tabii burada sükût da edebilirdim, bu daha 
politik bir tutum olurdu, ama dürüst tutum olmazdı; 
bu fikri atmıştır ve bunu uygulamaya da getirmiştir, 
kendisini bundian dolayı kutlarım 

Şimdi, bu maddeyi işletmek lazım. Anayasamızın 
35 nci maddesi: «Aile Türk toplumunun temelidir.» 
hükmünü getirir. «Devlet ve diğer kamu tüzelkişile
ri, ailenin, ananın, çocuğun korunması için gerekli 
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tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.» Bu, anayı ve çocuğu' 
koruyan bir madde, çok önemli bir madde. 

Şimdi, hukukçularımızda şöyle bir düşünce var
dır; derler ki, kanunu bilmemek mazeret değildir. 
Tabii bu, çok çağ dışı, eski bir görüş. Çağdaş dev
let, çıkardığı kanunları vatandaşlarına anlatır, vatan
daşlarının o kanunu bilmesini sağlar. Bir kanun çı
karırsın gizli kapılar arkasında, ben kanun çıkardım 
senin haberin yokmuş bana ne; çağdaş devlet bunu 
diyemez. Çıkardığı kanunu vatandaşına anlatacaktır. 
Ben bu kanunu çıkardım, sana şu sorumlulukları ge
tiriyor, şu hakkı getiriyor.. 

Aynı zamanda, çağdaş devlet, anayasasının temel 
görüşünü, istediği vatandaş tipi nedir, onu vatanda
şına anlatması lazımdır ve ona göre de vatandaşı ye
tiştirmesi lazımdır. Tabii politika hizmeti, devlet hiz
meti, dedikodu yaparak ve de ucuz laf söyleyerek ya
pılmaz. Tabi bu zor bir iş; ama sabır isteyen bir iş
tir, bunu yapması lazım. 

Şimdi, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet şunu 
anlatacaktır: Ey Türk kadını, sen anasın, bu bir gö
revdir, ben bunu Anayasanın kabul ettiği şekilde gö
rev olarak kabul ediyorum, sana hak verdim, sen tutar 
da ayda 180 lira prim ödersen, yani iki kilo et parası 
öder sen, sen sigortalı olacaksın..» diyecektir. Bu bi
rinci basamak. Size misal vereyim, 5 nci basamak 
için 510 lira ödemesi lazım. Bunu anlatacaktır ve 
Devlet diyecektir ki, «Ben sana ayrıca başka hak ta
nıdım. 10 yıl borçlanabileceksin.» Bunu anlatacaktır. 
Neyle anlatacaktır?.. Gazeteye ilân verecektir; çağdaş 
devlet bunu yapmaktadır. Açıktan açığa, anlayacağı 
dille büroşür yayınlayacaktır, sosyal görevlileri gön
derecektir, bu kanunun bu hükmünü anlatacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şayet anlayışım yanlış değilse, «İsteğe bağlı si

gortalılarda 24 ncü madde kapsamına giremeyenler
den, aynı maddenin (a), (b), (e) fıkraları...» diyor. 
Bundan anlayabildiğim kadarıyla, anlayışım yanlış de
ğilse, tarımda çalışan, yani köydeki kadınların da bu 
Kanundan yararlanma hakkını getirmektedir. Onla
ra da anlatacaktır. «Sen iki günlük yevmiyeni, tutar 
prim olarak ödersen, ileride bir sosyal güvenliğe sa
hip olacaksın.» diyecektir. 

Bunu en iyi şekilde, çekinmeden, hiçbir çekingen
liğe kapılmadan anlatmanın yolunu bulacaktır ve bu 
Kanunu işler kılacaktır. 

Ben bu temennimi, bu ricamı anlatmak için söz 
aldım. Biz, vatandaşımızı, özellikle anamızı, kadınımızı 
eğitirsek, ona güven sağlarsak, ileride onlar evlatlarını 
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iyi yetiştirirler, onlara iyi evlat yetiştirmek imkânını ve
ririz, sağlıklı bir toplum oluşturmanın şartarını, im
kânlarını sağlamış ckıruz. Uma:.m ki görevli arkadaş
larımız bu gereği yerine getirirler. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza ar? ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler. . Madde kabul edilmiştir. 
Madde 32. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 
Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun yürür

lüğe girdiği 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşını geçmiş 
bulunan kadın sigortalılarla, 45 yaşını geçmiş erkek 
sigortalılardan kadın iseler 55, erkek iselet 60 yaşını 
doldurmuş olmakla beraber 35 nci maddede yazılı 
koşulları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigorta
sından aylık bağlanmasına hak kazanamayan ve. 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce, devamlı veya 
aralıklı olarak en az 10 yıl süre ile, her hangi bir 
işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına 
ve hesabına çalıştıklarını belgeleyen, 

b) En az 5 tam yıl Bağ - Kur'a sigortalı olarak 
prim ödeyen, 

Sigortalılara 36 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki 
esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en vreç iki yıl içinde meslek ku
ruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle 
tevsik edilir. 

Bu belgelerin geçerii oiması için sigortalının 1 Ni
san 1972 tarihinde bir meslek kuruluşuna kayıtlı ol
ması koşulu aranmaz. 

Ancak, bu maddeden yararlanmak isteyenler 8 nci 
basamaktan yukarısını seçemezler. 

10 yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde, 
belgelenmeyen süreler Bağ - Kur'a girişte seçilen 
gelir basamağının bu yasanın ek 2 nci maddesine gö
re intibakı yapılan gelir basamağı üzerinden ve bu 
yasa ile getirilen prim oranlarına göre hesaplanacak 
borçlarını defaten veya üç yıl içinde eşit taksitler ha
linde ödeyerek borçlanabilirler. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme 
kararı ile saptandığı takdirde, gerek sigortalılar ge
rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hüküm
lere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, kuru
mun bu yüzden uğrayacağı zararlar c/c 50 fazlası ve 
yasal faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ku
ruma verilmiş bulunan bütün 10 yıllık geçmiş hizmet 
belgeleri bu kanunla getirilen hükümlere uygun ol
mak koşuluyla geçerli sayıhr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza ar? ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 33. — 1479 savıl: Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler ilave edilmiştir. 

Deyim Değişiklikleri : 
Ek Madde 1. — 1479 sayılı Kanunda geçen «Ça

lışma Bakanlığı» deyimi «Sosyal Güvenlik Bakanlığı» 
olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Ek maddr 1 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza a:7 ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Eski Basamak ve Aylıkların Yeni Basamak ve 
Aylıklara İntibakı : 

Fk Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki basamaklar ile gerek bu kanunla ge
rekse 50 nci maddenin son fıkrasına göre yeniden 
yapılacak basamak düzenlemelerinde, sigortalılar bu
lundukları gelir basamağına intibak ettirilirler. 

Bağlanmış olan aylndamı intibakında da yukarıda
ki fıkra hükmüne göre tespit edilecek basamaklar esas 
alınmak suretiyle bu kanunun aylıkların hesabına iliş
kin hükümlerine göre isltm yapılır. 

Yeni basamak ve aylıklar, basamak ve aylıkla
rın düzenlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının 
alındığı tarihi takip eden dönem başından itibaren 
uygulanır. 

Ancak, eski basamakta geçen süreler yeni intibak 
ettirilen basamakta geçmiş süreler olarak değerlendi
rilmez. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3. — Yurt dışında bulunan vatandaş
ların her hangi bir işte çalışmayan yanındaki eşleri 
de bu Kanunun ev kadınları için getirilen hükümle
rinden primlerini döviz olarak ödemek koşuluyla ya
rarlanabilirler. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

495 — 



C. Senatosu B : 58 19 . 4 . 1979 O : 1 

Ek Madde 4. — 1479 sayılı Kanun ve bu ka
nunla verilen görevlerin uygulanması nedeniyle fazla 
çalışma gerektiren her türlü kurum işleri için ça
lışma saatleri dışında görevlendirilecek personele 
(1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulu
nan dahil) fazla çalışma yaptırılır. Yapılacak fazla 
çalışma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili. 
diğer hususlar Kurum Yönetim Kurulu kararı Sos
yal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Ek maddt 4 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Mad !eyî oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyen!tr... Madde kabul edilmiş-
tiı. 

Asgari Aylık Tutarı : 
Ek Madd 5. — Bu yasaya göre sigortalılara bağ

lanacak malullük ve yaşlılık aylıklarının aylık tu
tan ile hak sahiplerine bağlanacak aylığa esas aylık 
tutarı, cari günlük on ar ücretin aylık tutarının 
1 /3'ünden az olamaz. 

BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler. . Madde kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi kabul edilmiş olan ek 1, ek 2, 
ek 3, ek 4, ek 5 nci maddelerle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 34. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
geçici maddeler eklenmiştir. 

Yeniden Basamak Seçme. Düzeltme ve Yükselt
meleri : 

Ek Geçici Madde 1. — Bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren, altı ay içinde yapılacak bütün 
basamak seçme, düzeltme ve yükseltme talepleri var
sa ödenmesi gereken keserek, prim, fark ve cezalar 
bir yıl içinde ödenmek kaydı ile geçerli sayılır. An
cak geçici 2 nci maddeden yararlanacak olanlar bu 
kanunla kabul edilen basamaklardan 1479 sayılı Ka
nunla kabul edilmiş bulunan 8 nci basamaktan yu
karısını seçemezler. Şu kadar ki. sigorta yardımına 
hak kazandıran olaydan sonra yapılan basamak seç
me, düzeltme ve yükseltme talepleri geçerli olmaz. 

BAŞKAN — Ek geçici 1 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. YOK. 

Maddeyi oylarınıza a i / ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenle1"... Madde kabul edilmiştir. 

Yeni Basamak ve Aylık Tutarlarının Geçerlik 
Tarihi : 

Ek Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun 
50 nci maddesindeki eski basamakların bu kanunla 
düzenlenen yeni basamaklara intibakı bu kanunun 
yürürlük tarihini takibeden dönem başından itibaren 
geçerli sayılır. 

Bağlanmış bulunan eylıklar da yukarıdaki esas
lara göre hesaplanarak odenıı 

BAŞKAN — Ek geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanı (Üye sıfatıyla) diğer üyeler de iki yıllık süre
leri doluncaya kadar görevlerine devam edebilirler. 

BAŞKAN — Ek geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza ar/ ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İsteğe Bağlı Sigortalıların Borçlanması : 
Ek Geçici Madde 4. — Bu Kanuna göre isteğe 

bağlı sigortalı olanlarda';, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını 
geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 
yıllık süreyi sigortalılığın tescilinden itibaren bir yıl 
içinde talepte bulunmak laydıyla borçlanabilirler. 

Borçlanma primleri seçtikleri basamak üzerinden 
hesaplanır, defaten veya 3 yıl içinde yıllık eşit tak
sitler halinde ödenir. 

Borçlanılan sürenin, 228 ve 1214 sayılı kanunlara 
göre hizmet birleştirilmesinde dikkate alınabilmesi 
için borcun tamamının \arsa cezalarıyla birlikte si
gortalı veya hak sahiplerince ödenmesi şarttır. 

BAŞKAN — Ek geçici 4 ncü madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

18 Yaşım Doldurmam,ş Bulunan Sigortalılar Hak
kında Yapılacak tşlem : 

Ek Geçici Madde 5. — 18 yaşını doldurmadıkları 
halde 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğin
ce sigortalı sayılanlardan, bu kanunun yürürlük ta
rihindeki dönem sonuna kadar 18 yaşını doldurma
yanların, kazandıkları haklar saklı kalmak kaydıyla, 
sigortalılıklarına son verilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 18 ya
şını doldurmayanlardan, 1479 sayılı Kanun kapsa
mına girdikleri halde kayıt ve tescil için başvurmayan
ların her türlü borç ve yükümlülükleri kaldırılmış
tır. 
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BAŞKAN — Ek geçici 5 nci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Başka Kurum ve .Sandıklarca Kendilerine ve Hak 
Sahiplerine Aylık Bağlananlar : 

Ek Geçici Madde 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar TC Emekli Sandığı, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla 
kurulu diğer emekli sandıklarınca kendilerine malul
lük veya yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar. 
1 Ekim 1972 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun 
kapsamı dışında sayılıriar. 

BAŞKAN — Ek geçici 6 nci madde üzeri r ie 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Aylık Almakta Olanlara Uygulanacak Yeni 
Oranlar : 

Ek Geçici Madde 7. — Bu yasanın 20 nci mad
desiyle saptanan oranla*", bu yasanın yürürlüğe gir
diği tarihten önce aylık bağlanmış olan hak sahipleri 
hakkında da yasanın yayınlandığı tarihi takip eden 
dönem başından itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Ek geçici 7 nci madde üzernde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde S. — - 506 sayılı Kanuna göre 
sigortalı olup da primlerini toptan ödeme şeklinde 
geri alanlar aynı zamanda Bağ - Kur'a girecek nite
likte iseler bu sürelerini bulundukları basamak üze
rinden Bağ - Kur'a borçlanarak hizmet ihyası yapar. 
Bu durumdaki sigortalıların eski aylık bağlama tale
bi geçerlidir. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 8 üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeyi kabul edilen ek geçici 1, ek ge
çici 2, ek geçici 3, ek geçici 4, ek geçici 5, ek geçici 
6, ek geçici 7, ek geçici 8 nci maddeleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 
Madde 35. — 1479 sayılı Kanunla geçici 4 ncü 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Y'ok. Maddeyi cylarııııza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Yürürlük : 
Madde 36. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Yürütme : 
Madde 37. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz. ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte Sayın Aykan, bu
yurun. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Birkaç cümle ile bu Kanunu hazırlayan ve bura
da emeği geçenleri kutlamak için buraya geldim. 

Hayatta yapılacak pek çok iyi şeyler vardır; bu 
iyi şeylerin bir kısmını bir kısmımız başarabiliriz. 
Yaptığımız iyi şeyleri, yapılan iyi şeyleri takdir et
mek bir insanlık borcudur, gayet tabii, yaptığımız 
hatalardan dolayı, yapmadıklarınızdan dolayı da bir
birimizi eleştirmemiz doğaldır. 

Bu. yapılan iyi bir hizmettir, bu hizmeti yapanları 
gönülden kutlarım. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Peygamberimizin bir duası vardır, hepimize da

ğıtılan kitapta bunu okudum: «Yarabbi. beni sen
den başka kimseye muhtaç etmejv der duasında. Bu, 
başka bir duanın da sanırım konusudur. 

Asgari sosyal güvenlik., asgari ihtiyacın karşı
lanması. insanlık onuruna duyacağımız saygının bir 
gereğidir. İnsanın, başka insana muhtaç olması. 
onun insanlık onurundan bazı şeyler alır götürür. 

Bu Kanunun işler kılınması, özellikle bizim top
lumumuz şartlarında ev kadınlarıyla ilgili bölümünün 
işler kılınması, pek çok yurttaşımıza ileriki yıllarda 
asgari bir güvenliği, sağlayacaktır Temennim, bu 
Kanunun bilinmesinde \ e işler kılınmasında gereken 
himmetin ve hizmetin gösterilmesidir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Tasannu, tümünü oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Tasarı kanunlaşmıştı-, Bakanlığa ve bu Kanuna 
tabi olanlara hayırlı uğurla olsun. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞ
GÜZAR (Sinop Milletvekili) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür konuşması mı istiyorsu
nuz ... 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ HİLMİ İŞ
GÜZAR (Sinop Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun elendim. 

Sayın Hilmi İşgüzar, Sosyal Güvenlik Bakanı. 

Bu arada müsaade ederseniz bir Başkanlık tezke
resi var, takdim edeyim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ vGENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi 
Türk Grubunda MSP Grubuna, Millet Meclisi kon
tenjanından düşen bir yedek üyeliğe Cumhuriyet Se
natosu Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğrul Erginin 
aday gösterilmesinin TBMM Birleşik Toplantısı Baş
kanlık Divanında kararlaştırıldığına dair Başkanlık 
tezkeresi. 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi Türk 

Grubunda MSP Grubuna Millet Meclisi Kontenja
nından düşen bir yedek üyeliğe Cumhuriyet Senato

su Yozgat Üyesi Sayın Süleyman Ertuğrul Ergin'in 
aday olarak gösterilmesi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı Başkanlık Divanının 19.4.1979 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerini ndeğiştirilmesine, bazı mad
delerinin kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve ek ge
çici maddeler eklenmesine dair Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1:147; C. Senatosu : 11634) 
(S. Sayısı ; 912) (1) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop Milletvekili) — Çok değerli Başkanım. 
değerli senatörler; 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeleri-

(1) 912 S. Sayılı 
eklidir. 

basmayazı tutanağın sonuna 

nin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının ka
bulünü gerçekleştiren heyetinize, en derin saygıları
mı sunmak istiyorum. 

Atatürk'ün, sanata, sanatkârlara ve esnafa verdiği 
değerin bir eseri olarak telâkki ettiğimiz bu yasa, si
zin eseriniz olarak kalacaktır ve yine ileride tatbikat
ta eksiklikleri olduğu takdirde onları yine huzurları
nıza getireceğiz. 

Ben, bu yasanın ve diğer yasaların çıkarılmasında, 
hiç bir parti farkı gözetmeksizin, gerçekten yüksek 
görüş ve anlayış içinde emeği geçen tüm parlamen
ter arkadaşlarıma ve bilhassa Senatonun mümtaz si
malarına teşekkürlerimi, saygılarımı sunmak istiyo
rum. sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
bu süre içerisinde başka konu görüşülmesine imkân 
yoktur. 24 . 4 . 1979 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.53 

ı v a ^ ı 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞxME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
delerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve ek geçici 
maddeler eklenmesine dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/147; C. Senatosu : 1/634) 
(S. Sayısı : 912) (Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1979) (C. Se-
natosundaki bitiş tarihi : 16.5.1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı üçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da ;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S, 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1-577) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

6. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S, Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

7. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S, Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

8. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu^ 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

9. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

10. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S, Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

11. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (lüı/79) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi, (10/80) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya- I 
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi (10/86) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 , 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 , 9 -. 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

2f. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nm, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (1C/37) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 t 10 t 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/3.9) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığıma konunun süresi içinde sonuç 
landırılamadığma dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere 
si, (10/26, 52) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Öner'in, DlSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis

yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 s 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (1 C/57) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, Kamu iktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kurulu-lardaki personele ödenen İkramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi, 
(10/61) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa almanlar hakkında Senato Araştırması 
İsteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

29. —- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihî: tezkeresi. (10/47) 

30. - Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün. 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 7. 1978 tarihli 

j ickeresi, (10/44) 
I 3İ. — Cumhunyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 

Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için-

j de sonuçlandırılamadığına dair, 26 .: 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

?2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 

I gerçekleştirilemeyen yol yapına hakkında Senato 



Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 * 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoglu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoglu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.197S 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

35. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmaîara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoglu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

39. —• Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı 
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 
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40. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Eroiş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi. (10/78) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı : 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurtun, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12,1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı : 876) 
(Dağıtma tarihi: 1 9 . 1 . 1979) 

-15. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

46. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'm yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı : 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı. : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi : 19 , 1 . 1979) 



49. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh- I 
met Ali Ankan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 , 1 . 1979) 

50. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşara ait kararm tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4 466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

51. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdern'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4 337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

52. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Diîek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4,160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

53. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1970....tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 3 979 

tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

54. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 , 6 , 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 .1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

55. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Önere ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4,199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

56. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 'tarih ve 36 sayıh Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı vc 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararm Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

57. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykaî'm. Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının S - 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 



58. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Koalisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

59. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu i!e 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
cı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

60. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

61. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

62. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 

12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

63. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu izmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen 'in Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

64. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihM 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

65. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) tlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleliye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 6"80'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

66. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı îshak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 
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67. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin I 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

68. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalik Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihlî tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

69. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

70. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 , 3 , 1978 ve 20 , 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

71. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka^ 
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa- | 
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih j 

ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 .3 .1978 ve 20 .2 ,1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 . 1979) 

72. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22. 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 .2 .1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8 .2 .1978 ve 20 .2 .1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 ,1979) 

73. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12,11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31 .5 .1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20 .6 .1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 .2 .1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 20 .2 .1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 ncı Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 , 3 . 1979) 

74. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 ncı ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

75. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C, Senatosu : 4/167) (S, Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3,1979) 



76. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdenrin Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

77. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve

lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a^-Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 

İŞLER 





Topianü : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 912 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna 
Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M. Mec

lisi : 1/147; C. Senatosu : 1/634) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 289) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1941 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 2 , 1979 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 1 . 6 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
14.2. 1979 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek kal'ul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 289) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 31 . 5 . 1978 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-255 j 04349 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arza Bakanlar Kurulunca 
27.5.1978 tarihinde kararlaştırılan «1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Orhan Eyüboğlıı 
Başbakanvekili 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 
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GENEL GEREKÇE 

1 Ekim 1972 tarihinden bu yana bütün yurtta uygulamasına geçilen 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun tatbikatı, birtakım değişiklikler yapılma
sını ve bu Kanunun günün koşullarına uyar hale getirilmesini gerekli kılmıştır. 

Bu tasarı ile getirilen değişiklikler ve yeni düzenlemelerle maddeler arasındaki bazı çelişkileri ortadan kal
dırmak, adaletsizliklere yol açan bir kısım hükümleri değiştirmek, ayrıca kanunun daha geniş bir kapsamı 
içermesi ve primlerin alınması ile aylık bağlanmalarında otomatik uygulamaya imkân verecek bir yapıya sa
hip olması başlıca amacı teşkil etmiştir. 

Yine bu değişiklik ve düzenleme sırasında çeşitli Sosyal Sigorta kanunları arasındaki ayrıcalıkları müm
kün olduğu kadar gidermeye yönelik bir tutum izlenmiş ve tasarının ilerinin ihtiyaçlarına da cevap vere
bilir esnekliği haiz olmasına özen gösterilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine göre kurum görevlileri Genel Müdürün 
önerisi üzerine sadece Yönetim Kurulunca atanabilmekte idi. Bu tasarı ile anılan madde 1 - 4 ncü derecelere 
giren görevliler Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulunca, diğer görevlileri Genel Müdür tarafın
dan atanır şeklinde değiştirilmiştir. Böylece yöneticilere daha büyük bir hareket serbestisi ve sorumluluk yük
lenmekte, yönetim kurulunun iş hacmi de hafifletilnıektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile yapılan değişiklik ile kurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava işleri için 
genel hükümlere göre vekâlet akti ile lüzum görülecek sayıda avukat tutabileceği gibi, bilgi işlemde ve teknik 
hizmetler sınıfında sözleşme ile uzmanlar çalıştırılabilecektir. 

Böylelikle kurum prim borçlarını ödemeyenleri daha yakinen takip ve elektronik işlemlerin gittikçe önem 
kazanması nedeniyle de bu sahada yetişmiş kimseleri daha kolay istihdam edebilme olanaklarına kavuş
maktadır. 

Madde 3. — Yönetim Kurulunun daha iyi çalışmasını ve kolaylıkla karar almasını sağlamak için üye sa
yısı 9'dan 7'ye indirilmekte, ayrıca benzeri kuruluşlarda olduğu gibi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Ge
nel Müdüre verilmektedir. 

Madde 4. — Yönetim Kurulundaki üye sayısının indirilmesine paralel olarak toplantı nisabı da 7'den 4'e 
indirilmektedir. 

Madde 5. — Bu maddede yapılan değişiklik ile karşılıkların işletilmesine esneklik getirilmekte ve daha 
verimli bir şekilde değerlendirebilme imkânları yaratılmakta. Kurumun doğrudan doğruya kuracağı mües
seseler yolu ile fonlarını işletmesine olanak sağlanmaktadır. 

Madde 6. — Kurumun tüzelkişiliği olan kuruluşlar kurma yetkisi kolaylaştırılmakta, ayrıca fonlarını da
ha iyi değerlendirebilmesi için müessese ve şirkete iştirakte bulunabilme olanakları yaratılmaktadır. 

Madde 7. — Bu madde de yapılan değişiklik ile Kanunun kapsamına girecek olanlar genişletilmekte, 
durumlarına açıklık getirilmektedir. 

Madde 8. — 7 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak kanun kapsamına girecek işlerde çalı
şanların çalışmaya başlamaları ile sigortalı olmaları esası getirilmekte, ayrıca hangi hallerde sigortalılığın 
sona ermiş sayılacağı belirtilmektedir. 

Madde 9. — Kanun kapsamına girenlerin çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bağlı oldukları meslek 
kuruluşları yolu ile meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olmayanların da doğrudan doğruya üç ay 
içinde Kuruma tescillerini yaptırmak zorunluğu getirilmekte, ayrıca meslek kuruluşlarına da sorumluluk yük
lenmektedir. 

Bunların dışında sigortalıları yakinen takip ve kapsam dışında kalmaları önlemek amacıyla vergi daire
leri, belediyeler, özel idareler ve diğer kamu kuruluşlarına Kuruma, işyeri açanları bildirme mükellefiyeti 
getirilmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 912) 
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Madde 10. — Sosyal Sigortalar Kanunu ile paralelliği ve uygulama kolaylığını sağlamak için yeniden tü
zük çıkarmak yerine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal Sigorta Sağlık İş
lemleri Tüzüğüne» atıfta bulunulmuştur. 

Madde 11. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu malul olanların da prim ödeme süresi koşulu aran
maksızın malullük aylığından yararlandırılmaları sağlanmaktadır. 

Madde 12. — Bu maddede yapılan bir değişiklik ile malullük aylığının son 3 tam yıl prim ödenen gelir 
basamaklarının ortalamasının c/0 70'i olacağı ayrıca başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul 
olan sigortalıya Sosyal Sigortalar Kanununa paralel olarak gelir basamağının % 80'i oranında malullük ge
liri bağlanması olanağı getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 13. — Bu maddede yapılan değişiklik ile, sigortalının yalnız bu Kanuna tabi işlerde çalışması ha
linde malullük aylığının kesilmesi öngörülmektedir. 

Madde 14. — Bu madde ile yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için Sosyal Sigortalar Kanununa paralel 
olarak kadın sigortalılarda yaş haddi 50'ye, erkek sigortalılarda ise 55?e indirilmiştir. Ayrıca 50 yaşını doldur
muş kadın ve 55 yaşını doldurmuş erkek sigortalılara da 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şartıyla ay
lık bağlama imkânı getirilmiştir. 

Madde 15. — Bu maddede yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalılara en son bir tam yıl prim ödediği ge
lir basamaklarının ortalamasının % 70'i oranında aylık gelir bağlanması ve sigortalılık süresi ile yaş duru
muna göre bu oranlarda artırım yapılabilmesi ve aylığın r£ 90'a kadar yükseltilebilmesi hükme bağlan
mıştır. 

Madde 16. — Yapılan değişiklik ile diğer Sosyal Sigorta Kanunlarına paralel olarak yaşlılık aylığının 
kesilmesini öngören işi bırakma koşulu yalnız bu Kanuna tabi işlerde çalışma hali ile sınırlandırılmıştır. 

Madde 17. — Toptan ödeme yapılmış sigortalılara yeniden çalışmaları ve yapılan toptan ödemeyi kanu
ni faiziyle birlikte iade etmeleri halinde önceki sigortalılık sürelerinin geçerli sayılması sağlanmıştır. 

Madde 18. — Bu madde değişikliği ile iş kazasına ilaveten meslek hastalığı sonucu ölenlerin hak sahip
lerinin de prim ödeme koşulu aranmaksızın ölüm aylığından yararlandırılmaları sağlanmıştır. 

Madde 19. — Bu madde ile ölüm aylığının hesaplanma esasları belirtilmekte ve yaş hadleri kadınlar 
için 55'den 50'ye, erkekler için 60'dan 55'e indirilmekte, ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa para
lel hale getirilmektedir. 

Madde 20. — Bu madde ile diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının sağladıkları haklara paralel olarak ölüm 
aylığının, ölen sigortalının eş ve çocukları ile anne ve babasına hangi oranlarda tahsis edileceği düzenlen
mektedir. 

Madde 21. — Bu madde ile ödenecek sigorta primi, değişen hayat şartları ve bu Kanun ile Bağ - Kur'a 
getirilecek mali külfeti karşılamak amacı ile sigortalının beyan ettiği gelir basamağının % 13'ünden % 15'ine 
çıkarılmaktadır. 

Madde 22. — Bu maddede yapılan değişiklik ile sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylık 
larına esas tutulacak aylık gelir basamakları yükseltilmektedir. Ayrıca donmuş bulunan eski gelir basamak
ları yerine geçim indekslerinde asgari ücretlerde, genel ücret seviyelerinde ve ekonomik yaşamda meydana 
gelen değişiklikler ile Kurumun mali durumu gözönünde bulundurularak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna paralel bir şekilde değişen koşullara uyma esnekliği getirilmektedir. 

Madde 23. — Bu madde de yapılan değişiklik ile sigortalı sigortalılığın başladığı tarihten itibaren 30 gün 
içinde basamağını seçmek zorunda iken bu süre 3 aya çıkarılmıştır. 

Madde 24. — Bu maddede yapılan değişiklik ile kanun kapsamına ilk defa girecekler giriş bildirgesi ile veya 
verecekleri dilekçe ile basamaklarının otomatik olarak yükseltilmesini sağlayabileceklerdir. 

Madde 25. — Bu maddede yapılan değişiklik ile sigortalının prim borcunun bulunduğu dönem ayının 
sonuna kadar ödenmesi zorunluluğu koyulmak suretiyle dönemler arasında karışıklık meydana gelmesi ön
lenmiş olacaktır. 

Madde 26. — Bu maddede yapılan değişiklik ile sigortalıların malullük şeklinin tespitinde verilecek ra
porlar üzerine Kurumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse, Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek 
Sağlık Kurulunca karara bağlanması sağlanmıştır. 
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Madde 27. — Bu maddede yapılan değişiklik ile bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak bütün da
valar 10 yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. 

Madde 28. — Bu maddede yapılan değişiklik ile sigortalıların bu Kanun hükümlerinin uygulanması hak
kında Kurumca yapılacak tespite karşı bir ay yerine bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurabilecekleri 
öngörülmüştür. 

Madde 29. — Bu madde ile Kanundaki karşılıklara açıklık getirilmiştir. 
Madde 30. — Bu maddede yapılan değişiklik ile sigortalıya veya hak sahiplerine verilecek veya sigorta

lılardan tahsil edilecek her türlü ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla lira kesirlerinin liraya çıkarılması 
öngörülmüştür. 

Madde 31. — Bu maddede yapılan değişiklik ile değişen aylıkların başlangıcının değişikliğin meydana 
geldiği tarihi takip eden dönem olacağı hükme başlanmıştır. 

Madde 32. — Bu maddede belirtilen değişiklik ile isteğe bağlı sigortalılık hükmü Kanunun temel değişik
lik esprisine uyularak Kanunun kapsamı dışında kalanlara (ev kadınları) daha önce belli bir süre sigortalılık 
koşulu aranmaksızın sigortalı olma olanağı verilerek madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 33. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlananların hak ve yükümlülükleri 
muhafaza edilmek suretiyle maddedeki çelişkiler giderilmiştir. 1 Nisan 1972 tarihinde meslek kuruluşuna 
kayıtlı olma koşulu kaldırılmış yanlış ve eksik belge verenlerin ya da belge vermeyi ihmal edenlerin mağ
duriyetlerinin önlenmesi amaç edinilmiştir. 

Madde 34. — Bu madde ile Kanuna 3 ek madde getirilmiştir. 

Ek Madde 1. — 1479 sayılı Kanunda geçen «Çalışma Bakanlığı» deyimleri «Sosyal Güvenlik Bakanlığı» 
olarak değiştirilmiştir. 

Ek Madde 2. — Bütün sigortalılar ile aylık ve gelir almakta olanların yeni basamaklara göre intibakları 
yapılmakta, ayrıca bundan böyle yapılacak intibaklar için otomatik bir sistem getirilmesi ve düşük aylık 
almakta olanların aylık ve gelirlerinin günün koşullarına uydurulması istenmektedir. 

Ek Madde 3. — Bu madde ile yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın herhangi bir işte çalışmayan ve 
yanlarında bulunan eşlerine de isteğe bağlı sigortalılık getirilmiştir. 

Madde 35. — Bu madde ile Kanuna 6 geçici madde getirilmiştir. 
Geçici Madde 1. — Bu madde ile uygulamada, süresi içinde basamak seçemedikleri için hakkını 3'itiren-

lere yeni bir süre tanımak ve uygulamada kolaylık sağlamak amaçlanmıştır. 
Geçici Madde 2. — Bu Kanun ile tadil edilen 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen basa

makların intibak ettirilen yeni basamak tutarlarının geçerlilik tarihi belirtilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı 
(üye sıfatı ile) ve diğer üyelerinin 2 yıllık süreleri doluncaya kadar görevlerinin devam edeceği belirtilmiş
tir. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile isteğe bağlı sigortalılar için 10 yıllık borçlanma getirilmiştir. 
Geçici Madde 5. — Bu madde ile 1479 sayılı Kanunun kapsamında olanlar için 18 yaşını doldurmadığı 

halde BAĞ - KUR'a kayıt ve tescil edilmiş bulunanlarla kayıt ve tescilini yaptırmayanlar Kanunun kapsamı 
dışına çıkarılmışlardır. Kayıt ve tescillerini yaptıranların kazandıkları haklar saklı tutulmaktadır. 

Geçici Madde 6. — 1479 sayılı Kanunu tadil eden bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar diğer sosyal 
sigorta kuruluşlarından kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı bağlananların 1 Ekim 1972'den itibaren 1479 sa
yılı Kanunun kapsamı dışında sayılmaları öngörülmüştür. 

Madde 36. — Bu madde ile 1479 sayılı Kanundan kaldırılan madde belirtilmektedir. 
Madde 37. — Kanunun yayın tarihi belirtilmektedir. 
Madde 38. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir. 
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Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, (2/29) 

7 ı 7 r 1977 

Konu : BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımdan hazırlanıp 17 . 1 . 1973 gününde Sayın Başkanlığınıza sunulan ( 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifim) havale buyurulmuş olduğu Plan Komisyonunda konu ile ilgili diğer 
kanun teklifleri ile birleştirilerek görüşülmüş ve kabul olunarak 15 . 6 . 1976 gününde Millet Meclisi Genel 
Kurulu gündemine alınmıştı. 

4 ncü Yasama Döneminin bitimine kadar Genel Kurulda görüşülememiş olan bu teklifim, Plan Komisyo
nundaki değişiklikler de dikkate alınarak tarafımdan yeniden gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Kütahya Milletvekili 

— İlhan Ersoy 

G E R E K Ç E 

2 . 9 . 1971 gününde kabul olunup 11 Eylül 1971 gün ve 13956 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe girmiş bulunan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununda yer alan emeklilik için gerekli yaş hadleri erkekler için 60, kadınlar için 55 olarak tespit 
olunmuştur. 

Kısaca BAĞ - KUR diye adlandırılan bu Kanunun, esas itibariyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bir boşluğunu doldurmak üzere çıkartıldığı ve bir yerde onun tamamlayıcısı sayılması lazım geldiği bir ger
çektir. 

Bu itibarla, birbirinden ayrı mütalaa edilmesi mümkün olmayan bu iki Kanun hükümleri arasında para
lellik sağlanması gerekli görülmektedir. Hal böyle iken, adı geçen kanunlardan birinde ihtiyarlık sigortası için 
gerekli yaş, erkeklerde 55, kadınlarda 50 olarak kabul ve tespit edildiği halde, bu yaş hadlerinin diğerinde 
erkekler için 60, kadınlar için 55 olması tatbikatta meydana getirdiği güçlükler bir yana, adilane bir görüş ve 
anlayışı aksettirmediği gibi, zamanımızda özellikle ülkemizde ortalama insan ömrü ve yıpranma yaşına uy
gunluk sağlama bakımından da yerinde olmadığı açıkça ifade olunabilir, 

Bu aksaklıkları giderebilmek, bu sosyal sigorta sisteminin esnaf ve sanatkârlarımızla bağımsız çalışan di
ğer ilgililer nezdinde daha cazip hale getirilebilmesini sağlamak amacı ile hazırlanmış bulunan kanun tekli
fim, sosyal adalete uygun bir tatbikata imkân verecektir. 

Bu şekilde, BAĞ - KUR'a girmek zorunda bırakılanlar, bir taraftan bu sebeple yüklendikleri maddi yü
kü daha hafif hissedecekler, diğer taraftan da, ümitlerini daha yakın emeklilik istikbaline bağlamaya fırsat 
bulacaklardır. 

Yaş konusundan ayrı olarak, 6 yıllık uygulanan Kanunun diğer bazı hükümlerinde değişiklikler yapılarak, 
sigortalılara yeni yeni imkânlar sağlanması ve bir kısım boşlukların doldurulması uygun görülmüştür. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Kanun teklifinin 1 nci maddesiyle değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 7, 24, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 49 
ve 51 nci maddeleri, genel gerekçede açıklanan sigortalılık yaşını, emsali sigorta kanunlarındaki hükümlere 
uygun duruma getirmekle beraber, 7 nci madde, personel rejimi ile ilgili hükümlerde görülen boşlukların 
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doldurulmasını, 24 neti madde, hiçbir sosyal teminatı bulunmayan dava takipçilerinin Kanunun kapsamı içi
ne alınmasını ve (b) fıkrasında yapılan değişiklik ile de, emekli sandıklarına kesenek ödemekte olanların da
ha açık bir şekilde belirtilmesine imkân sağlamakta, 29 ncu maddenin (c) fıkrasındaki ibare düzeltilmekte ve 
işi bırakma kaydı kaldırılmaktadır. 

33 ncü maddede yapılan değişiklik, 29 ncu madde ile paralellik tesis edilmesini sağlamaktadır. 35 ve 38 nci 
maddelerde de bu yolda birer değişiklik öngörülmüştür. 

41 nci maddede yapılan değişiklik, ölüm sigortasından faydalanma şartları arasında bulunan (iş kazası) 
ve (3 yıl prim ödeme) kayıtlarını kaldırmaktadır. 

42 nci maddede de, yukarıdaki maddeye uygun değişiklik yapılmıştır. 
49 ncu madde daha açık ve kesin hale getirilmiştir. 

51 nci madde, Kanunun bir bütün olarak değerlendirilmesi sırasında görülen bir kısım aksaklıkları gider
mek için değiştirilmiştir. 

Kanun teklifinin 2 nci maddesiyle değiştirilen 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yapılan de
ğişiklik, yaş sınırlarının düzeltilmesi yanında, 10 yıllık çalışma süresini 5 yıla indirmekte ve ayrıca bir kısım 
belge şartlarında kolaylıklar getirmektedir. 

3 ncü madde ile Kanuna eklenmesi istenen 2 geçici maddeden birincisi, 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce vefat edenlerin hak sahiplerine tanınan hakları, ikincisi ise 6 aylık bir süre içerisinde baş
vurmak şartıyla, yeniden basamak seçme hakkını getirmektedir. 

4 ncü madde ile uygulamada gereği kalmadığı görülen 82 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
5 ve 6 nci maddeler yürürlükle ilgilidir. 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ İLHAN ERSOYTJN TEKLİFİ 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Bazi Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 7, 24, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 42. 49 ve 51 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında 10 ncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla İktisadi Dev
let Teşekkülleri görevlilerine uygulanan kanunlar uygulanır. 

Kurum icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekâlet akti ile lüzum görülecek miktarda avu
kat tutabileceği gibi, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine özel sözleşme ile yerli ve yabancı uzman
lar da çalıştırabilir. 

Madde 24. — Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akti bağı 
ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkârlar ile bağımsız çalışanlar hakkında, 
malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla Sosyal Sigorta yardımları sağlanır. 

Kanunun uygulanması bakımından kendi adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelendirilen bağımsız çalı
şanlardan Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına yazılı olarak gerçek kişiler ve tüzelkişilerden kollektif şirket
lerin ortaklarını, adi komandit şirketlerin komandit ve komanditer ortaklarını, limitet şirketlerin ortaklarını, 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarını ve Baroya kayıtlı dava takipçileri
ni kapsar. 

Ancak, 
a) Herhangi bir meslek kuruluşuna yazılması zorunlu olmayanlar, 
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b) TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulmuş diğer emekli sandık ve 
kurumlarına kesenek veya prim ödemekte olanlar ile bu kurum ve kuruluşlardan adi malullük veya yaşlılık ay
lığı almakta olanlar (dul ve yetim aylığı alanlarla, harp veya vazife malullüğü aylığı veya Sosyal Sigortalar 
Kurumundan iş kazası veya meslek hastalığı olanlar hariç), 

c) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç), 
ç) Yabancı uyruklular, hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 
Madde 29. — Malullük aylığından yararlanabilmek için : 
a) 28 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Yazılı istekte bulunmak şarttır. 
Madde 33. — Malullük aylığı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortanın 8 . 6 . 1949 tarih ve 5434, 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı kanunlarla 506 sayılı Kanunun 

geçici 20 nci maddesinde belirtilen işlerde çalışması, hallerinde kesilir. 
Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla malul aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanunlar

la, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları mevzuatı uygulanmaz. 
Ancak, yukarıda belirtilen kimseler yazı ile malullük aylığı isteğinde bulunurlarsa, kontrol muayenesine 

tabi tutulmak ve malullüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, iki eski malullük aylığı yazılı istek tarihini 
takip eden aybaşından itibaren yeniden ödemeye başlanır. 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için : 
a) Sigortalının Kurumdan yazılı talepte bulunması, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması 

ve bu Kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması, 
b) Veya yaş haddini doldurmamış olmakla beraber 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması, şarttır. 
Madde 38. — Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının 8.6.1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 

tarih ve 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklarına 
tabi işlerde çalışması halinde kesilir. 

Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla yaşlılık aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun
larla 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları mevzuatı uygulanmaz. 

Madde 39. — Bu Kanuna göre, sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın ise 50, erkek iseler 55 ya
şını doldurmuş oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanmamış olan sigortalıların ödedikleri primler yazılı 
istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler bu Kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte 
peşin olarak iade ettikleri takdirde bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanmasında prim ödeme süresi dikkate alınmaz. 
Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta iken, veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra ölen

lerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından aylık bağlanır. 
Madde 42. — Sigortalının ölüm halinde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük ve yaşlılık aylığı, 
b) Malullük ve yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için 

sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) Sigortalının ölümü tarihinde 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen gelir kademelerinden 

son prim ödediği gelir kademesinin % 70'i üzerinden hesaplanacak aylık, esas tutulur. 
Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 50, erkek sigor

talının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan sonra dol
durmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır. 

Madde 49. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği, 50 nci maddede belirti
len gelir basamağının % 13'üdür. 
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Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25'İ oranında giriş keseneği, ba
samak yükseltilmelerinde aradaki artış farkı kadar yükselme primi alır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü, her yıl vergi uygulamasında gider olarak yazılır. 
Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık 

gelir basamaklarından dilediğini seçer ve giriş beyannamesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 
sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde gösterilen sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak 
bildirir. Sigortalı, seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak, diğer sosyal güvenlik kurumlarından Bağ - Kur kapsamına giren bir işte çalışanlar geldikleri sos
yal güvenlik kurumundaki derecelerden yukarı basamak seçemezler. 

Bu kapsamından çıkan sigortalının yeniden kapsama girmesi halinde evvelce fiilen prim ödemiş olduğu 
son basamak üzerinden sigortalılığı devam eder. Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 

MADDE 2. — 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını geçmiş bulunan erkek sigor
talılarla 35 yaşını geçmiş olan kadın sigortalılardan erkek iseler 55, kadın iseler 50 yaşını doldurmuş olmakla 
beraber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce* sürekli veya aralıklı olarak en az 5 yıl herhangi bir işverene bağlı ol
maksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını, 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek kuru
luşlarına kayıtlı olmaları ve çalışır bulunmaları şartı aranmaksızın belgelemek. 

b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına 
hak kazanırlar. 

Ancak, bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok 8 veya daha küçük miktarlara 
karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

5 yıllık eski çalışma süresi, bu Kanunun uygulanmasına geçildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde 
meslek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararıyla tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar, gerek
se belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kurumun bu yüz
den uğradığı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil olunur. 

MADDE 3. — 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 6. — 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve
fat etmiş olanların hak sahipleri ölüm aylığından faydalanırlar. 

Bu aylıktan faydalanacak olan hak sahipleri, Kuruma usulüne göre yazılı olarak başvururlar. Ayrıca, 
ölüm tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek birikmiş aylıklar hak sahiplerine toptan ödenir.» 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma girmiş olanlara, Kanunun 
yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla ve bir defaya mahsus olmak 
üzere, basamak değiştirme hakkı tanınmıştır. 

Kurum bu konudaki talepleri yerine getirmek zorundadır. 
Basamak değiştirme talebinin kabulünden sonra, primler yeni basamaklara göre ödenir. Daha önce öden

miş primler geri verilmez, mahsup edilmez. 
MADDE 4. — 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Kanunun 82 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı gününde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Ankana MSietvetkili Semih Eryıldız 13e Kastamonu Milletvekili Sabri TığU'nın, 2 . 9 i 1971 Günlü 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/97) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/86 esas No. lu teklifi yeniliyoruz. 
Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

Kastamonu Milletvekili Ankara Milletvekili 
Sabri Tığlı Semih Eryıldız 

17 . 1 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifim ve gerekçesi, iki nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine göre gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy 

G E R E K Ç E 

2 . 9 . 1971 gününde kabul olunup, 11 Eylül 1971 gün ve 13956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş bulunan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda yer alan emeklilik için gerekli yaş hadleri erkekler için 60, kadınlar için 55 olarak 
tespit olunmuştur, 

Kısaca BAĞ-KUR diye adlandırılan bu kanunun, esas itibariyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bir boşluğunu doldurmak üzere çıkartıldığı ve bir yerde onun tamamlayıcısı sayılması lazım geldiği bir 
gerçektir. 

Bu itibarla, birbirinden ayrı mütalaa edilmesi mümkün olmayan bu iki kanun hükümleri arasında paralel
lik sağlanması gerekli görülmektedir. Hal böyle iken, adı geçen kanunlardan birinde ihtiyarlık sigortası için 
gerekli yaş, erkeklerde 55, kadınlarda 50 olarak kabul ve tespit edildiği halde, bu yaş hadlerinin diğerinde 
erkekler için 60, kadınlar için 55 olması tatbikatta meydana getirdiği güçlükler bir yana, adilen bir görüş ve 
anlayışı aksettirmediği gibi, zamanımızda özellikle ülkemizde ortalama insan ömrü ve yıpranma yaşına uygun
luk sağlama bakımından da yerinde olmadığı açıkça ifade olunabilir. 

Bu aksaklıkları giderebilmek, bu sosyal sigorta sisteminin esnaf ve sanatkârlarımızla bağımsız çalışan 
diğer ilgililer nezdinde daha cazip hale getirilebilmesini sağlamak amacı ile hazırlanmış bulunan kanun tekli
fim, sosyal adalete uygun bir tatbikata imkân verecektir. 

Bu şekilde, BAĞ-KUR'a girmek zorunda bırakılanlar, bir taraftan bu sebeple yüklendikleri maddi yükü 
daha hafif hissedecekler, diğer taraftan da ümitlerini daha yakın emeklilik istikbaline bağlamaya fırsat bu
lacaklardır. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Teklifimin 1 nci maddesi, kanun teklifinin esasını teşkil etmekte. 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Kanu
nun 35, 39, 42, 45 ve geçici 2 nci maddelerinde yer alan ve yukarıda esas gerekçede açıklandığı şekilde 
sözü geçen yaş hadlerinin erkeklerde 60'tan 55'e kadınlarda ise 55'ten 50'ye indirilmesini öngörmektedir. 

2 ve 3 ncü maddeler ise yürürlük maddeleridir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILD1Z İLE KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLININ 
TEKLİFİ 

2 . 9 . 1971 Günlü 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun 35 ve 39 ncu maddeleri ile aynı kanunun 42 nci maddesinin (c) bendinin ikin
ci fıkrasında, 45 nci maddesinin (b) bendinde ve geçici 2 nci maddesinde yer alan yaş hadleri erkeklerde 60' 
tan 55'e, kadınlarda ise 55'ten 50'ye indirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kuruhı yürütür. 

Ankara Milletvekili Semih Eryddız İle Kastamonu Milletvekili Sabri Tığk'nın, 1479 Sayılı Bağ - Kur Ka
nununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Yeni Maddeler İlavesini Öngören Kanun Teklifi. (2/98) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/74 esas No. lu teklifi yeniliyoruz. 
Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

Kastamonu Milletvekili Ankara Milletvekili 
Sabri Tığlı Semih Eryıldız 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve yeni maddeler ilavesini öngören kanun 
teklifimizi sunuyoruz. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili Bursa Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Hüsamettin Tiyansan Cemal Tercan Kasım Önadım Kâzım Özeke 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi Türk vatandaşlarına tanınan sosyal hak ve ödevler ilkesinin, bir neticesi ve bu düşünceden 
hareket ederek Yüce Meclislerce çıkarılan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu, bir yıla aşkın bir zamandan beri uygulama alanındadır, İktisadi ve sosyal şartları
mıza ve toplumumuzun çok büyük bir kesiminin ihtiyaçlarına cevap veren böyle bir kanunun Türkiye'nin 
şartlarına uygunluğu münakaşa götürmez bir gerçektir. 

Ancak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve bazı yeni şartların her kanunda olduğu gibi bu kanunda da bazı de
ğişiklikleri gerektirmektedir. Bu yeni ihtiyaçlar ve diğer sosyal güvenlik müesseseleri ile olan denkleştirme 
hususları gözönüne alınarak bazı yeni hükümlerin bu kanunda da yer alması ihtiyaç halindedir. 

Yeniden yaptığımız kanun teklifi ile bu değişiklikleri şu şekilde özetlemek mümkündür. 
Yaşlılık aylığından yararlanmak için kadın sigortalılar 55, erkek sigortalıların 60 yaşmı doldurma şartla

rı yüksek görülmüş. Bu yaş hadleri 5'er sene indirilerek, kadın sigortalılar için 50, erkek sigortalılar için 
de 55 yaş haddi yaşlılık, aylığından hak kazanmak için yeterli görülmüştür ve diğer sosyal güvenlik 
müesseselerindeki emeklilik yaş hadleri ile eşitlik sağlanmıştır. 

Ayrıca, yaşlılık aylığından yararlanma şartı olarak işi bırakma şartı da kaldırılmış, başka sosyal güvenlik 
müesseselerinden emekli olanların serbest meslek erbabı olarak çalışabildikleri gözönüne alınarak. Bağ -
Kur sigortalılarının aleyhine işleyecek bu hüküm de düzeltilmiştir. 

Bir Bağ - Kur üyesinin maluliyet maaşından yararlanma şartları arasında, işi terk etme şartı kaldırılmış. 
Maluliyet aylığından yararlananların işlerinde devam etmeleri uygulama yönünden muvafık görülmüştür. 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 41 nci maddesine göre. 
Ölüm aylığından yararlanmak iki şekilde düşünülmüş idi, bunlardan biri iş kazasında vefat hali, iş kazasın
da vefat edenlerin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaktadır, İş kazası dışında vefat edenler ise 3 yıl prim 
ödemediklerinden bunların hak sahipleri maaş alamamaktadır. Yapılan bu değişiklikle 3 yıl prim ödeme 
şartı kaldırılmış, ister iş kazası isterse bunun dışındaki ölüm hallerinde ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm 
aylığı bağlanacaktır. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi değişikliğe tabi tutulmuş yeni değişikliğe göre kadın sigorta
lılarda 35, erkek sigortalılarda ise 40 yaşım dolduranlar 5 yıl serbest meslek erbabı olarak çalıştıklarını bel
geleyenler 15 yıl prim ödemiş gibi ve en az 5 tam yıl prim ödeyerek yaşlılık aylığına hak kazanır duruma 
getirilmişlerdir. 

En az 5 yıl çalıştıklarını belgeleme müddeti de 1 yıl uzatılmıştır. 
Bu kanun yürürlüğe girinceye kadar iş kazası dışında vefat edenlerin hak sahibi kimselerine ölüm aylığı 

bağlanması için bir geçici 2 nci madde düzenlenmiştir. Ayrıca yine bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
gelir basamağı seçenler seçtikleri basamağı değiştirmek isterlerse onlar için de 6 aylık yeni bir süre tanın
mıştır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

24 ncü Maddenin Gerekçesi : 
1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin Bağ - Kur'a girmek zorunlu olanlarla, giremeyecek olanların tarifi 

yapılırken, (b) fıkrasında; kanunla kurulu emekli sandıklarına kesenek ödemekte olanlar denmek suretiyle, 
başka sosyal kurumlara kesenek ödeyenleri ayırmış ve fakat o kurumlardan emekli olanlar hakkında açık 
hüküm getirmemiştir. Bu değişiklikler uygulamadaki aksaklığa sebep olan durum düzeltilmiş olacaktır. 

29 ncu Maddenin Gerekçesi : 
29 ncu maddenin değiştirilmesi suretiyle, malullük aylığından yararlanma şartı olan işi bırakma kaldırıl

mış diğer maddelerle paralellik sağlanmıştır. Uygulama olanağı bulunmayan eski şekil bu maksatla değişik
liğe tabi tutulmuştur. 

33 ncü Maddenin Gerekçesi : 
33 ncü maddedeki değişiklik 29 ncu maddeye mütanazır olarak düşünülmüş ve maluliyet maaşından ya-

rarlanmak için işten ayrılma şartı kaldırılmıştır. 
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35 nci Maddenin Gerekçesi : 
35 nci maddenin değiştirilmesi ile yaşlılık aylığından hak kazanabilmek için, kadın sigortalılarda yaş haddi 

50'ye, erkek sigortalılarda ise 55'e indirilmiş diğer sosyal teminat müesseseleri ÜQ paralellik sağlanmıştır. 
Ayrıca yaşlılık aylığından yararlanabilmek için işibırakma şartı da kaldırılmıştır. 
Çünkü diğer sosyal güvenlik müesseselerinden emekli olanlar serbest meslek erbabı olarak çalışabilmekte 

olduğu için. Bu yüzden Bağ - Kur sigortablan aleyhine bir durum meydana gelmektedir, bunu düzeltmek için 
bu değişiklik gerekli görülmütşür. 

38 nci Maddenin Gerekçesi : 
38 nci maddenin yeniden tanzimi ile, yaşlılık aylığının kesiimesini öngören işi bırakma şartı kaldırılmıştır. 

Bu suretle diğer maddelerle ahenk sağlanmıştır. 
39 ncu Maddenin Gerekçesi : 
39 ncu maddenin yeni şekli ile, 35 nci madde arasında irtibat kurulmuş ve emeklilik yaş haddi 5'er yıl 

indirilmiştir. 
41 nci Maddenin Gerekçesi : 
41 nci madde ile ölüm sigortasından yararlanma şartı olan, 3 yıl prim ödeme kaydı kaldırılmış ve iş 

kazası ile ilgili fıkraya ihtiyaç olmadığı için madde metinden çıkarılrmştır. 

42 nci Maddenin Gerekçesi : 
42 nci madde ile ölüm aylığı hesabı yapılırken, malul iken işi bırakma şartı ile 3 yıl prim ödeme şartları 

ve emeklilik yaş haddi daha evvelki maddelerde değiştirildiği için, madde bu değişikliklere göre düzenlenmiş, 
çalışma süresinin tarifi yapılmış ve açıklık getirilmiştir. 

51 nci Maddenin Gerekçesi : 
1479 sayılı Kanunun 26 nci maddesi ile uygulamada bazı zorluklar çıkmıştır. Bu değişiklik ile her iki 

madde arasında ahenk kurulmuştur. Hizmetlerin birleştirilmesinde sigortalıların büyük kısmı aleyhine işleyen 
durum düzeltilmiş ve bu işlerin tüzük ile tanzimi öngörülmüştür. 

82 nci Maddenin Gerekçesi : 
Teklifin 8 nci maddesine göre 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesindeki iş kazası ile ilgili fıkra çıkarıldığı 

için 82 nci maddeye ihtiyaç kalmamış ve yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici 2 nci Maddenin Gerekçesi : 
1479 sayılı Kanunda geçici 2 nci madde bu kanunda ise geçici 1 nci madde olarak yer alan bu maddede

ki değişiklik diğer maddelerde yapılan emeklilik yaş haddinde 5'er yıl indirilmesi, erkek sigortalılarda 40, 
kadın sigortalılarda ise 35 yaşını geçmiş olanların, 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel 5 yıl 
kendi adına çalıştığını belgelemek ve bunu bir yıl içinde yeniden tevsik etmek hükümleri getirilmiş ve uygu
lamada ortaya çıkan bir çok zorlukların giderilmesine çalışılmıştır. 

Geçici 2 nci Maddenin Gerekçesi : 

Bu Kanuna geçici 2 nci bir madde konması 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre. iş kazasında 
vefat edenlere aylık bağlandığı ancak iş kazası dışında vefat edenlerin hak sahibi kimselerine aylık bağlan
madığı dikkate alınarak bunların da ölüm aylığından yararlanması öngörülmüştür. 

Geçici 3 ncü Madde Gerekçesi : 
1479 sayılı Kanunun yeni yürürlüğe girmesi sıralarında bilmeyerek basamak seçtiğini iddia eden bir çok 

sigortalı kuruma müracaat etmiştir. Bu gibi yanlışlıkların düzeltilmesi için 6 aylık bir sürenin tanınması 
uygun görülmüştür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 912) 



- - 13 — 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ER YILDIZ İLE KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLININ 
TEKLİFİ 

1479 Saydı Bağ - Kur Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Yeni Maddeler İlavesini Öngören Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 24 ncü maddesi (b) fıkrası, 29 ncu maddesi, 33 ncü maddesi, 35 nci maddesi, 38 nci maddesi, 
39 ncu maddesi, 41 nci maddesi, 42 nci maddesi, 51 nci maddesi yeniden düzenlenmiş, 82 nci maddesi yürür
lükten kaldınlarak, geçici 2 nci maddesi bu kanunda geçici 1 nci madde olarak yeniden tanzim edilmiş ve 
aynca 2 geçici madde ilave edilmiştir. 

MADDE 2. — 24 ncü maddenin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Fıkra (b) — Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulu emekli sandıklarına prim ve kesenek 

ödemekte olanlar ve bu sandıklarla Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aylığı almakta 
olanlar. (Dul, yetim ve vazife malullüğü aylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan iş kazası ve meslek hasta
lığı aylığı alanlar hariç) 

MADDE 3. — 29 n-:u madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 29. — Maluüük aylığından yararlanabilmek için : 
a) 28 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Malullük aylığından yararlanmak için yazılı istekte bulunmak şarttır. 

MADDE 4. — 33 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 

Madde 33. — Malullük aylığı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının 8 . 6 . 1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı kanunlarla 506 sayılı Kanunun ge

çici 20 nci maddesinde belirtilen işlerde çalışması, 
Hallerinde kesilir. 
Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla malul aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun

larla, 506 saydı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları mevzuatı uygulanmaz. 
Ancak, yukarıda belirtilen kimseler yazı ile malullük aylığı isteğinde bulunurlarsa, kontrol muayenesine 

tabi tutulmak ve malullüğün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malullük aylığı yazılı istek tarihini takip 
eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 5. — 35 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 
Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının kuruma yazılı talepte bulunması, ka

dın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldurmuş olması ve bu kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta pirimi ödemiş 
bulunması şarttır. 

MADDE 6. — 38 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Bu kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının 8 . 6 . 1949 tarih ve 5434, 17 . 7 . 1964 
tarih ve 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklarına 
tabi işlerde çalışması halinde kesilir. 
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Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla yaşlılık aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun
larla 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklan mevzuatı uygulanmaz. 

MADDE 7. — 39 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın iseler 50, erkek iseler 55 
yaşım doldurmuş oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanmamış olan sigortalıların ödedikleri pirimler 
yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

MADDE 8. — 41 KCÎ madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahiplerine ayhk bağlanabilmesi için, sigortalının Bağ - Kur'a giriş 
muamelesini ikmal ettirmesi şartür. 

Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta iken veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra ölen
lerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından ayhk bağlanır. 

MADDE 9. — 42 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının öîümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta okluğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük ve yaşlılık aylığı, 
b) Malullük ve yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı 

için sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşhlık aylığı, 
c) Sigortalının ölümü tarihinde 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen gelir kademelerinden 

son pirim ödediği gelir kademesinin % 7ö'i üzerinden hesaplanacak ayhk, esas tutulur. 
Ayhk bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 50, erkek si

gortalının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak ayhk, bu yaşlardan sonra dol
durmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır. 

MADDE 10. — 51 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelu Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık gelir 
basamaklanndan dilediğini seçer ve giriş bildirgesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 sayılı 
Kanunun 26 nci maddesinde gösterilen sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde kuruma yazılı olarak bildi
rir. Sigortalı seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak diğer sosyal güvenlik kurumlanndan Bağ - Kur kapsamına giren bir işte çalışanlar geldikleri sos
yal güvenlik kurumundaki derecelerden yukan basamak seçemezler. 

Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edihr. 

MADDE 11. — Kanunun 82 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi geçici 1 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşmı geçmiş bulunan erkek 
sigortalılarla, 35 yaşmı geçmiş olan kadın sigortalılardan erkek iseler 55, kadın iseler 50 yaşım doldurmuş 
olmakla beraber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

1 Nisan 1972 tarihinden, bu kanunda gösterilen belgeleme süresi hitamına kadar kuruma girmiş olanlar; 
a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce sürekli veya aralıklı olarak en az 5 yıl her hangi bîr işverene bağh ol

maksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarım belgelemek, 
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b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl pirim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına 
hak kazanırlar. 

Ancak bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok 8 nci veya daha kUçük miktarlara 
karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

5 yıllık eski çalışma süresi, bu kanun uygulamasına geçildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde meslek 
kuruluşları veya vergi dairelerir.ee verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararıyla tespit edildiği takdirde gerek sigortalılar, ge
rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılır. Aynca kurumun bu 
yüzden uğradığı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil olunur. 

Ölüm Aylığı : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre iş 

kazası dışında vefat etmiş olanların hak sahibi kimseleri ölüm aylığından yararlanırlar, ölüm aylığından ya
rarlanabilmek için kuruma yazılı olarak usulü dairesinde müracaat edilmesi şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma girmiş olanlar için süresi içeri
sinde verilen veya sonradan da verilmiş olsa bile giriş bildirgelerinde gösterilen basamaklar esastır. Ancak 
bu kimseler bir defaya mahsus olmak üzere en geç 6 ay içerisinde basamak değiştirmek konusunda yazılı 
olarak talepte bulunabilirler. Bu talepler kurumca yerine getirilir. Basamak değiştirme talebi kabul edildik
ten sonra primler yeni basamaklara göre ödenir. Daha önce ödenmiş primler için her hangi bir mahsup ve 
geri verilme işlemi yapılmaz. 

Yürürlük Tarihi : 

MADDE 12. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme Hükmü : 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet KöylÜoğlu'nun, Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) Yasasının Geçici 2 nci Maddecinin Değiştiril

mesine İDalir Yasa Önerisi (2/425) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2 . 6 . 1977 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/20 esas numarada kayıtlı Ka
nun Teklifinin/Tasarısının yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim. 

iConya Milletvekili 
Şener Battal 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . 8 . 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/20 sıra sayılı teklifini yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Azimet Kdtylüoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

1 .11, 1973 

Geçen yasama döneminde 12.6.1973 gününde «Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) Yasasının Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yasa» önerim 
dönemin sona ermesiyle kadük olmuştu. 

İçtüzüğün 78 nci maddesi gereğince önerimin yenilenmesini rica ederim. Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili Muğla Milletvekili 

Reşit Ülker Ali Döğerli 
Eskişehir Milletvekili 
Ayşe Aliye Koksal 

Mîllet Meclîsi Başkanlığına 

12 . 6 .197S 

Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasasının geçici 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair yasa önergem gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Saygılarımla, 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

G E R E K Ç E 

2.9.1971 gün ve 1479 sayılı Bağ - Kur Yasasının geçici 2 nci maddesine göre, Yasanın yürürlüğe girdiği ta
rihte 45 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılarla 40 yaşını geçmiş kadın sigortalılardan, erkek iseler 60, ka
dın iseler 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler (yaşlılık aylı
ğına hak kazanılması için en az 15 yıl prim ödeme şartı vardır) için bir özel geçici hüküm getirilmişti. 

15 yıl prim ödeme şartını yerine getirmemekle beraber, eğer bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce 10 sene bağımsız olarak çalıştığını belgeleyenler ve aynı zamanda da en az 5 tam yıl sigorta primi öder-
lerse, en çok 8 nci basamak üzerinden kendilerine yaşlılık aylığı bağlanabiliyordu. Fakat 60 yaşını doldur
muş erkek veya 55 yaşını doldurmuş kadın yurttaş 5 yıl beklemek ve prim ödemek zorunda bulunuyordu. 
Bu durumda olanların zaten hepsi yaşlı ve çoğu hasta olan vatandaşlar olduğundan ömürlerinin sonunda ço
ğu kez sosyal devletin nimetlerinden mahrum olarak sıkıntı içinde gözlerini kapamakta idiler. 

1961 Anayasasına göre Cumhuriyetimizin niteliklerinden biri de, sosyal devlet olmaktır. Sosyal devlet, 
yoksulları, güçsüzleri ve yardıma muhtaç olanları koruyan devlettir. Bu yasa önerisi, Anayasamızın sosyal 
niteliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 60 yaşını doldurmuş erkek vatandaş ile 55 yaşını doldurmuş kadın va
tandaşın yaşlılık aylığı alabilmesi için 5 yıllık bekleme süresi kaldırılmaktadır. Böylelikle sosyal devlet, va
tandaşın yardımına koşmuş olacak, toplumun güçlenmesine ve huzuruna katkıda bulunacaktır. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL VE SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN 
TEKLİFİ 

Esnaf ive Sanatkârlar Ve Düğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) Yasasının Geçici 
2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yasa önerisi 

MADDE 1. — 2.9.1971 gün ve 1479 sayılı «Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu (Bağ - Kur) Yasasının geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) kısmı» ile onu takip 
eden «ve ancak» sözlüğü ile başlayan fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«b) En az beş tam yıla ait sigorta primini defaten veya yönetmelikte gösterilecek taksit sürelerinde öde
mek.» 

«Ancak bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok 6 nci veya daha küçük miktarlara 
karşılık olan basamakların birinden prim öderler.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bursa Milletvekili (Kasım Önadım ive 3 Arkadaşının 1479 Sayth Esnaf Ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar (Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. (2/427) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28.6. 1977 

4 ncü dönem sonunda hükümsüz kalan ve hükümsüz kalan kâğıtlar dergisinin 2/451 sırasında kayıtlı 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çal'şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifini yeniliyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

Yüksek Başkanlığa 

2/42/ esas no. lu Bağ - Kur kanun teklifine imzalarımızla katılıyoruz. 
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz. 

İstanbul Milletvekili 
Hüsamettin T/.yanşan 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım Ozeke 

İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan 

6.6. 1978 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
li değişiklik teklifi ilişiktir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Hüsamettin Tiyansan 

Millet Meclisi Say m Başkanlığına 
15.7.1975 

alışanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile ilgi-

Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi Türk vatandaşlarına tanınan sosyal hak ve ödevler ilkesinin bir neticesi olarak bu düşün
ceden hareket eden Yüce Meclislerce çıkarılan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu üç yılı aşkın bir zamandanberi uygulama alanındadır. İktisadi ve sosyal şartları
mıza ve toplumumuzun çok büyük bir kesiminin ihtiyaçlarına cevap veren böyle bir kanunun Türkiye'nin 
şartlarına uygunluğu münakaşa götürmez bir gerçektir. 

Ancak ortaya çıkan yeni ihtiyaçların ve bazı yeni şartların mevcudiyeti her kanunda olduğu gibi bu ka
nunda da bazı değişiklikleri gerektirmektedir. Bu yem ihtiyaçlar ve diğer sosyal güvenlik müesseseleriyle olan 
denkleştirme hususları gözönüne alındığında bazı yeni hükümlerinde bu kanunda yer almasının bir ihtiyaç 
haline geldiği görülür. 

Yeniden yaptığımız kanun teklifi ile bu değişiklikleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 
Yaşlılık aylığından yararlanmak için kadm sigortalıların 55 erkek sigortalıların 60 yaşını doldurma şart

ları yüksek görüldüğünden bu yaş hadleri 5'er sene indirilerek kadın sigortalılar için 50, erkek sigortalılar 
için de 55 yaş haddi yaşlılık aylığından hak kazanmak için yeterli görülmüş ve böylece diğer sosyal güvenlik 
müesseselerindeki emeklilik yaş hadleri ile eşitlik sulanmıştır. 

Ayrıca yaş haddini doldurmamış olmakla beraber 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olanların da yaşlılık 
aylığına hak kazanacakları hükmü getirilmek suretiyle Sosyal Sigortalar ile bir paralellik sağlanmıştır. 

Bundan başka yaşlılık aylığından yararlanma şartı olarak işi bırakma şartı da kaldırılmış, başka sosyal 
güvenlik müesseselerinden emekli olanların serbest meslek erbabı olarak çalışabildikleri gözönüne alınarak. 
Bağ - Kur sigortalılarının aleyhine işleyecek olan bu hüküm de düzeltilmiştir. 

Bir Bağ - Kur üyesinin maluliyet maaşından yararlanma şartlan arasında olan işi terketme şartı kaldırıl
mış, maluliyet aylığından yararlananların istedikleri takdirde işlerini yapmaya devam etmeleri uygulama yönün
den muvafık görülmüştür. 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 41 nci maddesine göre 
ölüm aylığından yararlanmak iki şekilde düşünülmüştü. Bunlardan birincisi iş kazasında vefat edenlerin du
rumudur: İş kazasında vefat edenlerin hak sahiplerine prim ödemede müddet aranmadan ölüm aylığı bağlan
maktadır. İş kazası dışında vefat edenler ise üç yıl prim ödemediklerinden bunların hak sahipleri maaş alama
maktadırlar. Yapılan değişiklikle normal ölümlerde cbüç yıl prim ödeme şartı kaldırıldığından ister iş kazası 
sonucu isterse bunun dışındaki ölüm hallerinde ölen sigortalının hak sahiplerine Ölüm aylığı bağlanacaktır. 

i 479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi de de£iş;kîiğe tabi tutulmuş ve kadın sigortalılarda 35, erkek 
sigortalılarda ise 40 yaşını dolduranlardan 5 yıl serbest meslek erbabı olarak çalıştıklarını belgeleyenlerin 15 
yıl prim ödemiş gibi ve en az 5 tam yıl prim ödeyerek yaşlılık aylığından hak kazanır duruma gelmeleri sağ
lanmıştır. 

Bu durumda olanlara 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Nisan 1972'de meslek kuruluş
larına kayıtlı olmaları ve çalışır bulunmaları şartı aranmaksızın aylık bağlanması mümkün hale gelmiştir. En 
az 5 yıl çalışıldığım belgeleme müddeti de bu kanunun uygulamasına geçildiği tarihten itibaren bir yıl olacak
tır. 

1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iş kazası dışında vefat edenlerin hak sahibi kimse
lerine ölüm aylığı bağlanması için geçici 2 nci madde düzenlenmiştir. Ayrıca yine bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten önce gelir basamağı seçenler seçtikleri basamağı değiştirmek isterlerse bu durumda olanlar için 
de 6 aylık yeni bir süre tanınmıştır. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

7 nci maddenin gerekçesi : 
Kuruma, icra, takip ve dava işleri için, genel hükümlere göre hizmetin icap ettirdiği zaman vekâlet akdi ile 

lüzumlu miktarda avukat istihdamı imkânı verilmiş, bu suretle muhtemel kadro tıkanıklığı önlenmiştir. 
24 ncü maddenin gerekçesi: 
1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin, Bağ - Kur'a girmek zorunda olanlarla, giremeyecek olanların ta

rifi yapılırken (b) fıkrasında, kanunla kurulu Emekli Sandıklarına kesenek ödemekte olanlar denmek su
retiyle, başka sosyal güvenlik kurumlarına kesenek ödeyenleri ayırmış ve fakat o kurumlardan emekli olanlar 
hakkında açık hüküm getirilmemiştir. Bu değişiklikle uygulamada aksaklığa sebep olan durum düzeltilmiş 
olacaktır. 

29 ncu maddenin gerekçesi : 
29 ncu maddenin değiştirilmesi suretiyle, malullük aylığından yararlanma şartı olan işi bırakma zorunlu-

ğu kaldırılmış, böylece diğer maddelerle paralellik sağlanmıştır. Uygulama olanağı bulunmayan eski şekil bu 
maksattla değişikliğe tabi tutulmuştur. 

33 ncü maddenin gerekçesi : 
Bu maddedeki değişiklik 29 ncu maddeye mütenazır olarak düşünülmüş ve maluliyet maaşından yarar

lanmak için işten ayrılma şartı kaldırılmıştır. 
35 nci maddenin gerekçesi: 
35 nci maddenin değiştirilmesi ile yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için, kadın sigortalılarda yaş haddi 

50'ye, erkek sigortalılarda ise 55'e indirilmiş ve böylece diğer sosyal güvenlik müesseseleri ile paralelik sağlanmıştır. 

Yapılan ikinci bir değişiklikle yaşlılık aylığından yararlanabilmek için işi bırakma şartı da kaldırılmıştır; 
çünkü diğer sosyal güvenlik müesseselerinden emekli olanlar serbest meslek erbabı olarak çalışabilmekte ol
duklarından Bağ - Kur sigortalıları aleyhine bir durum meydana gelmektedir. Bunu düzeltmek için bu değişik
lik gerekli görülmüştür. 

Ayrıca diğer sosyal güvenlik kurumlarındaki 25 yıl prim ödenmesi halinde emekli olma imkânı, Bağ - Kur 
sigortalılarına da sağlanmıştır. 

38 nci maddenin gerekçesi : 
38 nci maddenin yeniden tanzimi ile yaşlılık aylığının kesilmesini öngören işi.Jbırakma şartı kaldırılmış, 

bu suretle diğer maddelerle ahenk sağlanmıştır. 
39 ncu maddenin gerekçesi : 
39 ncu maddenin yeni şekliyle 35 nci madde arasında irtibat kurulmuş ve emeklilik yaş haddi 5'er yıl 

indirilmiştir. 
Toptan ödeme yapılmış sigortalılara, yeniden çalışmaları halinde yapılan toplu ödemeyi kanuni faizleriyle 

birlikte peşin ödedikleri takdirde, önceki sigortalılık sürelerinin geçerli sayılması sağlanmıştır. 
41 nci maddenin gerekçesi : 
41 nci madde ile, ölüm sigortasından yararlanma şartı olan 3 yıl prim ödeme kaydı kaldırılmış ve işka-

zası ile ilgili fıkraya ihtiyaç olmadığı için, madde metinden çıkarılmıştır. 
42 nci maddenin gerekçesi : 
42 nci madde ile ölüm aylığı hesabı yapılırken, malûl iken işi bırakma şartı ile 3 yıl prim ödeme şartlan 

ve emeklilik yaş haddi daha evvelki maddelerde değiştirildiği için, madde bu değişikliklere göre düzenlenmiş, 
çalışma süresinin tarifi yapılmış ve metne açıklık getirilmiştir. 

Tatbikatta sigortalının 1 Nisan 1972'de meslek kuruluşuna kayıtlı olma ve çalışır bulunması takyitleri 
kaldırılarak tatbikat aksaklıkları giderilmiştir. 

Geçici 2 nci maddenin gerekçesi : 
Bu kanuna geçici 2 nci bir madde konması 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre işkazasında vefat 

edenlere aylık bağlandığı halde, işkazası dışında vefat edenlerin hak sahibi kimselerine aylık bağlanmadığı 
dikkate alınarak, bunların da ölüm aylığından yararlanması öngörülmüştür. 
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Geçici 3 ncü maddenin gerekçesi: 
1479 sayılı Kanunun yeni yürürlüğe girmesi sıralarında, bilmeyerek basamak seçtiğini iddia eden birçok 

sigortalı Kuruma müracaat etmiştir. Bu gibi yanlışlıkların düzeltilmesi için, 6 aybk bir sürenin tanınması 
uygun görülmüştür. 

BURSA MİLLETVEKİLİ KASIM ÖNADIM VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 'Kanununda Değişik
lik Yapılması Hak kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 7 nci maddesi, 24 ncü maddesinin (b). fıkrası, 29 ncu maddesi, 33 ncü maddesi, 35 nci maddesi, 
38 nci maddesi, 39 ncu maddesi, 41 nci maddesi, 42 nci maddesi, 49 ncu maddesi, 51 nci maddesi yeniden dü
zenlenmiş, 82 nci maddesi yürürlükten kaldırılarak, geçici 2 nci maddesi bu Kanunda geçici 1 nci madde ola
rak yeniden tanzim edilmiş ve ayrıca 2 geçici madde ilave edilmiştir. 

MADDE 2. — 7 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında 10 ncu madde hükmü mahfuz kalmak kaydiyle İktisadi Devlet 

Teşekkülleri görevlilerine uygulanan yasalar uygulanır. 
Kurum icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzum görülecek miktarda avu

kat tutabileceği gibi, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine özel sözleşme ile yerli ve yabancı uzmanlar 
da çalıştırabilir. 

MADDE 3. — 24 ncü maddenin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
b) Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulu Emekli Sandıklarına prim ve kesenek ödemekte 

olanlar ve bu sandıklarla Sosyal Sigortalar Kurumundan malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar (dul, 
yetim ve vazife malüiüğü aylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan işkazası ve meslek hastalığı aylığı alanlar ha
riç.) 

MADDE 4. — 29 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Malullük Aylığından Yararlanma Şarttan : 
Madde 29. — Malûllük aylığından yararlanabilmek için : 
a) 28 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Yazılı istekte bulunmak şarttır. 

MADDE 5. — 33 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Malullük Aylığının Kesilmesi : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının 8.6.1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Kanunlarla 506 sayılı Kanunun ge

çici 20 nci maddesinde belirtilen işlerde çalışması, hallerinde kesilir. 
Yukarda belirtilen haller dolayısiyle malul aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı Kanunlar

la, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıklan mevzuatı uygulanmaz. 
Ancak, yukarda belirtilen kimseler yazı ile malullük aylığı isteğinde bulunurlarsa, kontrol muayenesine ta

bi tutulmak ve malullüğünün devam ettiği anlaşılmakşartiyle. eski malullük aylığı yazılı istek tarihini takip 
eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 6. — 35 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, 
a) Sigortalının Kurumdan yazılı talepte bulunması, kadın ise 50. erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması 

ve bu Kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması. 
b) Veya yaş haddini doldurmamış olmakla beraber 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması, şarttır. 
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MADDE 7. — 38 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının 8.6.1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 ta
rih ve 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıklarına 
tabi işlerde çalışması halinde kesilir. 

Yukarda belirtilen haller dolayısıyla yaşlılık aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun
larla 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıkları mevzuatı uygulanmaz. 

MADDE 8. — 39 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu Kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın ise 50, erkek iseler 55 yaşım 
doldurmuş oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanmamış olan sigortalıların ödedikleri primler yazılı is
tekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler bu kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte pe
şin olarak iade ettikleri takdirde bu kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

MADDE 9. — 41 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ölüm Aylığından Yararlanma § artları : 

Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanmasında prim ödeme süresi dikkate alınmaz. 
Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta iken veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra ölenlerin 

hak sahiplerine de ölüm sigortasından aylık bağlanır. 

MADDE 10. — 42 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölüm halinde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük ve yaşlılık aylığı, 
b) 'Malullük ve yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için 

sağlığında bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı, 
c) Sigortalının ölümü tarihinde 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen gelir kademelerinden 

son prim ödediği gelir kademesinin c/c 70'i üzerinden heaplanacak aylık, esas tutulur. 
Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için is:ekte bulunmamış olan kadın sigortalının 50, erkek si

gortalının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan sonra dol
durmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır. 

MADDE 11. — 49 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Prim Oranları : 

Madde 49. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği. 50 nci maddede belir
tilen gelir basamağının % 13'üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25'i oranında giriş keseneği, basa
mak yükseltmelerinde aradaki artış farkı kadar yükseline primi alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü, her yıl vergi uygulamasında masraf olarak yazılır. 
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MADDE 12. — 51 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık ge
lir basamaklarından dilediğini seçer ve giriş bildirgesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 sayılı 
Kanunun 26 nci maddesinde gösterilen sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak bil
dirir. Sigortalı, seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak, diğer sosyal güvenlik kurumlarından Bağ - Kur kapsamına giren bir işte çalışanlar geldikleri sos
yal güvenlik kurumundaki derecelerden yukarı basamak seçemezler. 

Bu kanun kapsamından çıkan sigortalının yeniden kapsama girmesi halinde, evvelce fiilen prim ödemiş ol
duğu son basamak üzerinden sigortalılığı devam eder. 

Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 

MADDE 13. — 82 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi geçici 1 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını geçmiş bulunan erkek si
gortalılarla 35 yaşını geçmiş olan kadın sigortalılardan erkek iseler 55, kadın iseler 50 yaşım doldurmuş ol
makla beraber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce sürekli veya aralıklı olarak en az 5 yıl herhangi bir işverene bağlı ol
maksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını, 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek kuruluş
larına kayıtlı olmaları ve çalışır bulunmaları şartı aranmaksızın belgelemek. 

b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla. 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlüık aylığına 
hak kazanırlar. 

Ancak, bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok 8 nci veya daha küçük miktarlara 
karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

5 yıllık eski çalışma süresi, bu kanunun uygulamasına geçildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde mes
lek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararıyla tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar, ge
rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kurumun bu 
yüzden uğradığı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil olunur. 

Ölüm Aylığı : 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat etmiş olanların hak 
sahibi kimseleri ölüm aylığından yararlanırlar. Ölüm aylığından yararlanabilmek için Kuruma yazılı olarak 
usulü dairesinde müracaat edilmesi şarttır. Ölüm tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek birikmiş aybklar hak 
sahiplerine toptan ödenir. 

GEÇlÖ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma girmiş olanlar bir defaya 
mahsus olmak üzere en geç 6 ay içerisinde basamak değiştirmek konusunda yazılı olarak talepte bulunabilirler. 
Bu talepler Kurumca yerine getirilir. Basamak değiştirme talebi kabul edildikten sonra primler yeni basamak
lara göre ödenir. Daha önce ödenmiş primler için herhangi bir mahsup ve geri verilme işlemi yapılmaz. 

Yürürlük Tarihi : 

MADDE 14. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme Hükmü : 

MADDE 15. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1479 Sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun TekMfi. (2/440) 

29 . 6 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığınla 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 1/428 esas numarada kayıtlı kanun 
tasarısının yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
MSP Grup Başkanvekili 

Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17 . 8 . 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 1/428 sıra sayılı teklifini yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

TC 
Başbakanlık 1 . 4 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-54/06669 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 3 . 1976 tarihinde kararlaştınlan «1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Ek
lenmesine Daür Kanun Tasarısı» ile gerekçesi İlişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

I 

GENEL GEREKÇE 

1 Ekim 1972 tarihinden bu yana bütün yurtta uygulamasına geçilen 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun tatbikatı, Kanunda birtakım değişiklikler 
yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Öngörülen değişiklikler, maddeler arasındaki bazı çelişkileri ortadan kaldırmak ve günümüzün şartları 
içinde adaletsiz telakki edilebilecek bir kısım hükümleri değiştirmek amacına yöneliktir. Sosyal sigorta ku
rumları arasındaki mevzuat aykırılığını gidermek sadece Bağ - Kur Kanununun değiştirilmesiyle mümkün 
olmadığından böyle bir amaç güdülmemiş olmakla beraber, ileride bu yönde alınacak tedbirlerin güçleştiril-
mesine yol açabilecek hususlardan da mümkün mertebe kaçınılmıştır. 
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a 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bağ - Kur, taşrada henüz şube kurmadan, meslek kuruluşları, bankalar, PTT'nin işbirliği 
ve elektronik bilgi işlem sistemi sayesinde çok küçük bir kadro ile ve düşük bir maliyetle hizmetlerini yü
rütmektedir. Prim alacaklarının izlenmesi başta olmak üzere taşradaki dava ve takip işlerinin yürütülmesi 
bu model içinde bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Genel hükümlere göre avukat tutulması bu prob
lemi çözecek, bütün kurum hizmetleri ile birlikte dava ve takip işlerinin düşük bir maliyetle etkin bir şekilde 
yürütülmesi imkânlarını doğuracaktır. 

Madde 2. — Kanunun kapsamı konusunda mevcut bazı tereddütleri gidermek ve mükerrer sosyal güven
liği önlemek amacı güdülmektedir. 

Madde 3. — TC Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumlarından malulen emekli olanlar ticaret, es
naflık veya diğer serbest mesleklerle iştigal edebilmekte, fakat 1479 sayılı Kanundaki 33 ncü madde, Bağ -
Kur'dan malulen emekli olanlara tarım işi dışında herhangi bir işte çalışmaya imkân vermemektedir. Yeni
den düzenlenen taslaktaki metin bu haksızlığı gidermekte, Bağ - Kur'dan malulen emekli olanlara işçi veya 
memur olarak çalışma imkânı sağlamaktadır. 

Madde 4. — Sosyal Sigortalar Kurumunda yaş haddi erkekler için 55, kadınlar için 50 olduğu halde Bağ -
Kur'da bunlar 5'er yıl daha fazladır. Bağ - Kur'daki yaş hadlerinin doğrudan doğruya 5'er yıl indirilmeleri, 
bilhassa 1479 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi dolayısıyla, çok yakın bir gelecekte kurumu tehlikeye so
kabilecek durumdadır. Madde ile getirilen fıkra, yaş problemine diğer kurumlar için de benimsenebilecek 
bir çözüm bulmak amacına yönelmektedir. 

Madde 5. — 4 ncü madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 6. — Toptan ödeme şeklinde primlerini alan kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını dolduran ve yeniden 

sigortalılık niteliği kazanan sigortalıların eski hizmetlerinin değerlendirilmesi amaç edinilmiştir. 

Madde 7. — 1479 sayılı Kanunda yaşlılık aylığı prim ödenen gelir basamağının % 90'ı, malûllük aylı
ğı ise % 80'i ile tahdit edilmiş olduğu halde, ölüm aylığı için herhangi bir hudut belirtilmemiş olması bağ
lanacak ölüm aylığını bazı hallerde % 100'ün üzerine kadar çıkarmaktadır. Getirilen değişiklikler ölüm ay
lığının da, prim ödenen gelir basamağının % 90'ı ile tahdit edilmesine matufdur. 

Madde 8. — Redaksiyon yapılarak maddeye açıklık getirilmiştir. 
Madde 9. — 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde kuruma başvurmak için tanınan 3 aylık süreye 

mukabil basamak seçmek için 51 nci maddede 30 günlük bir süre tanınmasının çıkardığı çelişkili durum gi
derilmekte ayrıca, 228 -1214 sayılı kanunlara göre hizmet birleştirmesi yapacak olan sigortalıların basamak 
seçme usul ve esasları tespit edilerek haksız yere daha yüksek dereceden aylık bağlanması önlenmektedir. 

Madde 10. — 1479 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinden yararlananların hak ve yükümlülükleri 
tasrih edilmek suretiyle maddedeki çelişkiler giderilmektedir. Bu arada 1 Nisan 1972'de meslek kuruluşuna 
kayıtlı olmayanlarla yanlış veya eksik belge verenlerin ya da belge vermeyi ihmal edenlerin mağduriyetleri
nin önlenmesi amaç edinilmiştir. 

Madde 1. — Bu madde ile Kanuna iki geçici madde daha getirilmektedir. Yeni getirilen : 
Geçici 6 ncı madde ile, Bağ - Kur yeni kurulduğu için henüz 3 yıl prim ödemeden ölen sigortalıların 

dul ve yetimlerine aylık bağlanması amaçlanmıştır. 
Geçici 7 nci madde ile de, ilk uygulamada süresi içinde basamak seçmediği için bu hakkı yitirenlere ye

ni bir süre tanımak ve ulgulamaya kolaylık sağlamak amaçlanmıştır. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ARİF EMRE İLE SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖY-
LÜOĞLU'NUN TEKLİFİ. 

1479 Sayın Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçki Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Personel Rejimi : 

Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında 10 ncu madde hükmü mahfuz kalmak kaydıyla İktisadi Dev
let Teşekkülleri görevlilerine uygulanan yasalar uygulanır. 

Kurum, icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzum görülecek miktarda 
avukat tutabileceği gibi, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine özel sözleşme ile yerli ve yabancı uz
manlar da çalıştırabilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
b) Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulu Emekli Sandıklarına prim ve kesenek: ödemekte 

olanlar ve bu sandıklarla Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aybğı almakta olanlar (dul, 
yetim ve vazife malullüğü aylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan iş kazası ve meslek hastalığı aylığı alan
lar hariç). 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 

a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının bu kanuna tabi olan işlerde çalışması, 
Hallerinde kesilir. 
Ancak, yukarıda belirtilen kimseler bu kanuna tabi işten ayrılarak yazı ile malullük aylığı isteğinde bu

lunurlarsa, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malullüğün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malullük 
aylığı, yazılı istek tarihini takibeden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 
Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, 
a) Sigortalının bu kanuna tabi işten ayrılarak Kurumdan yazılı talepte bulunması, kadın ise 55, erkek 

ise 60 yaşım doldurmuş olması ve bu Kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması, 
b) Veya 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak kaydıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 

olması şarttır. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 38 nci maddeci aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Bu kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının bu kanuna tabi işlerde çalışması halin
de kesilir. Şu kadar ki, yukarıda belirtilen kimselerden işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlanması iste
ğinde bulunanların aylıkları, istek tarihlerini takibeden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 
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MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu Kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın iseler 55, erkek iseler 60 
yaşını doldurmuş oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanamamış olan sigortalıların ödedikleri primler, ya
zılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler bu Kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte 
peşin olarak iade ettikleri takdirde bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık aylı

ğı. 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlayan veya kontrol muayenesi sebe

biyle aylığı kesilen sigortalı için, sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) En az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş olan sigortalının ölüm tarihinde, 50 nci maddede belirtilen ge

lir kademelerinden son prim ödediği gelir kademesinin % 70'i üzerinden hesaplanacak aylık, esas tutulur. 
Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 55, erkek si

gortalının 60'tan yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan sonra 
doldurmuş bulunduğu her tam yaş için c/c 1 artırılarak hesaplanır. 

Ölüm aylığı her halde ölüm aylığına esas olan gelirin % 90'ını aşamaz. 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Prim Oranları : 

Madde 49. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği, 50 nci maddede belir
tilen gelir basamağının c/c 13'üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25'i oranında giriş keseneği, ba
samak yükseltmelerinde ise aradaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü, vergi uygulamasında masraf olarak yazılabilir. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık 
gelir basamaklarından dilediğini seçer ve giriş bildirgesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 sa
yılı Kanunun 26 ncı maddesinde gösterilen sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak 
bildirir. Sigortalı, seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından gelerek Bağ - Kur kapsamına giren bir işte çalışmağa baş
layanlar, geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki durumlarına tekabül eden basamaktan daha yukarı basa
mak seçemezler. 

Bu kanun kapsamından çıkan sigortalının yeniden kapsama girmesi halinde, evvelce fiilen prim ödemiş 
olduğu son basamak üzerinden sigortalılığı devam eder. 

Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 
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MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılarla, 
40 yaşını geçmiş kadın sigortalılardan, erkek iseler 60, kadın iseler 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber, 15 
tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

a) Kanunun yürülüğe girdiği tarihten önce en az on yıldan beri herhangi bir işverene hizmet akdi ile 
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını belgelemek. 

b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylı
ğına hak kazanırlar. 

Ancak, bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok sekizinci veya daha küçük miktar
lara karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

10 yıllık eski çalışma süresi, 1479 sayılı Kanunu tadil eden işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç bir yıl içinde Meslek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. Bu bel
gelerin geçerli olabilmesi için 1 Nisan 1972 tarihinde bir meslek kuruluşunda kayıtlı olma şartı aranmaz. 

Kuruma verilen 10 yıllık hizmet belgelerinin geçerli olmadığı, noksan olduğu, usulüne uygun olmadığı 
Kurumca kendisine bildirilen veya iade edilen sigortalı, bu bildirimi tebellüğ ettiği tarihten itibaren en geç 
üç ay içerisinde geçerli belgeyi Kuruma vermek zorundadır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar ge
rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, Kurumun bu 
yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

MADDE 11. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 ve geçici 7 nci maddeler eklenmiştir. 

Ölüm Aylığı : 
Geçici Madde 6. — 1 Nisan 1972 tarihinden Önce herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksı

zın kendi nam ve hesabına 3 tam yıl çalıştığı meslek kuruluşları veya vergi dairelerinden tevsik edilmek şar
tıyla, 1479 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra kuruma başvurarak kaydını yaptıran ve giriş keseneği ve 
primini yatırıp bir yıllık sigortalılık müddetini doldurduktan sonra 3 yıl prim ödemeden ölen sigortalıların hak 
sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığından yararlanabilmek için hak sahiplerinin kuruma yazılı ola
rak başvurmaları şarttır. Ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren tahakkuk edecek aylıklardan daha 
önce yapılmış toptan ödeme ve ödenmeyen üç yıllık prim tutarları faizsiz ve gecikme zamsız olarak mah 
şuben tahsil edilir. 

Basamak Düzeltme : 

Geçici Madde 7. — 1479 sayılı Kanunu tadil eden işbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan 
basamak düzeltmeleri ile bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak basamak düzeltmeleri geçerlidir. Ba
samak düzeltme talepleri kurumca kabul edildikten sonra sigortalı, sigortalılığın başlangıcından basamak dü
zeltme talebini takip eden aybaşına kadar geçen sür nin primlerini ve giriş keseneğini yeni basamak, üze
rinden en geç kendisine tebligat yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde öder. Eski basamaktan ödediği 
giriş keseneği, yükselme farkı ve primler ödeyeceği yeni tutardan mahsup edilir. 

Yeni basamak eski basamaktan daha aşağıda ise aradaki fark iade edilmemekle beraber gelecek dönem 
primlerine mahsup edilir. 

Bu maddeye göre düzeltilen basamağa ait giriş keseneği ve prim borçlarının tamamının ödendiği tarihi 
takip eden aybaşından itibaren 2 tam yıl geçmedikçe basamak yükseltilmesi yapılamaz. 

Bu maddeye göre yapılacak basamak düzeltmenin geçerli olabilmesi için, talebin sigorta yardımlarına hak 
kazandıracak olaydan önce yapılmış olması şarttır. 

Yürürlük : 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Sivas Milletvekili Azimet KöyKioğlu'mın, 1479 Sayılı Bağ - Kur (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa önerisi 

(2/456) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 8 . 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/790 Esas Sayılı teklifi yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Azimet Köylüoğiu 
Sivas Milletvekili 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1479 sayılı Bağ - Kur (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) Ya
sasının bazı maddelerinin değiştirilmesine dair yasa önerimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder saygılar sunarız. 

tçel Milletvekili Amasya Milletvekili Ankara Milletvekili 
Çetin Yılmaz Vehbi Meşhur Kemal Ataman 

G E R E K Ç E 

Bağ - Kur sigortalıları için yaşlılık aylığı kadınlarda 55 ve erkeklerde 60 yaşını doldurmuş olma koşulu
na bağlanmıştır. Oysaki bu yaşlar, öteki sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanlar için daha düşüktür. Ger
çi T.C. Emekli Sandığı Yasasında da 60 yaş sınırı varsa da, bu sınır beklenmesi gerekli yaş değildir ve bu 
sandığa bağlı olanlar, genellikle 25 yıllarını doldurunca emekli olabilmektedirler. Bu da uygulamada emekli 
yaşının 50 yaş dolaylarında olması sonucunu doğurmuştur, 

Bağ - Kur sigortalıları için de, öteki sosyal güvenlik kurumlarındaki duruma uygun olarak, yaşlılık a>-
lığı bağlanması yaşını kadın ve erkeklerde beşer yıl indirme gereği duyulmaktadır. 

Bağ - Kur Yasasında günün ekonomik ve sosyal ortamına uymayan hükümlerden bir bölümü de, sigor
ta primine esas olan gelirler ve gelir basamaklarıyla ilgilidir. Esnaf, sanatkâr, ve benzeri bağımsız çalışanla
rın aylık gelirleri oniki basamak halinde saptanmıştır. En düşük aylık gelir 400 lira ve en yüksek aylık gelir 
ise 4 500 lira olarak benimsenmiştir. Bu gelirlerin özellikle ilk basamaklann gerçekçi olmadığı açıktır. Aylık 
gelirinin 400 lira olduğunu ileri sürecek bir kimse bulunacağı söylenemez. En yüksek geliri de 4 500 lira ile 
sınırlamak, günün fiyat ve ücret düzeylerine uymamaktadır. 

Üstelik yeniden saptanacak gelirler; basamakları da, ileride gene gerçek durumdan uzaklaşacaktır. O za
man yeniden yasayı değiştirme zorunluğu doğacaktır. Bu zorunluğu ortadan kaldıran bir sistem geliştirmek 
gerekmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 912) 



— 29 — 

MADDE GEREKÇELERİ 

Bağ - Kur Yasasının 35 nüi maddesi, yaşlılık aylığından yararlanmak için kadınların 50 ve erkeklerin 60 
yaşını doldurmaları şeklinde değiştirilmiştir. 

39 ncu maddedeki toptan ödeme de bu yaşlara göre ayarlanmıştır. 
50 nci maddedeki değişiklikle, sigorta primine esas olan gelir basamakları için yeni bir sistem getirilmek

tedir. Birinci basamak işçilerin yasal yollarla belirlenen asgari ücreti olarak kabul edilmiştir. Her basamakta
ki gelir ise, kendinden önceki basamaktan % 20 oranında artırılacaktır. 

Bugünkü işçi asgari ücretine göre gelir basamakları şöyle olacaktır : 
Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 

1 800 
2 160 
2 592 
3 110 
3 732 
4 478 
5 374 
6 449 
7 739 
9 287 

Lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

1479 Sayılı Bağ - Kur (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çahşanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) 
Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 14 Eylül 1971 günlü ve 1479 sayılı Bağ - Kur (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çahşan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu) Yasasının 35, 39 ve 50 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, işten ayrılarak yazılı istekte bulunan sigortalının, 
kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve bu yasaya göre en az 15 yıl sigorta primi ödemiş bu
lunması gereklidir. 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu Yasaya göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın iseler 50, erkek iseler 55 
yaşını doldurdukları halde yaşlılık aylığına hak kazanamamış olan sigortalıların ödedikleri primler, yazılı is
tekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Sigorta Primine Esas Olan Gelir Basamakları : 

Madde 50. — Bu Yasaya göre sigortalıların ödeyecekleri primlere esas olmak üzere bildirecekleri aylık 
gelirler on basamatkan ibarettir. 

Birinci basamaktaki aylık gelir, yasal yollarla belirbnen işçi asgari günlük ücretinin otuz katıdır. Bunu 
izleyen her basamaktaki aylık gelir, kendinden bir önceki basamağın aylık gelirinin % 20 oranında artırıl
ması suretiyle saptanır. 

İlgili yasalara göre işçi asgari ücretinin yeniden belirlenmesinden hemen sonra, Bağ - Kur Yönetim Ku
rulu, her basamaktaki aylık geliri yukarıdaki hükme görs saptar ve sigortalılara prim miktarlarıyla birlikte 
yazıyla bildirir. Sigortalı, bulunduğu basamağın yeni gelirine göre prim öder. Yeni gelir basamaklarının uy
gulama tarihi, işçi asgari ücretinin yürürlük tarihidir. 
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MADDE 2. — 14 Eylül 1971 günlü ve 1479 sayılı Bağ - Kur Yasasına aşağıdaki 1 ve 2 nci geçici madde
ler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Yasanın yayımı tarihinde birinci, ikinci ve üçüncü gelir basamağından prim 
ödeyen sigortalılar, yasayla değiştirilen 50 nci maddedeki birinci gelir basamağına ve ondan sonrakiler sı
rayla üst gelir basamaklarına intibak ettirilirler, tntibak ettirilen basamaklar ve bunların prim mik
tarları ilgili sigortalılara yazıyla bildirilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonraki altı ay içinde, Bağ - Kur 
sigortalıları, primini ödedikleri gelir basamağının üstünde bir gelir basamağından prim ödeyeceklerini Kuru
ma yazıyla bildirirlerse, primleri istedikleri gelir basamağına göre alınır. Ancak daha önceki basamaklanyla 
yeni basamakları arasındaki prim farkım, bu yasayla değiştirilen 50 nci maddedeki eski aylık gelirlere göre ve 
en geç bir yıl içinde kuruma öderler. Bu prim farkları, süresinde ödenmezse, gelir basamağında yükselme is
tekleri kabul edilmez. 

MADDE 3. — Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 1479 Sayılı Bağ - Kur Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/461) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1479 sayılı Bağ - Kur Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim, gerekçesiyle birlikte ilişik
te sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Sakarya Mületvekili 

Hayrettin Uysal 

GENEL GEREKÇE 

1 Ekim 1972 tarihinden bu yana bütün yurtta uygulamasına geçilen 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun uygulanması, Kanunda birtakım değişik
likler yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Öngörülen değişiklikler, maddeler arasındaki bazı çelişkileri ortadan kaldırmak ve günümüzün koşulları için
de adaletsiz görülen bir kısım hükümleri değiştirmek amacına yöneliktir. Sosyal Sigorta Kurumları arasında
ki mevzuat aykırılığını gidermek sadece Bağ - Kur Kanununun değiştirilmesiyle mümkün olmadığından böyle bir 
amaç güdülmemiş olmakla beraber, ileride bu yönde alınacak tedbirlerin güçleştirilmesine yol açabilecek husus
lardan da kaçınılmıştır. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bağ-Kur, taşrada henüz şube kurmadan, meslek kuruluşları, bankalar, PTTnin işbirliği ve elekt
ronik bilgi işlem sistemi sayesinde çok küçük bir kadro ile ve düşük bir maliyetle hizmetlerini yürütmekte
dir. Prim alacaklarının izlenmesi başta olmak üzere taşradaki dava ve takip işlerinin yürütülmesi bu model 
içinde bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Genel hükümlere göre avukat tutulması bu problemi çözecek, bü
tün Kurum hizmetleri ile birlikte dava ve takip işlerinin düşük bir maliyetle etkin bir şekilde yürütülmesi 
olanaklarını doğuracaktır. 
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Madde 2. — Kanunun kapsamı konusunda mevcut bazı tereddütleri gidermek ve mükerrer sosyal güven
liği önlemek amacı güdülmektedir. 

Madde 3. — T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortılar kurumlarından malulen emekli olanlar ticaret, es
naflık veya diğer serbest mesleklerle iştigal edebilmekte, fakat 1479 sayılı Kanundaki 33 ncü madde, Bağ - Kur' 
dan malulen emekli olanlara tarım işi dışında herhangi bir işte çalışma olanağı vermemektedir. Yeniden dü
zenlenen bu madde haksızlığı gidermekte, Bağ - Kur'dan malulen emekli olanlara işçi ve memur olarak çalış
ma olanağı sağlamaktadır. 

Madde 4. — Sosyal Sigortalar Kurumunda yaş haddi erkekler için 55, kadınlar için 50 olduğu halde 
Bağ - Kur'da bunlar 5'er yıl daha fazladır. Bu madde ile bu haksız durum ortadan kaldırılmaktadır. 

Madde 5. — 4 ncü madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 6. — Toptan ödeme şeklinde primlerini alan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım dolduran ve yeniden 

sigortalılık niteliği kazanan sigortalıların eski hizmetlerinin değerlendirilmesi amaç edinilmiştir. 
Madde 7. — 1479 sayılı Kanunda yaşlılık aylığı prim ödenen gelir basamağının % 90'ı, malullük aylığı 

ise |% 80'i ile sınırlandırılmış olduğu halde ölüm aylığı için herhangi bir sınır belirtilmemiş olması, bağlanacak 
ölüm aylığını bazı hallerde % lOO'ün üzerine kadar çıkarmaktadır. Getirilen değişiklikler ölüm aylığının 
da, prim ödenen gelir basamağının % 90'ı ile sınırlandırılmasını öngörmektedir. 

Madde 8. — Redaksiyon yapılarak maddeye açıklık getirilmiştir. 
Madde 9. — Bu madde ile Bağ - Kur iştirakçilerinin sosyal güvenlik hakları diğer sosyal güvenlik ku

rumlan iştirakçilerinin haklarına eşit bir duruma getirilmesi öngörülmüştür. 
Madde 10. — 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde Kuruma başvurmak için tanınan 3 aylık süreye 

mukabil basamak seçmek için 51 nci maddede 30 günlük bir süre tanınmasının çıkardığı çelişkili durum gide
rilmekte; ayrıca. 228 - 1214 sayılı kanunlara göre hizmet birleştirmesi yapacak olan sigortalıların basamak 
seçme usul ve esasları tespit edilerek haksız yere daha yüksek dereceden aylık bağlanması önlenmektedir. 

Madde 1.1. — Bu madde ile Bağ- Kur iştirakçilerine sağlık yardımı yapılması hakkı getirilmiştir, 
Madde 12. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlananların hak ve yükümlülükleri 

tasrih edilmek suretiyle maddedeki çelişkiler giderilmektedir. Bu arada 1 Nisan 1972'de meslek kuruluşuna ka
yıtlı olmayanlarla yanlış veya eksik belge verenlerin ya da belge vermeyi ihmal edenlerin mağduriyetleri
nin önlenmesi amaç edinilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile kanuna iki geçici madde daha getirilmektedir. Yeni getirilen : 
Geçici 6 ncı madde ile, Bağ - Kur yeni kurulduğu için henüz 3 yıl prim ödemeden ölen sigortalıların dul 

ve yetimlerine aylık bağlanması amaçlanmıştır. 
Geçici 7 nci madde ile de, ilk uygulamada süresi içinde basamak seçmediği için bu hakkı yitirenlere ye

ni bir süre tanımak ve uygulamaya kolaylık sağlamak amaçlanmıştır. 

SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN UYSALTN TEKLİFİ 

1479 Sayıh Bağ - Kur Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun TekHfi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 

Personel Rejimi : 

Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında 10 ncu madde hükmü saklı kalmak kaydıyla İktisadi Devlet 
Teşekkülleri görevlilerine uygulanan yasalar uygulanır. 

Kurum, icra, takip ve dava işleri için genel hükümlsre göre vekâlet akdi ile lüzum görülecek miktarda 
avukat tutabileceği gibi, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine özel sözleşme ile yerli ve yabancı uz
manlar da çalıştırabilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
b) Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulu Emekli Sandığına prim ve kesenek ödemekte olanlar 

ve bu sandıklarla Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar (dul, yetim 
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ve vazife malullüğü aylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan iş kazası ve meslek hastalığı aylığı alanar ha
riç) 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 
Madde 33. — a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının bu Kanuna tabi olan işlerde çalışması, hallerinde kesilir. 
Ancak, yukarıda belirtilen kimseler bu Kanuna tabi işten ayrılarak yazı ile malullük aylığı isteğinde bulu

nurlarsa, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malullüğün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malullük ay
lığı, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için; 
a) Sigortalının bu Kanuna tabi işten ayrılarak kurumdan yazılı talepte bulunmak, kadın ise 50, erkek ise 

55 yaşını doldurmuş olmak ve bu Kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunmak. 
b) Veya 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şarttır. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının bu Kanuna tabi işlerde çalışması ha
linde kesilir. Şu kadar ki, yukarıda belirtilen kimselerden işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlanması 
isteğinde bulunanların aylıkları, istek tarihlerini takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu Kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın iseler, 50, erkek iseler 55 
yaşını doldurmuş oldukları halde, yaşlılık aylığına hak kazanamamış olan sigortalıların ödedikleri primler, ya
zılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler bu Kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte pe
şin olarak iade ettikleri takdirde bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık ay

lığı, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlayan veya kontrol muayenesi sebebiy

le aylığı kesilen sigortalı için, sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) En az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş olan sigortalının ölüm tarihinde, 50 nci maddede belirtilen 

gelir kademelerinden son prim ödediği gelir kademesinin % 70'i üzerinden hesaplanacak aylık, esas tutu
lur. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 50, erkek sigor
talının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan sonra dol
durmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır. 

Ölüm aylığı herhalde ölüm aylığına esas olan gelirin ,c/c 90'ını aşamaz. 
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MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Prim Oranları : 

Madde 49. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği, 50 noi maddede belirti
len gelir basamağının % 13'üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere, % 25'i oranında giriş keseneği, basa
mak yükseltmelerinde ise aradaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü, vergi uygulamasında masraf olarak yazılabilir. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 
Bu gelir basamakları ile sigortalıların ödeyecekleri primler, her yıl, Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden dü

zenlenebilir. Bakanlar Kurulu bu gereksinmeyi diğer sosyal güvenlik kurumlarının kendi iştirakçilerine sağla
dıkları hakları dikkate alarak yapar. 

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Bakanlar Kurulu bu konuda ilk düzenlemeyi hemen 
yapmakla yükümlüdür. 

MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık 
gelir basamaklarından dilediğini seçer ve giriş bildirgesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 sayılı 
Kanunun 26 ncı maddesinde gösterilen sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak bil
dirir. Sigortalı, seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından gelerek Bağ - Kur kapsamına giren bir işte çalışmaya baş
layanlar, geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki durumlarına tekabül eden basamaktan daha yukan basa
mak seçemezler. 

Bu Kanun kapsamından çıkan sigortalının yeniden kapsama girmesi halinde, evvelce fiilen prim ödemiş 
olduğu son basamak üzerinden sigortalılığı devam eder. 

Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 

MADDE 11. — Bağ - Kur iştirakçilerine, bakmakla yükümlü oldukları, ana ve babalarına, eş ve çocuk
larına her türlü sağlık yardımı yapılır. 

Ancak, bu yardımın kapsamı ve koşullan bir tüzükle düzenlenir. 

MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını geçmiş bulunan erkek sigorta
lılarla, 40 yaşını geçmiş kadın sigortalılardan, erkek iseler 55, kadın iseler 50 yaşını doldurmuş olmakla bera
ber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az on yıldan beri herhangi bir işverene hizmet akdi ile 
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çahştıklannı belgelemek. 

b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına 
hak kazanırlar. 

Ancak, bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok sekizinci veya daha küçük miktar
lara karşılık olan basamaklann birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

10 yıllık eski çalışma süresi, 1479 sayılı Kanunu tadil eden işbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç bir yıl içinde meslek kuruluşlan veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Belgelenen 10 yıllık eski çalışma süresinin geçerli sayılması için bu sürenin kesintisiz olması ve BAĞ -
KUR Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte bir meslek kuruluşuna kayıtlı olarak çakşır durumdan bulunul
ması şartları aranmaz. 
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Meslek kuruluşları çalışma belgelerini verirken kendi üyelik kayıtlarına dayanabilecekleri gibi, devlet daire
leri, belediyeler, özel idareler ve diğer kamu kuruluşlarınca BAĞ - KUR Kanununun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce düzenlenmiş resmi kayıt ve belgeleri veya sicilli ticaret gazetesindeki ilanlara da dayanabilirler. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar gerek
se belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, kurumun bu yüz
den uğrayacağı zararlar c/c 50 fazlasıyla ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

MADDE 13. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 ve geçici 7 nci maddeler eklenmiştir : 

Ölüm Aylığı : 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1 Nisan 1972 tarihinden önce herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmak
sızın kendi nam ve hesabına 3 tam yıl çalıştığı meslek kuruluşları veya vergi dairelerinden tevsik edilmek 
şartıyla, 1479 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra kuruma başvurarak kaydını yaptıran ve giriş keseneği 
ve primini yaptırıp bir yıllık sigortalılık müddetini doldurduktan sonra 3 yıl prim ödemeden ölen sigortalıların 
hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. 

Ölüm aylığından yararlanabilmek için hak sahiplerinin Kuruma yazılı olarak başvurmaları şarttır. 
Ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren tahakkuk edecek aylıklardan daha önce yapılmış toptan öde

me ve ödenmeyen üç yıllık prim tutarları faizsiz ve gecikme zamsız olarak mahsuben tahsil edilir. 

Basamak Düzeltme : 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunu tadil eden işbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ya
pılan basamak düzeltmeleri ile bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak basamak düzeltmeleri geçerli
dir. Basamak düzeltme talepleri Kurumca kabul edildikten sonra sigortalı, sigortalılığın başlangıcından basa
mak düzeltme talebini takip eden aybaşına kadar geçen sürenin primlerini ve giriş keseneğini yeni basamak 
üzerinden en geç kendisine tebligat yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde öder. Eski basamaktan öde
diği giriş keseneği, yükselme farkı ve primler ödeyeceği yeni tutardan mahsup edilir. 

Yeni basamak eski basamaktan daha aşağıda ise aradaki fark iade edilmemekle beraber gelecek dönem prim
lerine mahsup edilir. 

Bu maddeye göre düzeltilen basamağa ait giriş keseneği ve prim borçlarını tamamının ödendiği tarihi ta
kip eden aybaşından itibaren 2 tam yıl geçmedikçe basamak yükseltmesi yapılamaz. 

Bu maddeye göre yapılacak basamak düzeltmenin geçerli olabilmesi için, talebin sigorta yardımlarına hak 
kazandıracak olaydan önce yapılmış olması şarttır. 

Yürürlük Tarihi : 

MADDE 14. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme Hükmü : 

MADDE 15. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'm, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Geçici Bir Madde 

Eklenmesine Dair Kanun TefcMfi. (2/465) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/116 esas No. lu teklifi yeniliyoruz. 
Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

Ankara Kastamonu 
Semih Eryıldız Sabri Tığlı 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Daiir Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 20.2.1974 
Konya Yozgat Konya 

Hüseyin Keçeli ilhamı Çetin Ali Kökbudak 

G E R E K Ç E 

2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun geçici 2 nci maddesi, bilindiği gibi ileri yaştakilerin daha uzun bir süre bekletilmeden 5 sene 
içerisinde sosyal yardıma kavuşturulması gibi insani bir düşüncenin mahsulüdür. Esasen sosyal bir ihtiyaç so
nucu tedvin edilmiş olan Kanunun ileri yaştakileri hesaba katması çok yerinde olmuştur. 

Ancak, geçici 2 nci maddenin 3 ncü fıkrasında «10 yıllık eski çalışma süresi bu kanunun uygulanmasına 
geçildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde meslek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle 
tevsik edilir.» denilmiş olduğundan, süresi içerisinde, her ne sebeple olursa olsun, vesika alamamış olanların hak
kı kaybolmuştur. 

Gerek kanunun, gerekse kuruluşun yeni olması ne.leniyle hizmet tevsikinde hem sigortalılar ve hem de 
Kurum uzun süre ne yapacağını bilemez durumda kalmıştır. Hatta bu hususta sigortalıların dilekçe ile yap
tıkları müracaatı da Kurum zamanında bir neticeye bağl ay amam ıştır. 

Hemen hemen herkes bu tevsiki başka başka şekillerde yapıp Kuruma göndermiş, ancak Kurumun sonra
dan formüle ettiği şekle uymadığı için kabul edilmemiş, müracaatın yenilenmesine de fırsat verilmemiştir. 

Bu sebeplerle kanuna eklenecek geçici bir maddede tanınacak yeni bir süre, bu farklılık ve mağduriyetleri 
ortadan kaldıracaktır. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI İLE ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ'IN 
TEKLİFİ 

2.9.1971 Tarîhîi ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa Geçidi IBir Madde Ek inmesine Dair Kanını Teklifi 

MADDE 1. — 2.9.1971 ve 1479 sayılı Kanuna aşağı la ki geçici madde eklenmiştir. 
EK GEÇİCİ MADDE — Geçici 2 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki «10 yıllık eski çalışma süresi»nin 

tevsiki için, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren ye ilden bir yıllık süre verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür!üğe girer. 

MADDE 3. —• Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 1479 Sayılı BAĞ - KUR Yasasının Bazı Maddelerini Değiştiren ve 
Yeni Bazı Maddeler Ekleyen Yasa Teklifi (2/479) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1479 sayılı BAĞ - KUR Yasasının bazı maddelerini değiştiren ve yeni bazı maddeler ekleyen yasa teklifim 

gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

8.11.1977 
îçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek 
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G E R E K Ç E 

Türk vatandaşlarına tanman sosyal hak ve ödevler ilkesinin bir sonucu olan ve bu düşünceden hareket 
ederek Yüce Meclislerce çıkarılan (1479) sayılı Yasa, esnaf ve sanatkârlar ve yine diğer bağımsız çalışanlar 
için uygulanmaktadır. İktisadi ve sosyal hayatımızın ve toplumumuzun çok büyük bir kesiminin arzusuna ce
vap veren böyle bir yasanın, ülkemizin olanak ve ihtiyaçlarına uygunluğu, tartışma götürmeyecek kadar açık
tır, 

Ancak, ortaya çıkan yeni yerii gereksinmeler ve bazı yeni olanaklar bu yasada da birtakım değişiklikleri 
öngörmektedir. İşte bu amaçladır ki, yeni gereksinmeler ve diğer sosyal güvenlik kurumlan ile olan denk
leştirme gereği, bu yasada değişiklik yapılmasını ve bir kısım yeni maddelerin eklenmesini zorunlu hale ge-
tirmdştir-

Bu zorunluluğu gidermek amacıyla yaptığımız bu yasa teklifimizdeki değişiklikleri şöylece özetleyebili
riz : 

Bu yasayla yaşlılık aylığından yararlanmak isteyen kadın sigortalılar için (55), erkek sigortalılar için ise, 
(60) yaşım doldurma zorunluluğu fazla bulunmuştur. Bu sürenin (5)'er yıl indirilerek kadınlarda (50), erkek
lerde (55) yaş olarak saptanılması yaşlılık aylığından yararlanmak için yeterli görülmüştür. Ve böylece de diğer 
Sosyal Güvenlik Kurumları ile eşitlik sağlanmış olmaktadır, 

Ayrıca, yaşlılık aylığından yararlanabilme gereği olarak, işi bırakma zorunluğu da kaldırılmış, başka sosyal 
güvenlik kurumlarından emekli olanların serbest meslek erbabı olarak çalışabildikleri gözönüne alınarak, 
BAĞ - KUR sigortalılarının aleyhine işleyebilecek bu haksızlıkta düzeltilmiştir* 

Bir BAĞ - KUR üyesinin sakatlanma aylığından yararlanma hakkı yanında, işi terketme zorunluluğu 
kaldırılmış, sakatlık aylığından yararlananların da işlerine devam etmeleri uygun görülmüştür. 

Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar, Sosyal Sigortalar Yasasının 41 nci maddesine göre, 
ölüm aylığından yararlanmaları iki şekle bağlanmıştır. Bunlardan birisi, iş kazasında ölüm halinde, ölenin 
hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması şeklindedir. 

îş 'kazası dışında ölenlere ise, üç yıl prim ödemedikleri gerekçesi ile bunların hak sahiplerine aylık bağlan-
mamaktadır. 

Bu yasayla üç yıl prim ödeme zorunluğu kaldırılmış, ister iş kazası isterse .de bunun dışındaki her türlü 
ölüm halinde, ölenin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması öngörülmüştür. 

1479 sayılı Yasanın geçidi 2 nci maddesi de değişik iğe tabi tutulmuştur. Yeni değişikliğe göre kadın si
gortalılarda (35), erkek sigortalılarda ise, (40) yaşını doliuranlar beş yıl serbest meslek erbabı olarak çalıştık
larını belgeleyenler (15) yıl prim ödemiş gibi ve en az (5) tam yıl prim ödeyerek yaşlılık aylığından yararla
nır hale getirilmişlerdir. Ayrıca, beş yıl çalıştıklarını belgeleme süresi de bir yıl uzatılmıştır. 

Bu yasa yürürlüğe girinceye kadar iş kazası dışında ölen kişilerin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması 
için bir geçici 2 nci madde düzenlenmiştir. Ayrıca yine bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir basa
mağı seçenler, seçtikleri basamağı değiştirmek isterlerse böyleler! içinde, (6) aylık yeni bir süre tanınmıştır. 
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MADDE GEREKÇESİ 

24 ncü maddenin gerekçesi : 
1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin BAĞ - KUR'a girmek zorunlu olanlarla, giremeyecek olanlarm 

tarifi yapılırken, (b) fıkrasında; kanunla kurulu emekli sandıklarına kesenek ödemekte olanlar denmek sure
tiyle, başka sosyal kurumlara kesenek ödeyenleri ayırmış ve fakat o kurumlardan emekli olanlar hakkında 
açık hüküm getirmemiştir. Bu değişiklikler uygulamadaki aksaklığa sebep olan durum düzdtimiş olacaktır. 

29 ncu maddenin gerekçesi: 
29 ncu maddenin değiştirilmesi suretiyle, malullük aylığından yararlanma şartı olan işi bırakma kaldırıl

mış, diğer maddelerle paraMik sağlanmıştır. Uygulama olanağı bulunmayan esM şekil bu maksatla değişikliğe 
tabi tutulmuştur. 

33 ncü maddenin gerekçesi: 
33 ncü maddedeki değişiklik 29 ncu maddeye uygun olarak düşünülmüş ve malulyet maaşından yararlan

mak için işten ayrılma şartı kaldınlmıştır. 
35 nci maddenin gerekçesi : 
35 nci maddenin değiştirilmesi ile yaşMık aylığından hak kazanabilmek için, kadın sigortalılarda yaş had

di 50'ye, erkek sigortalılarda ise, 55'e mdirikniş, diğer sosyal teminat müesseseleri iüe paraîelik sağjlanmıştır. 
Ayrıca yaşlılık aylığımdan yararlanabilmek için işi bırakma şartı da kaldırılmıştır. 
Çünkü diğer sosyal güvenlik müesseselerinden emeldi olanlar serbest meslek erbabı olarak çalışabilmek

tedir. Bu yüzden BAĞ - KUR sigortalıları aleyhine bir durum meydana gelmektedir. Bunu düzeltmek dgfin bu 
değişiklik gerekli görülmüştür. 

38 nci maddenin gerekçesi : 
38 nci maddenin yeniden tanzimi île, yaşlılık aylığının kesilmesini öngören işi bırakma şartı kaldırılmıştır. 

Bu suretle diğer maddelerle uyum sağlanmıştır. 
39 ncu maddenin gerekçesi: 
39 ncu maddenin yeni şekli ile, 35 nci madde arasında irtibat kurulmuş ve emeklilik yaş haddi 5'er yri 

indirilmiştir. 
41 nci maddenin gerekçesi: 
41 noi madde ile ölüm sigortasından yararlanma şartı olan, 3 yıl prim ödeme kaydı kaldırılmış ve iş ka

zası ile flgiM fıkraya ihtiyaç olmadığı için madde metinden çıkarılmıştır. 
42 nci maddenin gerekçesi: 
42 nci madde ile ölüm aylığı hesabı yapılırken, ma^Jİ iken işi bırakma şartı ile 3 yıl prim ödeme şartları 

ve emeklilik yaş haddi daha evvelki maddelerde değiş fiirildiği için, madde bu değişikliklere göre düzenlenmiş, 
çalışma süresinin tarifi yapılmış ve açıklık getirilmiştir. 

ÎÇEL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ŞİMŞEK'İN TEKLİFİ 

1479 Sayılı BAĞ - KUR Yasasının Bazı Maddelerini Deği ren ve Yem Bazı Maddeler (Ödeyen Yasa Tekfifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 24 ncü maddesi (b) ftkrası, 29 ncu maddesi, 33 ncü maddesi, 35 nci maddesi, 38 nci maddesi, 
39 ncu maddesi, 41 nci maddesi, 42 nCi maddesi, 51 nci maddesi yeniden düzenlenmiş, 82 nci maddesi yürürlük
ten kaldırılarak, geçici 2 nci maddesi bu Kanunda geçici 1 noi madde olarak yeniden tanzim edilmiş ve ayrıca 
iki geçici madde üave edilmiştir. 

MADDE 2. — 24 ncü maddenün (b) fıkrası aşağıdaki şeKflde değiştirilmiştir : 
Fıkra (b) Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulu emekü sandddanna prim ve kesenek ödeme

mekte olanlar ve bu sandıklarla Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan
lar (Dul, yetim ve vazife malullüğü aylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan iş kazası ve meslek hastalığı 
aylığı alanlar hariç) 
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MADDE 3. — 29 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 29. — Malullük aylığından yararlanabilmek için : 
a) 28 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Malullük aylığından yararlanmak için yazılı istekte bulunmak, şarttır. 

MADDE 4. — 33 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 

Madde 33. — Malullük aylığı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının 8.6.1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı kanunlarla. 506 sayılı Kanunun ge

çici 20 nci maddesinde belirtilen işlerde çalışması, 
Hallerinde kesilir. 
Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla malul aylığı kesilen sigortaldar hakkında 5434, 506 sayılı kanun

larla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları mevzuatı uygulanmaz. 
Ancak, yukarıda belirtilen kimseler yazı ile malullük aylığı isteğinde bulunurlarsa, kontrol muayenesine 

tabi tutulmak ve malullüğün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malullük aylığı yazılı istek tarihini takip eden 
aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 5. — 35 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının kuruma yazılı talepte bulunması, kadm 
ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve bu Kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bu
lunması şarttır. 

MADDE 6. — 38 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Bu Kanuna göre bağlanan yasmık aylığı, sigortalının 8.6.1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 ta
rih ve 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklarına tabi 
işlerde çalışması halinde kesilir. 

Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla yaşlılık aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun
larla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklan mevzuatı uygulanmaz. 

MADDE 7. — 39 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu Kanuna göre sigortalı olarak çalışan çalıştığı işten ayrılan kadın iseler 50, erkek iseler 
55 yaşını doldurmuş oldukları halde yaşlılık ayhğına hak kazanmamış olan sigortalıların ödedikleri prim
ler yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

MADDE 8. — 41 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için, sigortalının BAĞ - KUR'a gi
riş muamelesini ikmal ettirmesi şarttır. 

Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta iken veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra öten
lerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından aylık bağlanır. 
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MADDE 9. — 42 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. ---- Sigortalının ölümü halinde, hak sa' ubi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük ve yaşlılık aylığı, 
b) Malullük ve yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için 

sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) Sigortalının ölümü tarihinde 1479 sayılı Kanuıun 50 nci maddesinde belirtilen gelir kademelerinden 

son prim ödediği gelir kademesinin % 70'i üzerinden hesaplanacak aylık esas tutulur. 
Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekle bulunmamış olan kadın sigortalının 50, erkek sigor

talının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasna göre hesaplanacak aylık, bu yaşlardan sonra doldur
muş bulunduğu her tam yaş için c/c 1 artırılarak hesaplanır. 

MADDE 10. — 51 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık ge
lir basamaklarından dilediğini seçer ve giriş bildirgesin !e seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 sayılı 
Kanunun 26 nci maddesinde gösterilen sürenin sonun lan itibaren 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildi
rir. Sigortalı seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak diğer sosyal güvenlik kurumlarından BAĞ - KUR kapsamına giren bir işte çalışanlar geldikleri 
sosyal güvenlik kurumundaki derecelerden yukarı basamak seçemezler. 

Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 

MADDE 11. — Kanunun 82 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi birinci tmdde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

GEÇİCİ MADDE 1.— 1479 sayılı Kanunun yürüdüğe girdiği tarihte 40 yaşını geçmiş bulunan erkek sigorta
lılarla, 35 yaşını geçmiş olan kadın sigortalılardan erkek iseler. 55, kadm iseler 50 yaşını doldurmuş olmakla 
beraber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödeyemeyenler, 

1 Nisan 1972 tarihinden, bu Kanunda gösterilen beljelema süresi hitamına kadar Kuruma girmiş olanlar, 
a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce sürekli veya ara'ıklı olarak en az 5 yıl herhangi bir işverene bağlı ol

maksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını belgelemek, 
b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına 

hak kazanırlar. 
Ancak bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basa aaklardan en çok 8 nci veya daha küçük miktarlara 

karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 
5 yıllık eski çalışma süresi, bu Kanunun uygulamaına geçildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mes

lek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belge1 srle tevsik edilir. 
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme k rarı ile tespit edildiği takdirde gerek sigortalılar, ge

rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlerine göre ceza kovuşturması yapıür. Ayrıca Kurumun bu 
yüzden uğradığı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizli ile birlikte bunlardan tahsil olunur. 

Ölüm Aylığı : 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu Kanun yürürlüğe gir ligi tarihte 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre 
iş kazası dışında vefat etmiş olanların hak sahibi kim eler ölüm aylığından yararlanırlar. Ölüm aylığından 
yararlanabilmek için Kuruma yazılı olarak usulü dairesinde müracaat edilmesi şarttır. 
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GEÇtCt MADDE 3. — Bu Ranun yürüflüğe girdiği tarihten önce Kuruma girmiş olanlar için süresi 
(içerisinde verilen veya sonradan da verilmiş olsa bile giriş bldirgelerinde gösterilen basamalklar esastır. An
cak, bu kimseler bir defaya mahsus olmak üzere en geç 6 ay içerisinde basamak değiştirmek konusunda yazıh 
olarak talepte bulunabilirler. Bu talepler Kurumca yerine getirilir. Basamak değiştirmek talebi kabul edildik
ten sonra primler yeni basamaklara göre ödenir. Daha önce ödenmiş primler için herhangi bir mahsup ve geri 
verilme işlemi yapılmaz. 

Yürürlük Tarihi : 

MADDE 12. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme Hükmü : 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür* 

İzmir Milletvekili Neccar Tıirkcan ile 36 Arkadaşının, 1479 Sayıh Bağ-Kur Yasasının 29, 35, 39, 41, 42 ve 
Geçici 2 nci Maddelerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi. 

(2/573) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasının 29 ncu, 35 nci, 39 ncu, 41 nci, 
düzenlenmesi ve bir geçici madde eklenmesine dair yasa teklifimiz 

Gereğini rica ederiz. Saygılarımızla. 

42 nci, geçici 2 nci maddesini 
ilişikte sunulmuştur. 

yeniden 

izmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

İzmir Milletvekili 
Ferhat Arslantaş 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Hüseyin Doğan 
Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırım 

Denizli Milletvekili 
Mustafa Gazalcı 
İçel Milletvekili 

Veli Yıldız 
Denizli Milletvekili 
Ömer İhsan Paköz 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

İstanbul Milletvekili 
Enver Karabeyoğlu 
Manisa Milletvekili 

Hasan Ali Dağlı 
İstanbul Milletvekili 

Ayhan Altuğ 
Siirt Milletvekili 
M. Nebil Oktay 

İstanbul Milletvekili 
Osman Kaya 

Çorum Milletvekili 
Şükrü Bütün 

İzmir Milletvekili 
Mustafa Özün 

Çorum Milletvekili 
Et em Eken 

Balıkesir Milletvekili 
Nuri Bozyel 

İstanbul Milletvekili 
Çağlayan Ege 

Ankara Milletvekili 
Abdurrahman Oğultürk 

Sivas Milletvekili 
Mustafa Yılankıran 
Ankara Milletvekili 

Erol Saraçoğlu 
Sakarya Milletvekili 
B. Turgut Boztepe 

Diyarbakır Milletvekili 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Zonguldak Milletvekili 

Kemal Anadol 
Burdur Milletvekili 

Cemal Aktaş 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım Özeke 

Adana Milletvekili 
İsmail Hakkı Öztorun 

Bilecik Milletvekili 
Orhan Yağcı 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Orhan Sezai 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Emekli 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Çelik 

Nevşehir Mületvekili 
Yaşar Kemal Yüksekli 

Bursa Milletvekili 
Nail Atlı 

İstanbul Milletvekili 
Zeki Eroğlu 

Edirne Milletvekili 
Süleyman Sahri Öznal 
Diyarbakır Milletvekili 

Halil Akgül 
Balıkesir Milletvekili 

Necati Cebe 
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GENEL GEREKÇE 

1479 sayılı BAĞ - KUR Yasası 1972 yılından bu yana altı yıldır uygulamada olup bu süre içinde mey
dana gelen bazı aksaklıklar ile diğer sosyal güvenlik kurumları arasındaki farklılıkların giderilmesine ve 
geçici ikind maddedeki bir eksiklikten dolayı da ileri yaştaki 40 bin civarındaki üyesi emeklilik hakkım 
sağlayamamıştır. Yasanın çıkışında sosyal güvenlik kurumu BAĞ - KUR esnaf ve sanatkârlar ve diğer 
bağımsız çalışanlara iyi anlatılamadığı için binlerce BAĞ - KUR üyesi sosyal güvenlik düşüncesiyle değil 
kanuni zorunluluk olarak üyeliklerde düşük gelirli basamak: seçmişlerdir. Bugün birinci basamaktan emekli 
olan BAĞ - KUR üyesinin emekli aylığı 280 liradır. Bu nedenle teklifimizde yeniden basamak seçme, de
ğiştirme hakkı verilmesi gerekli görülmüştür, ayrıca BAĞ - KUR emeklilerinin her gelir basamağı yeniden 
ayarlandığında emekli aylıkları yeni ayarlamaya göre ödenir hükmü getirilerek sosyal adaletin sağlanmasına 
çalışılmıştır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

29 ncu maddenin gerekçesi : 
29 ncu maddenin değiştirilmesiyle malulen emekli olmaktan yararlanmak için işyerinin kapatılması mec

buriyeti kaldırılmış ve 5 yıllık prim ödeme 1 yıla indirierek uygulama olanağı bulunmayan eski şekil kaldırı
larak sosyal adalet sağlanmaya çalışılmıştır. 

35 nci maddenin gerekçesi : 
35 nûi maddenin değiştirilmesiyle yaşlılık aylığından hak kazanabilmek için kadın sigortalılarda yaş haddi 

50'ye, erkek sigortalılarda ise 55'e indirilerek ve en az 25 yıl prim ödedikten sonra kadınsa 45, erkek ise 50 
yaşında emekliliğe hak kazandırılarak diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla paralellik kazandırılmıştır. 

39 ncu maddenin gerekçesi: 
39 ncu madde yeni şekliyle 35 nci madde arasındaki denge sağlanmış ve toptan ödeme yaşı 5'er yıl indiril

miştir. 
41 nci maddenin gerekçesi : 
41 nci madde ölüm sigortasından yararlanma mad leşidir. Bu maddenin değişmesiyle 3 yıllık prim ödeme 

süresi kaldırılmış ve daha önce ölen BAĞ - KUR üye1 erinden 3 yılı doldurmadığı için aylık bağlanamayaralk 
toptan ödeme yapılanlara da aylık bağlanması öngörülerek sigortalının geriye kalan çocuklarının mağduri
yetleri önlenmiştir. Toptan ödenen paraların yollanacak aylıklarından eşit taksitlerle alınmaları öngörülmüştür. 

42 nci maddenin gerekçesi: 
42 nci madde ile ölüm hesabı yapılırken malul iken işi bırakma ve 3 yıl prim ödeme şartları emeklilik yaş 

haddi daha önceki maddelerde değiştirildiği için 42 nci madde bu değişikliklere göre yeniden düzenlenmiştir. 
Geçici 2 nci maddenin gerekçesi: 
BAĞ - KUR Yasasının yürürlüğe girdiği 1.4.1972 tarihinde ileri yaşlı olduklarından dolayı yaşlılık aylı

ğına hak kazanma bakımından gerekli prim ödeme süresini tamamlayamayacak durumda olanlar için aynı Ka
nunun 2 nci maddesi kısa süreli prim ödeyerek yaşlılık aylığına hak kazanma imkânını getirmiştir. Ancak bu 
maddeden yararlanabilmek için yasanın yürürlüğe girdili tarihte meslek kuruluşuna yazılı olarak çalışır du
rumda bulunma şartının aranması ve meslek kuruluşlannca tanzim edilen çalışma belgelerinde kanuni ve 
resmi kuruluşlarla verilmiş belgelere itibar edilmeyerek sadece meslek kuruluşlarındaki kayıtların nazarı iti-
bare alınması bir çok il ve ilçelerde ve bilhassa köylerde, kasabalarda meslek kuruluşu bulunmadığı veya 
geç kurulduğu için büyük çoğunluğu esnaf ve sanatkâr olan oribinlerce ileri yaştaki sigortalıyı - yaklaşık 40 
bin civarında - bu madde dışında bırakarak mağdur duruma düşürmektedir.! 

Böylece maddenin güttüğü amaç ileri yaşlıların kısa sürede emekliliğini sağlamak olduğu halde geçersiz 
kalmaiktadır. 

Bu nedenle madde yeniden düzenlenerek ileri yaşlıHrın geçmiş hizmetlerini kanuni ve resmi kuruluş'lar-
dan alacakları belgelerle değerlendirmeleri için bir yıllık süre ile on yıllık hizmetleri aralıklı da olsa geçer
lilik kazanmasını istemektedir. 
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Geçici yeni ek maddenin gerekçesi: 
Yeni madde yasa yürürlüğe girdiği 1972 yılında 1479 sayılı Yasanın 51 nci maddesindeki süreyi geçirdikleri 

için üyeler basamak seçimlerini kendi isteklerine göre yapamamış ya da BAĞ - KUR kapsamı esnaf ve sa
natkârlarla diğer bağımsız çalışanlara yeterince acıklanamadığı için BAĞ - KUR üyeleri bunu kanuni zorun
luluk olarak görerek basamak seçimlerini alt basamaklardan ya da yüksek yapmıştır. Üstesine emeklilik yaş 
haddini 5'er yıllık indirildiğinde zaten BAĞ - KUR üyelerinin 3'er basamak farklılıkları hemen ortaya çıkacak
tır. Bu nedenle üyelerine 1 yıllık süre getirerek yeni basamak seçme hakkı verilmiş ayrıca ileride yapılacak ge
lir basamakları düzenlenmelerinden daha önce emekli olmuş BAG - KUR emeklilerinin de yararlanmaları 
öngörülmüştür. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ NECCAR TÜRKCAN İLE 36 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1479 Sayılı BAĞ - KUR Yasasının 29, 35, 39, 41, 42 ve Geçici 2 nci Maddelerimin Yemden Düzenlenmesi 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Yasanın 29 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 29. — 
a) 28 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu Kanuna göre en az 1 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 

c) Malullük aylığından yararlanmak için yazılı istekte bulunmak şarttır. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Yasanın 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 
Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabümek için sigortalının Kuruma yazılı talepte bulunması ka

dın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olması 
şarttır. 

Veya en az 25 tam yıl sigorta primi ödemiş kadın ise 45, erkek ise 50 yaşım doldurmuş olması şarttır. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Yasanın 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toptan Ödeme : 
Madde 39. — Bu yasaya göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan kadın ise 50, erkek iseler 55 yaşını dol

durmamış oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanmamış olan sigortalıların ödedikleri primler yazılı istekleri 
üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Yasanın 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için sigortalının BAĞ - KUR'a giriş 
muamelelerini ikmal ettirmesi şarttır. 

Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta iken veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra ölen
lerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından aylık bağlanır. 

1479 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten bu yana BAĞ - KUR sigortalısı sayılanlardan Kuruma başvurarak 
kaydını yaptırıp 3 yıl prim ödemeden ölen sigortalıların da hak sahiplerine prim ödeme süresine bakılmak
sızın ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığından yararlanabilmek için hak sahiplerinin Kuruma yazılı istekte bu
lunmaları şarttır. Sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren tahakkuk edecek aylıklardan da
ha önce yapılmış toptan ödeme faiz alınmadan müsait taksitlerle aylıklarından mahsup edilir. 
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İş kazaları sonucu ölümlerde de prim ödeme dikkate alınmaz. 
MADDE 5. — 1479 sayılı Yasanın 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahi >i, kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük ve yaşlılık aylığı, 
b) Malullük ve yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı 

için sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) BAĞ - KUR kayıt ve tescilini yaptırmış olan sigortalının ölüm tarihinde 50 nci maddede belirtilen 

gelir kademesinden son prim ödediği veya seçtiği gelir kademesinin % 70vı üzerinden hesaplanacak aylık esas 
tutulur. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için 'istek'"e bulunmamış olan kadın sigortalı 50, erkek sigorta
lının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan sonra doldur
muş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır* 

MADDE 6. — 1479 sayılı Yasanın geçici 2 ndi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İleri Yaslılara Aylık Bağlanması : 

Geçici Madde 2. — Bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılarla 40 
yaşım geçmiş kadın sigortalılardan erkeik iseler 55, kadın iseler 50 yaşını doldurmuş olmakla beraber 15 tam 
yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

a) Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce en az 10 yıldan beri herhangi bir işverene hizmet akti ile 
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına aralıklı da olsa çalıştığını belgelemek, 

b) En az tam beş yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi yaşlılık 
aylığına hak kazanırlar. 

Ancak bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan 8 nci veya daha küçük miktarlara karşılık 
olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

10 yıllık çalışma süresi geçici 2 nci maddeyi değiştiren işbu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
bir yıl içinde meslek kuruluşları, vergi daireleri, özel idare, belediyeler veya diğer kamu kuruluşlarından ve
rilecek belgelerle ispat edilir. Bu belgelerin geçerli olması için 1 Nisan 1972 tarihinde meslek kuruluşlarına 
kayıtlı olma şartı aranmaz. 

Kurumca eksik görülen, geçerli sayılmayan belge" er sigortalıya iade edildiğinin tebliğ tarihinden itiba
ren en geç üç ay içinde sigortalı geçerli belgeyi Kuruma vermek zorundadır. Belgelerin taahhütlü olarak gönde
rilmek kaydıyla postaya veriliş tarihi Kuruma veriliş tarihi olarak kabul edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme ka "arıyla tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar gerekse 
belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kurumun bu yüz
den uğrayacağı zararlar c/0 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

1479 sayılı Yasaya aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Basamak Düzeltme, Emekli Aylığı : 

GECİCt MADDE — 1479 sayılı Yasaya ek olacak bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl 
içinde yapılacak basamak düzeltmeleri geçerlidir. Basamak düzeltme talebini Kuruma bildiren sigortalı basa
mak düzeltme isteğini takip eden normal prim ödeme ayında giriş keseneği ve yeni basamak üzerinden pri
mini öder. 

Yeni basamak eski basamaktan aşağıda ise aradaki fark Kurumca iade edilmez gelecek prim borçlan ile 
ödenir, 

Basamak yükselten sigortalının prim borçları Sigortalılığın başlangıcından itibaren düzeltilen basamağa 
göre hesap edilir ve bu madde ile tanınan 1 yıl sonrasına kadar ödenecek basamak düzeltmeden doğan ilave prim 
borçlan için gecikme cezası uygulanmaz. 
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Bu maddeye göre yeniden basamak seçen sigortalı iki tam yıl geçmedikçe emekli olamaz ve basamak yük
seltmesi yapamaz. 

b) Daha önce emekli olmuş BAĞ - KUR üyelerine, BAĞ - KUR gelir basamaklarında emekllklerinden 
sonra hayat şartlarının artışına göre yapılacak ayarlamalarla eşit olarak emekli aylığı ödenir. 

MADDE 8. — Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

İstanbul MlOletviekıili SevtH Korum İle 4 Arkadaşının, 1479 Saydı Esnaf ve Sanatkârlar ve Ddğ«r Bağımsız 
Çatışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi ve Ek Geçici İM Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/588) 

Millet MecSİ&i Raşkanihğma 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Karuımu kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve ek geçici iki madde eklenmesine dair kanun teklifimiz «gerekçesi ile birilikte 
illişiikıtir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederiz. 
Salgılarımızla. 

İstanbul Milletvekilli Aydın Miiletvelkil Kars MiM'etvek'ili 
Sevil Korum Muharrem Sökeli Doğan Ar aslı 

İstanbul Milletvekili IBölu Milletvekili 
Metin Tüzün Halûk Karabörklü 

GENEL GEREKÇE 

10.5.1974 tarihi Yargıtay Hukuk Bölümü içtihadı Birliştirme Genel Kurul kararına göre 1479 sayıl Ya
sanın geçici ikinci maddesinde öngörülen kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az on yıldan beri her̂  
hangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışılan sürenin prim ödenmiş 
gibi değerlendirilebilmesi ancak kişinin 1.4.1972 tarihinde bir mesllek kuruluşuna kayıtlı bulunması şartına bağ
lanmıştır. 

Teklifin kabulü ile en az 40, 000 yaşlı Bağ-Kur sügortalısı emekli olma imkânına kavuşacaktır. Böyle
ce büyük bir haksızlık ve adaletsizlik önlenmiş olacaktır. Zira yıllardır esnaf ve sanatkâr olarak çalıştığı 
halde salt bulunduğu yerde bir meslek kuruluşu bulunmaması veya meslek kuruluşunda bulunduğu halde 
herhangi bir nedenle kayıtlarım geç yaptıranlar Yargıtay'ın almış olduğu karar yüzünden erken emeklilik 
hakikini yitirmiş bulunmaktadırlar. 

Oysa Bağ - Kur Yasasının geçici ikinci maddesi devletin sosyal güvenlik alanındaki rötarını kapamak için 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Öteki maddeler ile sigortalılara basamak seçmekte hata yapanlara ve süresi içinde basamak seçemedilkleri 
için bu hakkı yitirenler yeni bir süre tanıyarak haksızlıkları telafi etme yoluna gidilmektedir. 

Ayrıca, bir ek madde ile de Bağ - Kur'dan bağlanacak aylıkların basamakları yenliden günün koşullarına 
göre düzer^enmektedir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEVİL KORUM İLE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyad Sigortalar Kurumu Karaumsniiii Bazı 
MadddteraııiJR DeğjşfârlmesS ve Ek Geçici İki Madde Eslenmesin© Daıir Kanun Teklif i. 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunim sigorta primdne ve aylıklarına esas olan gelir basarnalarını düzente 
yen 50'noi maddesi aşağıdaki şekMe değ^irilmiştir. 

Madde 50. — Bu kanona göre sigortalıların öd©} eoekleri primler ile bağîanacaik aylıkların hesabına esas 
tutulacak aylık gelir basamakları: 

Bkıiooi basamak 1 800 
İkinci basamak 2 4ÖQ 
Üçüncü basamak 3 300 
Dördüncü basamak 5 000 
Beşinci basamak 6 0CO 
Altıncı basamalk 8 500 liradır. 
Yukarıda belirlenen gelir başarmakları, geçim endekslerinden, asgari ücretlerden, genel ücret seviyelerinden 

ve ülkenin ekonomik domımunda meydana gelen değişikliklerle kurumun mali durumu gözonünıde bulundu-
rulıaralk 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tespit edilen azami meblağı aşmamıalk üzere anüan 
kanona paralel olarak Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden düzenlenebilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanomun 51'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi: 

Madde 51. — Sigortalı bu kanuna göre sigortalrîığın başladığı tarihte 1479 sayılı Kanunun bu kanunla de
ğişik 50 nöi maddesinde belirtilen aylık gelir basamaklarından dilediğimi seçer ve en geç üç ay içinde kuruma 
vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya dilekçesinde yazılı olarak bildirir. Üç ay içinde basamak seç ilmemesi 
halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına girenler, gel
dikleri sosyal güvenlik kurumundaki prime tabi ücretin veya keseneğe esas derecelerin en yakın olduğu basa
maktan başkasını seçemezler. 

Gerek Bağ - Kur ve gerekse diğer sosyal güvenlik 'kuruluşları kapsamından çıkarak, yeniden Bağ - Kur 
kapsamına gerenlerin evvelce Bağ - Kur*a fiilen prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigortalılıkları 
devam eder. Basamağın yanlış seçilmesi, aynı bildirgede değişik basamak seçilmiş olması, basamak seçimi-
nıiın yazılı olarak bildirilmemiş olmasına rağm'en prim ve kesenek yatırılmış olması ve diğer hallerde hangi ba
samağın seçilmiş sayılacağı ve bu madde hükmüyle ilgili diğer işlemler bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 52 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Gelir Basamaklarının Değiştirilmesi : 

Madde 52. — Sigortalı bulunduğu basamakta iki tam yılını doldurmadıkça ve sırası dışında basamak 
değiştiremez. Basamak yükseltmek için iki dönem öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların, ödenmesi 
şarttır. Basamak değiştirme isteği kuruma yazı ile bildirilir. Bu yazılı talebi takibeden dönem başından itibaren 
sigortalının yükseldiği basamak üzerinden basamak yükseltme farkı ile primleri tahakkuk ettirilir. Btı kanunun 
kapsamına dik defa girecekler, giriş bildirgesi ile veya sonradan usulüne uygun olarak verecekleri dilekçe 'ile 
basamaklarının kendiliğinden yükseltilmesi mi kuıumdan isteyebilirler. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiş'tıirilrnıiştir. 

Yeniden Basamak Seçme, Düzeltme ve yükseltilmeleri : 

Geçici Madde 1. a) 1479 sayılı Kanunu tadil eden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış 
bulunan bütün basamalk seçme, düzeltme ve yükselmeleri, 1479 sayılı ve 1803 sayılı kanunlardaki süreler geç-
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tikten sonna veya ödenmesi gereken primler, farklar ve cezalar ödenmeden yapılmış olsa bile, sigortalılığın 
başlangıcından bu kanunun yürürlük tarihindeki dönem sonuna kadar, 1479 sayılı Kanundaki tutarlar üzerin
den varsa cezaları 'ile birlikte hesaplanmak ve 1479 sayılı Kamumun bu kamunla değişik geçici 2 nci maddesin
den yararlanarak 15 tam yıl sigorta primi ödemeden yaşlılık aylığına hak 'kazanacaklar için sigortalılığın 
başlangıç tarihi itibariyle 1479 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlar 8 nci basamaktan yukarı olmamak kay
dıyla geçerli sayılır. Şu kadar ki sigorta ardımına hak kazandıran olaydan sonra yapılan 'başlamak seçme, dü
zeltme ve yükselmeleri geçerli olamaz. 

1479 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
sigortalılıklarının başladığı tarihten geçerli olmak ve 1479 sayılı Kanunun bu kanunla değişik geçici 2 nci 
maddesinden yararlanacaklar için sigortalılığın başlangıç tarihinde 1479 sayılı Kanuna göre 8 nci basamak
tan yukarı olmamak kaydıyla, yeniden diledikleri basamağı seçebilirler, Bu suretle basamak seçen veya dü
zelten sigortalılar, diledikleri takdirde, Bağ - Kur kanunu kapsamına girdikleri tarihten itibaren geçen sürenin 
her iki tam yılı için bir basamak yükselmesi yapabilirler. Bu şekilde yapılan basamak yükselmeleri için öden
mesi gereken prim fark ve cezaları, bu kanunun yürürlük tarihindeki dönem sonuna kadar 1479 sayılı Ka
nundaki tutarlar üzerinden hesaplanır. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşını geçmiş bulu
nan kadın sigortalılarla, 45 yaşım geçmiş bulunan kadın sigortalılarla, 45 yaşını geçmiş erkek sigortalılar
dan kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını doldurmuş olmakla beraber 1479 sayılı Kanunun bu kanunla de
ğişik 35 nci maddede yazılı şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak 
kazanamayan ve; 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce, devamlı veya aralıklı olarak en az 10 yıl süreyle, herhangi bir işverene 
hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adma ve hesabına çalıştıklarını belgelemek, 

b) En az 5 tam yıl Bağ - Kur'a sigortalı olarak prim ödemek şartıyla, sigortalılara 1479 sayılı Kanunun 
bu kanunla değişik 36 ncı maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde meslek kuruluş
ları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. Bu belgelerin geçerli olması için sigortalının 
1 Nisan 1972 tarihinde bir meslek kuruluşuna kayıtlı olması şartı aranmaz. 

10 yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde belgelenemeyen süreleri, Bağ - K u r a girerken seçilen gelir 
basamağı üzerinden prim ödeyerek borçlanabilirler. Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı 
ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar, gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre 
cez?. kovuşturması yapılır. Ayrıca, kurumun bu yüzden uğrayacağı zararlar c'ç 50 fazlası ve kanuni faizi ile 
birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma verilmiş bulunan bütün 1Q yıllık geçmiş hizmet belge
leri bu kanunla getirilen hükümlere uygun olmak kaydı ile geçerli sayılır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'm, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumunun Bazı Maddelerimin DeğişlMImesine ve Bazı Geçidi Maddeler Elenmesine Da'ir Kanun 

Teklifi (2/591) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun, 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Kanuna bazı geçici maddeler eklenmesine dair Kanun teklifim, gerekçe
siyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
9 Mayıs 1978 

Kayseri Milletvekili 
Kemal Doğan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasamızdaki Sosyal Devlet espirisini dile getiren Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler başlığı altındaki 
hükümleri yerine getirmek için çıkarılan ve 1 Ekim 1972 tarihinden bu yana da ülkemizde uygulanmakta 
olan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun tak
riben 6 yıllık tatbikatı bazı değişikliklerin ve ilavelerin yapılması zaruretini ortaya çıkarmıştır. Milyonlarca 
kişiye hitabeden ve pek çok meslek grubuna sosyal güvenlik getirmiş olan 1479 sayılı Kanunun, bazı madde
lerine açıklık getirilmesi zarureti ortaya çıkmış ve geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi ile geçmiş yıllara ait 
borçlanmalar bu değişikliklerle düşünülmüştür. Ayrıca 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
hizmetleri olan ve hiç bir sosyal teminatı bulunmayan kimselerinde değişiklikle korunduğu bu değişiklikler
de, yurdumuzda tatbikatı yapılan diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla benzerlik getirilmeye çalışılmış ve eşitlik 
ilkelerinin tatbikine gayret edilmiştir. Her yurttaşımızın sosyal güvenliğe kavuşturulmasını hedefleyen yasaları-
mızdaki bazı boşluklarla, sosyal güvenlikten mahrum olan bazı müessese ve gruplarla ilgili boşluğun bu deği
şiklikle doldurulmasına çalışılmış ve bu değişikliklerle geleceğin ihtiyaçlarına da cevap aranmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — İş kazası veya meslek hastalığı sonunda, malul olan veya ölen sigortalının, 5 yıllık prim öde
me zarureti kaldırılarak, her hangi bir müddet prim ödemeden de Kanunun getirdiği haklardan istifade edilme
si suretiyle sosyal güvenliğin Devletçe sağlanacağı düşüncesine riayet edilmiştir. 

Madde 2. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayıp toptan ödeme yapılmış sigortalılara, faiziyle 
birlikte aldığı parayı ödemesi halinde, evvelki sigortalılık müddetinin yeni sigortalılığına ilave edilmesi sure
tiyle hizmet ihyası amaçlanmıştır. 

Madde 3. — İsteğe bağlı sigortalılıkla yeni getirilen ev kadınlarının Sigorta primlerinin diğer sigortalılar
dan farklı olarak daha düşük tutulması suretiyle analık ve aile müessesesinin korunması ve sosyal güvenliğe 
kavuşturulması hedeflenmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile sosyal güvenliği olmayan, ailenin temeli olarak kabul ettiğimiz, istenilen ma
nada ve şekilde çocuk yetiştirmekle ve ailenin mutluluğunu büyük çapta korumakla görevli olduğu için 
başka iş ve yerlerde çalışamayan ve kendisini evine adayan, ev kadınlarına ve ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar K. Kanununa tabi olmayan el sanatları gibi işlerle ve mesela kendi veya teker teker başkası namına halı 
dokuyan, el veya güzel sanatlarla uğraşan kimselere (ki bunların içerisinde 18 yaşını doldurmayan gençler de 
mevcuttur), keza, tarım ve deniz kesiminde, başka bir işverene bağlı olmadan ve işyeri açılmaya ihtiyaç olma
dan veya mesleki teşekküle kayıt zarureti bulunmayan, ve fakat serbest çalışan ve fakat Bağ - Kur Kanununun 
kapsamı dışında kalmış olan ve sosyal güvenliği bulunmayan kimselere), Bağ - Kur Kanununun genel esprisine 
bağlı kalınarak), geçmiş hizmetler düşünülmeden ve isteğe bağlı sigortalılık getirilerek, 
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Sosyal teminata kavuşturulmaları ve toplumun daha fazla kesimine yayılması için, bu madde getirilmiş 
ve beş bakanlığın müşterek çıkaracakları tüzükle de tereddütlü olan kapsam ve uygulama hususlarının açık
lığa kavuşturulmaları amaç edinilmiştir. 

Madde 5. — Geçici birinci madde ile: 
1479 sayılı Kanunun 5 - 6 yıllık uygulamasında, yanlış anlamalar, tefsirler, Kanunun bilinememesi 

sebebiyle vaki olmuş çekinmeler gibi nedenlerle, hakiki durumuna uygun basamağı seçememiş sigortalılara, ye
niden basamak seçme, düzeltme veya yükseltme gibi tercih imkânları sağlanmıştır. 

Madde 6. — Geçici ikinci madde ile: 
tsteğe bağlı sigortayı cazip hale getirmek, sosyal güvenlik kapsamını bu kanunla genişletmek, orta yaşlı 

yani 1940'dan önceki doğumlu kadın ve 1935'den önceki doğumlu erkeklere, borçlanmak suretiyle, gençler ve
ya yaşlılara bu kanunla tanınmış hakların bunlara da verilmesi suretiyle sosyal adalet ve müsavatın getiril
mesi düşünülmüştür. Ayrıca, Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumunda geçen hizmet sürelerinin, 
Bağ - Kur'da geçen hizmet süreleriyle birleştirilmesinde, borçların tamamının ödeneceği madde ile getirilmiş
tir. 

Madde 7. — Geçici üçüncü madde ile: 
1 Nisan 1972 tarihinden önce 10 yıl, başka bir işverene bağlı olmadan, kendi nam ve hesabına çalıştığını 

belgeleyen veya eksik hizmetini borçlanan ve bilahara da sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olanlara, 5 yıllık 
primlerini toptan veya müsavi 4 taksitte bir yıl içinde ödemeleri halinde emeklilik (Yaşlılık aylığı) bağlanması 
suretiyle, hizmetlerini değerlendirememiş ve mağdur olmuş, bağımsız olarak eskiden çalışmış ve genellikle 50 
yaşının üstündeki kimselerin Kanun kapsamı içine alınması sağlanmıştır. 

Ayrıca, yaşları 50 veya 55'i geçmiş, ileri yaşlı kadın ve erkeklerin, geçmişte bağımsız olarak çalıştıkları ve 
fakat yaşları veya mesleği icra etme zamanlan nedeniyle kapsam dışı kalmış, mağdur edilmiş ve haklan zayi 
olmuş, sosyal güvenlikten mahrum kalmış yaşlı kimselerin hizmetlerinin ihyası ve son beş yıllık primi ödemek 
suretiyle de, emekliliğin - yaşlılık aylığının - temini düşünülmüştür. Az miktarda olduğu sanılan bu yaşlı kim
selerin hizmet ihyalarında Bağ - Kur'un Aktuarya hesabıda nazara alınarak sosyal adalet ve güvenlik sağlan
mıştır. 

Madde 8. — Kanunun yayın tarihi belirtilmiştir. 
Madde 9. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir. 

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ KEMAL DOĞANIN TEKLİFİ 

1479 Sayıh Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çaiîşanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Bazı Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE T. — 1479 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin sonuna şu fıkra eklenmiştir. 
Bu Kanuna göre fiili sigortalılığı devam ederken sigortalının geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonun

da 28 nci madde de yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için, bu 
maddenin (b) fıkrasındaki en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şartı istenmez. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki tarzda değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Sigortasından Yapılacak Toptan Ödeme ile Eski Hizmetlerin Hesaplanması : 

Madde 39. — Malullük veya Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmadan Sigortalı olarak çalıştığı işten 
ayrılan veya daha önce ayrılmış olan, 50 yaşını doldurmuş kadın ile 55 yaşını doldurmuş erkek sigortalılara, 
yazılı taleplerini takibeden aybaşından itibaren, sigortalı adına ödenen primler toptan ödeme şeklinde ödenir. 

Bu gibi şahıslar, bu Kanuna tabi olarak yeniden sigortalı oldukları takdirde, evvelce kendilerine yapılan 
toptan ödemedeki miktarı ve toptan ödeme yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak Kanuni faiz toplamını 
bir yıl içerisinde toptan veya iki taksitte öderse, bu kanuna göre geçmiş sigortalılık hizmet süreleri geçerli sa
yılır. 
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MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
İsteğe bağlı sigortalı olan ev kadınlarında, bu Kanunun 50 nci maddesine göre beyan ettikleri gelir ba

samağının % 10'u sigorta primidir. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 79. — Bu Kanunun 24 ncü maddesine göre sigortalı sayılmayanlarla, 24 ncü maddenin a, b, c, d, 
fıkraları içine girmeyen, ev kadınları, 506 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan el sanatları ve güzel sanat
larla uğraşan kimseler, tarım ve deniz sektöründe çahşanlar ve hiç bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma
yan diğer şahıslar, Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle, isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 

İsteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairesinde yapılacağı ve hangi meslek gruplarım kapsayacağı, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma, Sanayi ve Teknoloji ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzükle 
belirlenir. 

tsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, 50 nci maddedeki aylık gelir basamaklarından dilediklerini veya en 
düşük gelir basamağının yarısını seçebilir. Basamak yükselmesi bu kanundaki eseslara tabidir. 

Önceden sigortalı olupta, bilahara isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, önceden prim ödedikleri son ba
samak üzerinden devam ederler. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki, altı ay içinde; bütün sigortalıların, 
basamak seçme, düzeltme, ve yükseltme gibi talepleri geçerli sayılır. Ancak sigortalıların varsa ödenmesi ge
reken kesenekleri, prim, fark ve cezaların bir yıl içinde ödenmesi şarttır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigorta yardımına hak kazanmış olanların değişiklik talepleri geçerli 
değildir. 

MADDE 6. — İsteğe bağlı Sigortalı olanların borçlanması : 
Geçici Madde 2. — 1940 yılından önce doğan kadınlarla, 1935 yılından önce doğmuş erkekler, bu kanuna 

göre isteğe bağiı sigortalı oldukları takdirde, Sigortalılıklarının tescilinden geriye doğru 10 yıllık süreyi, bir 
yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. 

Borçlanma primi, sigortalının seçtiği basamak veya tabi olduğu prim oranları üzerinden hesaplanır. Bu 
miktar defaten veya 3 yıl içinde eşit taksitler halinde ödenir. 

Borçlanma süresinin, 228 ve 1214 sayılı Kanunlara göre, hizmetlerin birleştirilmesi için, varsa borç ve ce
zaların tamamının defaten ödenmesi şarttır. 

Yaşları İlerlemiş Kimselere Aylık Bağlanması : 

MADDE 7. — Geçici Madde 3. — 1479 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşını 
geçmiş kadın ve 45 yaşını geçmiş erkek sigortalılardan, kadın iseler 50, erkek iseler 55 yaşını doldurmuş ol
makla beraber, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazana
mayan ve 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce, devamlı veya aralıklı olarak en az 10 yıl süreyle, her hangi bir işverene 
hizmet akdi ile bağlı olmaksızın, kendi adına veya hesabına çalıştıklarını belgeleyen, 

b) En az 5 tam yıl, Bağ - Kur'a sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyen sigortalılara 
36 nci maddenin birinci fıkrasındaki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Ayrıca, 1 Nisan 1972 tarihinden önce her hangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın, kendi adına 
veya hesabına 15 veya daha fazla yıl çalıştıklarını belgeleyen, 50 yaşını geçmiş kadın veya 55 yaşını geçmiş er
kek sigortalı veya isteğe bağlı sigortalıların, en yüksek iki gelir basamağımn altında seçecekleri gelir basamağı
na göre hesabedilecek 5 yıllık primi, bir yıl içinde defa', en veya 4 eşit taksitte ödedikleri taktirde, 36 nci mad
denin birinci fıkrasına göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Meslek kuruluşları, Ver
gi Daireleri veya Mahkeme kararıyla verilecek belgelerle tevsik edilir. 
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Bu belgelerin muteberliği için, 1 Nisan 1972 tarihinde herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olma şartı 
aranmaz. 

10 yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde, belgelenmeyen süreler Bağ - Kur'a girerken seçilen gelir 
basamağı üzerinden en geç bir yıl içinde primini ödeyerek borçlanılabilir. 

Eski hizmet belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar ve 
gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır ve Kurumun bu yüzden 
uğrayacağı zararlar % 50 fazlasıyla ve kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Bu kanunun yürürlük tarihinden önce Kuruma verilmiş bulunan 10 yıllık geçmiş hizmet belgeleri, bu ka
nunla getirilen hükümlere uygun olmak şartı ile geçerli sayılır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kanunlar Müdürlüğü 

CUMHURİYET SENATOSU 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

16 . 2 . 1979 

289 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna 
ek ve ek geçici maddeler eklenmesine dair Kanun Tasarıs;. 

MİLLET MECLÎSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
16 . 5 . 1979. 

TASARİ VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR. TANINAN SÜRE (Gün) 

Sosyal İşler Komisyonu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 
Gündeme : 30 . 3 . 1979. 

10 gün. 
10 gün. 
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Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

23 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 14 . 2 . 1979 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul 
edilen, «1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve geçici mad
deler eklenmesine dair Kanun Tasarısı» ile Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Süleyman Arif 
Emre ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Kastamonu Mil
letvekili Sabri Tığlı ve Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İzmir 
Milletvekili Neccar Türkcan ve 36 arkadaşının, îstanbul Milletvekili Sevil Korum ile 4 arkadaşının, Kayse
ri Milletvekili Kemal Doğan'ın, Aynı Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri, Komisyonu
muzun 22 . 2 . 1979 tarihli toplantısında yetkili Bakanlık temsilcileri ve DPT uzmanının da katılmasıyla 
tetkik ve müzakere edildi. 

Bu Kanun Tasarısı ile, getirilen değişiklikler ve yeni düzenlemelerle, maddeler arasındaki çelişkileri or
tadan kaldırmayı, adaletsizliklere yol açan bazı hükümleri değiştirmeyi, çeşitli Sosyal Sigortalar Kanunları 
arasındaki ayrıcalıkların giderilmesi amacı gerekçede açık olarak belirtilmiştir. 

Gerekçeleri gözönünde tutan Komisyonumuz, Kanun Tasarısını Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen 
kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
ve Bu Kanunda Sözcü 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

Üye 
îstanbul 

Solmaz Be'ül 

Üye 
İsparta 

Mustafa Gülcügil 
Toplantıda Bulunamadı. 

T 

Üye 
Tabii Üye 

Sezai O'Kaıı 

Sözcü 
istanbul 

Erdoğan Adalı 
oplantıda Bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Ergün Ertem 

Üye 
Kastamonu 

Münif İsh'ımoğlu 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

Üye 
Hatay 

Kemal Kılıçoğlu 

Üye 
Nevşehir 

Ragrp Üner 

Üya 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Halil Tunç 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 30 . 3 . 1^79 

Esas No. : 1/634 
Karar No. : 34 
Sıra No. : 142 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 14 . 2 . 1979 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile ka
bul edilen, «1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve 
Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa ısı» Millet Meclisi Başkanlığının 16 . 2 . 1979 tarihli 
1941 sayılı yazılarıyla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
ca da 23 . 2 . 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen tasarı Komisyonumuzun 28 . 3 . 1979 tarihli top
lantısında Sosyal Güvenlik, Maliye Bakanlıkları terısiîciierinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

İktisadi ve sosyal hayatımızın, toplumumuzun çok büyük bir kesiminin arzusuna cevap veren böyle bir 
yasanın, ülkemizin olanak ve ihtiyaçlarına uygunluğu tartışma götürmeyecek kadar açıktır. 

Tasarı ile Yönetim Kurulunun yapısı değiştirilmekte ve böylece kumla işlerlik kazandırılmaktadır. 

Karşılıkların işletilmesine esneklik getirilerek çuha verimli bir biçimde değerlendirme olanağı yaratıl
makta, kurumun doğrudan doğruya kuracağı müesseseler ile fonların işletilmesi sağlanmaktadır. 

Bu maddeyi düzenleyen 5 noi maddenin (d) fıkrasında sigortalılara konut veya işyeri yapımı için kredi ve
rilmesini öngörmektedir. Kredi verilmesinde esas toplu işyerleri alınmıştır. Küçük (d) fıkrasının başlangıç 
kesiminde her nekadar toplu işyeri tabiri kullanılmasa da aynı fıkranın 3 ncü satırında toplu işyerlerinden 
bahsedildiği gibi eski yasada da toplu işyeri esas alınmış münferit işyeri için hiç bir suretle kredi verilmesi 
düşünülmemiştir. 

Gelir basamakları günün koşullarına uydurulmakta ve değişen koşullara göre ayarlanabilme olanağıda 
getirilerek yeniden düzenlenmektedir. 

îsteğe bağlı sigortalılık kapsamı genişletilmekte, ev kadınları ile tarımda kendi nam ve hesabına çalı
şanlar bu olanaktan yararlandırılmakta, ayrıca yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının herhangi bir iş
te çalışmayan yanındaki eşlerininde primlerini döviz olarak ödemeleri koşulu ile isteğe bağlı sigortalı ol
maları olanağı getirilmektedir. 

Tasarının 29 ncu maddesinde 1479 sayılı Kanunun 74 ncü maddesinin değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu 
değiştirmeye göre Kanunun 74 ncü maddesi, a) Matematik karşılık, b) Ödenmiş primler karşılığı, c) Men
kul ve Gayrimenkuller için dahili sigorta fonları karşılığı, ç) Diğer karşılıklar ve provizyonlar şeklinde yer 
almıştır. 

Yeni tasarıda kanunun (a) ve (b) fıkralarında yazılı «Matematik ve ödenmiş primler karşılığı» aynen 
muhafaza edilmiştir. 

Kanunun (ç) fıkrasında yazılı «Diğer karşılık ve provizyonlar» fıkrası; esasen menkul ve gayrimenkul
ler için sigorta fonları karşılığını da aldığı bir gerçektir. Kurumun bilanço ve çalışma raporlarında ve he
sap planlarında menkul ve gayrimenkullerin sigortası için fon hesabı açmasında hiçbir yasal engel bulunma
maktadır. 

Diğer karşılıklar ifadesi çok geniş kapsamlı düşünüldüğünden Kurumun menkul ve gayrimenkullerinin 
«Diğer Karşılıklar» başlığı adı altında sigorta ettirilmesi de mümkündür. 

Kanunun esas metninde yer alan «Provizyonlar» Fransızca bir kelime olup. karşılık anlamına gelmek
tedir. 

Bu itibarla Kanunda birbiri içine girmiş ve birbirinden farksız anlamları içeren fıkraların yerine yine ge
niş kapsamlı tek fıkra getirilmiştir. 
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Kaldıki "506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 137 nci maddesiyle paralellik kurulmuştur ki orada kar
şılıklar bu Tasarıdaki gibidir. 

Bu açıklamalar ışığında komisyonumuz anılan tasarıyı olumlu bulmuş ve tümünü kabul ederek madde
lerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz tasarının bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Gene! Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Söz hakkım Saklıdır 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Afyonkarahisar 
Söz hakkım Mahfuzdur 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı 

Aydın 
Söz hakkım Mahfuzdur 

İskender Cenap Ege 

izmir 
Nurhan Artemiz. 

C. Bşk. S. Ü. 
Söz hakkım Saklıdır 

Zeyyat Baykara 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Konya 
Mukbil Abay 

Ordu 
Idris Gürso\ 

Samsun 
Bahri Cömert 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Söz hakkım Saklıdır 

Suphi Karaman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1479 Saydı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinim Değiştirilmesine Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Atama Yetkisi : 

Madde 6. — Kurumun 1 ila 4 ncü derecelere giren görevlileri Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Ku
rulunca, diğer görevlileri Genel Müdür tarafından atanır. Genel Müdür, bu yetkisini kısmen altkademelere 
devredebilir, 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2 ııci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekalet akti ile lüzum görü

lecek sayıda avukat tutabilir. Kurumu bilgi işlem uzmanları ile teknik hizmetler sınıfından uzmanları Genel 
Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile sözleşmeli olarak çalıştırabileceği gibi, gerektiğinde Ba
kanlar Kurulundan alınacak karar üzerine yabancı uzmanlar da çalıştırabilir, 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulunun Teşekkülü : 

Madde 8. — Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek yönetim ve karar yetkisini, so
rumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu, bir başkan ile altı üyeder, teşekkül eder. Genel Müdür Yönetim Kurulunun Başkanı
dır, t ki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 
atanır. Sigortalıları temsil edecek, üç üye, bağlı bulundukları en yüksek meslek kuruluşlarınca gösterileceik 
ikişer aday arasından Genel Kurulca seçilir. 

Bakanlar Kurulu Kararı ile atanacak üyelerde Genel Müdür ve yardımcılarının haiz olması gereken şart
lar aranır. 

Sigortalıları temsil eden üyelerin sigortalılık nitelikleri kalmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelikleri 
sona erer. 

Sigortalıları temsil eden asıl üyeliklerin boşalması halinde, en çok oy almış olandan başlamak üzere. 
yedek üyeler sırasıyla YTonetim Kuruluna katılmak üzere göreve çağrılır. 

Asıl üyenin yerine gelen yedek üye, asıl üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinin gö
rev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar atanablir veya seçilebilirler. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toplantı ve Karar Sayısı : 

Madde 9. — Y'önetim Kurulu en az dört üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile alınır. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta saydır. 
Genel Müdürün bulunmadığı hallerde kurula, Genel Müdür Vekili başkanlık eder. 
Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. Özürsüz olarak toplantılara katılmayan üyelerin ücretlerin

den, Yönetim Kurulunun çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğe göre kesinti yapılır. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılıkların İşletilmesi : 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü maddesine göre Kurumun ayıracağı ödenmiş primler karşı
lıkları : 
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(Hükümetin teklifi) 

a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek seviyede olmak kaydıyla Devlet bankalarına ya
tırmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) Sigortalılara konut veya işyeri yapımı için bu yapıların birinci derece ipoteği karşılığında taşınmazın 

değerinin % 80'ine kadar, konutlarda 15, toplu işyerlerinde 10 yılda itfa edilmek, % 5'den aşağı olmamak 
üzere faiz yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kredinin birinden yararlanması kaydı ile yönetmelik hü
kümlerine göre, banka veya bankalara fon olarak veya bu hizmetlerin Kurumca fiilen yapılması halinde bu 
konuda kurulacak şirketlere veya 21 nci madde gereğince kurulacak müesseselere yatırmak, 

e) Bağ-Kur üyelerine işletme ve tesis kredisi olarak tahsis edilmek üzere ve en az c/r 6 faiz getirmek 
kaydıyla yönetmelik hükümlerine göre T. Halk Bankasına yatırmak, 

Suretiyle işletilir. 
Ödenmiş primler karşılığının en çok r/c 40'ı (b) fıkrasında, r/c 25*i (d), % 25'i de (e) fıkrasında yazılı olan 

konulara yatırılır. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tüzelkişiliği Olan Kuruluşlar Kurmak ve İştiraklerde Bulunmak Yetkisi : 

Madde 21. — Kurum, kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileriyle denetim usulleri tü
züklerinde belirtilen ve kendisine bağlı olmak üzere tüzelkişiliği haiz müesseseler kurabilir. Devlet Sanayi ve 
İşçi Yatırım Bankası, Sınai Kalkınma veya Devlet Yatırım Bankasınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen 
her nevi müessese ve şirkete iştirakte bulunabilir. 

1479 sayılı Kanunun 17, 18 ve 20 nci maddeleri Kurumun kuracağı bu kuruluşlar hakkında da uygula
nır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda özlük hakları saklı kalmak şartıyla çalıştırılabilir. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunun Amacı ve Kapsamı : 

Madde 24. — Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kurumları kap
samı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışan 
esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlar hakkında malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanun
da yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

Bağımsız, kendi adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelendirilen tüzelkişilerden, belediye hudutları dı
şında olanlar dahil kolektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortak
lan, limited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, do
natma iştirakleri ortakları, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile Yönetim Kurulu üyesi olan ortakları da 
bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Ancak, 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Yabancı uyruklular, 
c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malullük 

veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar ile aylık veya gelir bağlanması için ta
lepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi 
işgöremezlik geliri alanlar hariç), 

d) Tarım işi yapanlar, (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç). 
Hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılığın, Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 

Madde 25. — 24 ncü maddede belirtilen kimseler çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden 
bu Kanuna göre «sigortalı» olurlar. 

Bunlardan; 
a) Kendi nam ve hesabına çalışmasına son veren veya 24 ncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şir

ketlerle ilgisi kalmayanların çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildikleri tarih ve mesleki teşekkül
lerinden kaydını sildirenlerin mesleki teşekküllerince kayıtlarının silindiği tarih, 

b) Bir işverene hizmet akdi ile bağımlı olarak çalışırken de meslek teşekkülüne kayıtlı olmak zorunda 
bulunan sigortalıların ise, kendi nam ve hesaplarına çalışmalarına son verdikleri tarih, 

c) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki şirket ortaklarının, şirketin tasfiyesine karar verildiği 
tarih, 

Sigortalılığın sona erdiği tarih olarak alınır. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yazılma : 

Madde 26. — Bu Kanunun kapsamına girenler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bağlı oldukları 
meslek kuruluşları yolu ile meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak zorunluğunda olmayanlar da en geç üç ay için
de Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmakla yükümlüdürler. 

Meslek kuruluşları da yeni yazılanları ve kaydı silinenleri en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek zorun
dadırlar. 

Ayrıca, vergi daireleri, belediyeler, özel idareler ve diğer kamu kuruluşlari kendilerine müracaatla işyeri 
açtıklarını bildiren veya ruhsat alanları Kuruma en geç üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim 
işlemleri Sosyal Güvenlik ve Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yukarıda saydı kamu kuruluşları ile bağlı oldukları meslek teşekkülleri tarafından kendi nam ve hesabına 
çalıştıkları Kuruma bildirilmiş olmakla beraber, üç ay içinde Kuruma başvurmayanların, resen tescil edilmiş 
sigortalı olarak hak ve yükümlülükleri, bu kuruluşlara yazılarak veya ruhsat alarak çalışmaya başladıkları ta
rihten itibaren başlatılır. 

Sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. 
Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler 

konulamaz. 
Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya zorunlu oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönetmelikle 

düzenlenir. 

MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları. 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal Sigorta Sağlık işlemleri Tüzüğü» ndeki esaslara göre tespit 
olunur; 

MADDE 11. — 1479 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bağ - Kur'da fiili sigortalılığı devam ederken geçirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 28 nci 

maddede yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için (b) fıkrasındaki 
5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak koşulu aranmaz. 
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MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Hesaplanması : 

Madde 30. — Malullük aylığı sigortalının son 3 tam yıl prim ödediği gelir basamaklarının ortalamasının 
c/c 70'i oranında hesaplanır. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl olan sigortalıya yukarıdaki fıkraya göre belirtilen 
gelir basamağının % 80'i oranında malullük geliri bağlanır. 

MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 

Madde 33. — Malullük aylığı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malûllük halinin sona erdiğinin anlaşılması. 
b) Sigortalının bu kanuna tabi işlerde çalışması, 
Hallerinde kesilir. 
Ancak, yukarıda (b) fıkrasında belirtilen kimseler, yazı ile yeniden malullük aylığı isteğinde bulunurlarsa, 

kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malûllüğün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, kendilerine eski malullük 
aylığı, yazılı istek tarihini takibeden ay başından itibaren ödenmeye başlanır. 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci madiesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylağından Yararlanma §artları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için; 
a) Sigortalının bu Kanuna tabi işten ayrılmış olması ve Kurumdan yazılı talepte bulunması. 
b) Kadın ise 50. erkek ise 55 yasını doldurmuş olması ve en az 25 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması 

şarttır. 
e) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlara 

da kısmi aylık bağlanır. 
Bu madde esaslarına göre aylık bağlananlar 60 yaşını doldurduklarında tekrar bu kanuna tabi is yeri aça

bilecekleri gibi, 60 yaşından sonra aylık talebinde bulunanlardan işten ayrılma şartı aranmaz. 

MADDE 15. — 1479 sayılı Kanunun 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması : 

Madde 36. — Yaşlılık aylığı hesaplanmasına hak kazanan sigortalılara en az 3 tam yıl prim ödediği gelir 
kaynaklarının ortalamasının % 70'i oranında aylık gelir bağlanır. Bu oran 25 yıldan fazla prim ödenmiş olması 
halinde; fazla olan 1 tam yıl için % 1, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devamda, 
fazla olan her tam yaş için de ayrıca % 1 artırılır. 

35 nci maddenin (c) fıkrasına göre bağlanacak aylıklarda ise primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için 
c/c 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı her halde c/c 90 oranını aşamaz. 

MADDE 16. — 1479 sayılı Kanunun 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Bu kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının bu kanuna tabi işlerde çalışması halin
de kesilir. 35 nci madde hükmü saklıdır. Şu kadarki, işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlanması isteğin
de bulunanların eski aylıkları, istek tarihlerini takibeden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 
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Bu kanuna tabi bir işte çalışması nedeniyle yaşlılık aylığı kesilenler, istekleri halinde, bu kanuna tabi işte 
çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, son defa prim ödedikleri gelir basamağı üzerinden prim ödemeye 
devam edebilirler. Bu gibiler tekrar yaşlılık aylığı talep ettiklerinde haklarında bu Kanunun yaşlılık sigortası 
hükümleri yeniden uygulanır. 

MADDE 17. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Sigortasından Toptan Ödeme 've Hizmet İhyası : 

Madde 39. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kaza
namayan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunan sigortalılara, ödedikleri primler, yazılı istekleri 
üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak bu gibi kimseler, bu kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine yapı
lan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte peşin 
olarak iade ettikleri takdirde bu kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

MADDE 18. — 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 41. — a) Ölüm tarihinde en az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş olan, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup malûllük veya yaşlılık ay

lığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları nedeni ile 

kesilmiş olan sigortalılardan ölen, 
d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan 39 ncu maddeye göre toptan ödeme talebinde bu

lunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen, 
Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 
Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler için prim ödeme süresi aran

maz. 

MADDE 19. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması / 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacağı aylığın tespitinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık ay

lığı, 
b) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, sağlığın

da bağlanmış bulunan malullük aylığı, 
c) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması nedeni ile ay

lığı kesilen sigortalı için 33 ve 38 nci maddelerdeki esaslara göre tespit edilecek aylık, 
d) Sigortalının, 3 tam yıl prim ödemekle beraber 15 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halinde, 

35 nci maddenin (c) fıkrasına göre 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi 36 nci madde gereğince he
saplanacak aylık, 

e) Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının kadın ise 50, er
kek ise 55'ten yukarı yaşlarda ve 15 yıl prim ödedikten sonra ölümü halinde 36 nci madde hükmüne göre he
saplanacak aylık, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık 

bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına göre tespit edilecek aylıklarda bu nedenle yapılan ar
tış oranı dikkate alınmaz. 
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Ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığına esas gelir basamağının % 90'ını aşamaz. 

MADDE 20. — 1479 say;1.: Kanunun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eş ve Çocuklara, Ana ve Babaya Tahsis Yapılması : 

Madde 45. — Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde bel r-
tilen oran ve şartlarla aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 42 nci madde gereğince tespit edilecek aylığının veya 44 ncü madde gereğince tespit edi
lecek toptan ödeme miktarının, 

a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla olduğu takdirde tamamından, 
b) Dul ve yetim adedi iki kişiden ibaret ise ~c/c 90'mdan, 
c) Dul ve yetim adedi bir kişiden ibaret ise % 80'inden az olamaz, 

d) 18 yaşını (Veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını) 
doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan çocukları ile geçimini sağ
layacak başka bir geliri olmamak kaydı ile yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukların her birine 
1% 30'u, 

e) Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı sigortalıya ait 
tahsisten aşağı olursa, artanının eşit hisseler halinde geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve 
babasına (Her birinin hissesi % 30'u geçmemek üzere) c/c 30'u, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 

MADDE 21. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Prim Oranları ve Hesaplanması : 

Madde 49. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci maddede belirti
len gelir basamağının r/c 15'idir. Bu oran isteğe bağlı sigortalı olan ev kadınları için c/c 10'dur. 

Sigortaya girişte bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere c/c 25'i oranında giriş keseneği, basamak 
yükselmelerinde ise, iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. 

Sigorta primi, sigortalılığın başladığı tarihi takip eden aybaşından, sigortalılığın bittiği ayın sonuna ka
dar hesaplanmak suretiyle tam ay olarak alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilir. 

MADDE 22. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Olan Gelir Basamakları : 

Madde 50. — Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabında esas 
tutulacak aylık gelir basamakları : 

Birinci basamak 1 800 
İkinci basamak 2 400 
Üçüncü basamak 3 300 
Dördüncü basamak 4 500 
Beşinci basamak 6 000 
Altıncı basamak 8 400 liradır. 

Yukarıdaki basamaklar ile 79 ncu maddede belirtilen ek gelir basamakları, geçim indekslerinde, asgari üc
retlerde, genel ücret seviyelerinde ve ülkenin ekonomik durumunda meydana gelen değişikliklerle, Kurumun 
mali durumu gözönünde bulundurularak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tespit edilen azami meb
lağı aşmamak üzere anılan kanuna paralel olarak Bakanlar Kurulu Karan ile yeniden düzenlenebilir. 
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MADDE 23. — 1479 sayılı Kanunun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık ge
lir basamaklarından dilediğini seçer ve en geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya 
dilekçesinde yazılı olarak bildirir. 

Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. 
Ancak, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına giren

ler geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki prime tabi ücretin veya keseneğe esas derecelerin en yakın oldu
ğu basamaktan başkasını seçemezler. 

Gerek Bağ - Kur ve gerekse diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamından çıkarak, yeniden Bağ - Kur 
Kanunu kapsamına girenlerin evvelce Bağ - Kur'a fiilen prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigor
talılıkları devam eder. 

Basamağın yanlış seçilmesi, aynı bildirgede değişik basamak seçilmiş olması, basamak seçiminin yazıh ola
rak bildirilmemiş olmasına rağmen prim ve kesenek yatırılmış olması ve diğer hallerde hangi basamağın seçil
miş sayılacağı ve bu madde hükmü ile ilgili diğer işlemler bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 24. — 1479 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi : 

Madde 52. — Sigortalı bulunduğu basamakta 2 tam yılını doldurmadıkça ve sırası dışında basamak yük-
seltemez. Basamak yükseltmek için, iki dönem öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların ödenmiş ol
ması şarttır. 

Basamak yükseltme isteği Kuruma yazı ile bildirilir. 
Bu yazılı talebi takip eden dönem başından itibaren, sigortalının yükselttiği basamak üzerinden, basamak 

yükseltme farkı ile primleri tahakkuk ettirilir. 
Bu Kanunun kapsamına ilk defa girecekler giriş bildirgesi ile veya sonradan usulüne uygun olarak ve

recekleri dilekçe ile, basamaklarının kendiliğinden yükseltilmesini Kurumdan isteyebilirler. 

MADDE 25. — 1479 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen prim borcunu (Ocak - Mart), (Nisan - Haziran), (Temmuz - Eylül), 
(Ekim - Aralık) sürelerine ait olmak üzere, ilgili dönem ayının sonuna kadar Kuruma ödemek zorundadır. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 
ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için c/c 2 gecikme zammı uygulanır. 

MADDE 26. — 1479 sayılı Kanunun 56 nci maddesinin son iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Yukarıda belirtilen raporlar üzerinde Kurumca verilen karar ilgililer tarafından itiraz edilirse, Sosyal Si
gortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu hizmetin karşılığı anılan Kurumun ücret tarifesi üze
rinden ödenir. 

MADDE 27. — 1479 sayılı Kanunun 70 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak bütün davalar 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 

MADDE 28. — 1479 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sigortalılar, bu Kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılacak tespite karşı, bildirim ta

rihinden sonraki bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 912) 



__ 61 — 

(Hükümetin teklifi) 

MADDE 29. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılıklar : 

Madde 74. — Her hesap yılı sonunda, o yıl içinde elde olunan primler ve Kurumun diğer gelirlerinden 
aşağıda yazılı karşılıklar ayrılır. 

a) Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
c) Diğer karşılıklar. 
d) Olağanüstü karşılık. 
Matematik karşılık; bu Kanun gereğince bağlanan aylıkların ödenmesini sağlamak üzere hesaplanacak 

peşin değerlerin toplamıdır. 
Ödenmiş primler karşılığı; sigortalılar veya hak sahibi kimseleri için bu Kanun gereğince ileride malul

lük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından Kurumca yapıla ;ak ödemelerin bilanço tarihindeki değeri ile bu sigor
talılar için sonraki yıllarda ödenecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primlerinin peşin değerleri arasın
daki farktır. 

Olağanüstü karşılık; herhangi bir hesap yılına ilişkin gelirlerin o yıl yapılacak masraflarla yıl sonunda 
ayrılması gerekli karşılıklara yetmemesi halinde kullanılmak üzere ayrılan karşılıktır. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden, matematik ve ödenmiş primler karşılıkları ile yönetim gi
derleri, sigorta masrafları ve ayrılan diğer karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan olağanüstü karşılık olarak 
ayrılır. 

MADDE 30. — 1479 sayılı Kanunun 76 ncı madiesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Lira Kesirleri : 

Madde 76. — Bu Kanuna göre sigortalılardan tahsil edilecek her türlü kesenek ve primler ile, sigortalı
lara ve hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin hesabında lira kesirleri liraya çıkartılır. 

MADDE 31. — 1479 sayılı Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Değişen Aylıkların Başlangıcı : 

Madde 77. — Bu Kanuna göre aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durumlarında kendi
lerine veya diğer hak sahiplerine bağlanmış aylık tutarının artırılmasını veya azaltılmasını gerektiren bir de
ğişiklik meydana gelirse aylık miktarındaki değişiklik, bu değişikliğin meydana geldiği tarihi takip eden dö
nem başından itibaren uygulanır. 

MADDE 32. — 1479 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

isteğe Bağlı Sigorta : 

Madde 79. — 24 ncü madde kapsamına girmeyenlerden aynı maddenin a, b, c, fıkralarında sayılanlar dı
şındakiler, ev kadınları dahil, Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler 50 nci madde eki ayiik gelir basamaklarından dilediklerini veya 
aşağıdaki ek aylık gelir basamaklarından birini seçebilirler. Basamak yükseltme koşulları bakımından bu Ka
nundaki esaslara tabidirler, 

Birinci ek aylık gelir basamağı 1 000.— 
İkinci ek aylık gelir basamağı 1 500.— liradır. 
Sigortalı iken sonradan isteğe bağlı sigortalı olanla'm sigortalılıkları, evvelce prim ödemiş oldukları son 

basamak üzerinden devam eder. 
İsteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairesinde yapılacağı bir yönetmelikle düzenlenir. 
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MADDE 33. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşım geçmiş bulu
nan kadın sigortalılarla, 45 yaşım geçmiş erkek sigortalılardan kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını doldur
muş olmakla beraber 35 nci maddede yazılı şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık 
bağlanmasına hak 'kazanamayan ve 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce, devamlı veya aralıklı olarak en az 10 yü süreyle, herhangi bir işve
rene hizmet akti ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını belgeleyen, 

b) En az 5 tam yıl BAĞ - KUR'a sigortalı olarak prim ödeyen, 
sigortalılara 36 ncı maddenin birinci. fıkrasındaki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 
Eski çalışma süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde meslek kuruluşları 

veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 
Bu belgelerin geçerli olması için sigortalının 1 Nisan 1972 tarihinde bir meslek kuruluşuna kayıtlı olması 

şartı arenmaz. 
Ancak bu maddeden yararlanmak isteyenler yeni 3 ncü basamaktan yukarısını seçemezler. 
10 yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde belgelenmeyen süreler Bağ - Kur'a girerken seçilen 

gelir basamağı üzerinden en geç bir yıl içinde primini ödeyerek borçlanılabilir. 
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar ge

rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, kurumun bu 
yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma verilmiş bulunan bütün 10 yıllık geçmiş hizmet 
belgeleri bu kanunla getirilen hükümlere uygun olmak kaydı ile geçerli sayılır. 

MADDE 34. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 

Deyim Değişiklikleri : 

EK MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunda geçen «Çalışma Bakanlığı» deyimi «Sosyal Güvenlik Bakanlığı» 
olarak değiştirilmiştir. 

Eski Basamak ve Aylıkların Yeni Basamak ve Aylıklara İntibakı : 

EK MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki basamaklar ile gerek bu kanunla ge
rekse 50 nci maddenin son fıkrasına göre yeniden yapılacak basamak düzenlemelerinde, birinci basamaktan 
düşük olan basamaklar yeni birinci basamağa diğer bütün basamaklar da en yakın oldukları bir üst basa
mağa intibak ettirilirler. 

Bağlanmış olan aylıkların intibakında da yukarıdaki fıkra hükmüne göre tespit edilecek basamaklar esas 
alınmak suretiyle bu kanunun aylıkların hesabına ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yeni basamak ve aylıklar, basamak ve aylıkların düzenlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının alın
dığı tarihi takip eden dönem başından itibaren uygulanır. 

Ancak eski basamakta geçen süreler yeni intibak ettirilen basamakta geçmiş süreler olarak değerlendi
rilmez. 

EK MADDE 3. — Yurt dışında bulunan vatandaşların her hangi bir işte çalışmayan yanındaki eşleri de 
bu kanunun ev kadınları için getirilen özel hükümlerinden primlerini döviz olarak ödemek kaydıyla yararla
nabilirler. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 35. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Yeniden Basamak Seçme, Düzeltme ve Yükseltmeleri : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılacak bütün ba

samak seçme, düzeltme ve yükseltme talepleri, varsa ödenmesi gereken kesenek, prim, fark ve cezalar bir 
yıl içinde ödenmek kaydı ile geçerli sayılır. Ancak geçici 2 nci maddeden yararlanacak olanlar bu kanunla 
kabul edilen basamaklardan 1479 sayılı Kanunla kabul edilmiş bulunan 8 nci basamağa en yakın bir üst ba
samaktan yukarısını seçemezler. Şu kadar ki, sigorta yardımına hak kazandıran olaydan sonra yapılan ba
samak seçme, düzeltme ve yükseltme talepleri geçerli olmaz. 

Yeni Basamak ve Aylık Tutarlarının Geçerlik Tarihi : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesindeki eski basamakların bu kanunla dü

zenlenen yeni basamaklara intibakı bu kanunun yürürlük tarihini takibeden dönem başından itibaren geçerli 
sayılır. 

Bağlanmış bulunan aylıklar da yukarıdaki esaslara göre hesaplanarak ödenir. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı 

(Üye sıfatıyla) diğer üyeler de iki yıllık süreleri doluncaya kadar görevlerine devam edebilirler. 

isteğe Bağlı Sigortalıların Borçlanması : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 yıl
lık süreyi sigortalılığın tescilinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. 

Borçlanma primleri seçtikleri basamak ve tabi oldukları prim oranları üzerinden hesaplanır, defaten 
veya 3 yıl içinde yıllık eşit taksitler halinde ödenir. 

Borçlanılan sürenin, 228 ve 1214 sayılı Kanunlara göre hizmet birleştirilmesinde dikkate alınabilmesi 
için borcun tamamının varsa cezalarıyla birlikte sigortalı veya hak sahiplerince ödenmesi şarttır. 

18 Yaşını Doldurmamış Bulunan Sigortalılar Hakkında Yapılacak İşlem : 
GEÇİCİ MADDE 5. — 18 yaşını doldurmadıkları halde, 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğince 

sigortalı sayılanlardan, bu kanunun yürürlük tarihindeki dönem sonuna kadar 18 yaşını doldurmayanların, 
kazandıkları haklar saklı kalmak kaydıyla, sigortalılıklarına son verilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 18 yasını doldurmayanlardan, 1479 sayılı Kanun kapsamına 
girdikleri halde kayıt ve tescil için başvurmayanların her türlü borç ve yükümlülükleri kaldırılmıştır. 

Başka Kurum ve Sandıklarca Kendilerine ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlananlar : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigor

talar Kunımu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla kurulu 
diğer emekli sandıklarınca kendilerine malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar, 1 Ekim 1972 ta
rihinden itibaren 1479 sayılı Kanun kapsamı dışında sayılırlar. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 36, — 1479 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 37. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürliğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 38. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin KaUırdmasına ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Atama Yetkisi : 

Madde 6. — Kurumun 1 ila 4 ncü derecelere giren görevlileri Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim 
Kurulunca, diğer görevlileri Genel Müdür tarafından atanır. Genel Müdür, bu yetkisini kısmen alt kademe
lere devredebilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzum gö

rülecek sayıda avukat tutabilir. Kurum bilgi işlem uzmanları ile teknik hizmetler sınıfından uzmanları Ge
nel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile sözleşmeli olarak çalıştırabilir. Bunlara ödenecek üc
retlerin üst sınırı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Gerektiğinde Bakanlar Kurulunca alınacak karar üze
rine yabancı uzmanlar da çalıştırabilir. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulunun Teşekkülü : 

Madde 8. — Yönetim Kurulu bir karar organı olup kurumun en yüksek yönetim ve karar yetkisini, so
rumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile sekiz üyeden teşekkül eder. Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanı
dır. İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Maliye Bakanının, bir üye Ticaret Bakanının önerisi üze
rine Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır. Sigortalıları temsil edecek dört üye, bağlı bulundukları en yüksek 
meslek kuruluşlarınca gösterilecek üçer aday arasından Genel Kurulca seçilir. 

Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak üyelerde Genel Müdür ve yardımcılarının haiz olması gereken şart
lar aranır. 

Sigortalılar arasından Yönetim Kuruluna seçilen üyenin sigortalılık niteliğinin kalkması halinde Yönetim 
Kurulu üyeliği ancak seçildiği devre sonuna kadar devam eder. 

Sigortalıları temsil eden asıl üyeliklerin boşalması halinde, en çok oy almış olandan başlamak üzere ye
dek üyeler sırasıyla Yönetim Kuruluna katılmak üzere göreve çağrılır. 

Asıl üyenin yerine gelen yedek üye, asıl üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kumlu üyelerinin görev 
süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilirler. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toplantı ve Karar Sayısı : 

Madde 9. — Yönetim Kurulu en az beş üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu 
ile alınır. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. 
Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Kurula, Genel Müdür Yardımcısı Başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. Özürsüz olarak toplantılara katılmayan üyelerin ücretlerin
den, Yönetim Kurulunun çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğe göre kesinti yapılır. 
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeleri
nin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun /Tasarısı 

iMADDE 1. — Mûtat Meclisince 'kabul 
1 nci madde aynen kabul edilimiştıir. 

edilen 

MADDE 2. — Millet 'Meclisince 
2 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

kabul edilen 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul 
3 ncü madde aynen ka'bul edilmiştir. 

Î dilen 

MADDE 4. —• Millet Meclisince kabul edileni 
4 ncü madde aynen kabul edilmişt'ir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışaıtlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeleri
nin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

1 nci 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynern kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynıert 'kalbul edil'mıişfcir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.; 

Karşılıkların İşletilmesi : 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü maddesine göre Kurumun ayıracağı ödenmiş primler karşılık
ları; 

a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek düzeyde olmak koşuluyla öncelikle Türkiye Halk 
Bankası ile diğer Devlet bankalarına yatırmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) Sigortalılara konut veya işyeri yapımı için bu yapıların birinci derece ipoteği karşılığında taşınmazın 

değerinin % 80'e kadar, konutlarda 15, toplu işyerlerinde 10 yılda ödenmek, % 5'ten aşağı olmamak üzere 
faiz yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kredinin birinden yararlanması kaydı ile yönetmelik hükümleri
ne göre, banka veya bankalara fon olarak veya bu hizmetlerin kurumca fiilen yapılması halinde bu konuda 
kurulacak şirketlere veya 21 nci madde gereğince kurulacak kuruluşlara yatırmak, 

e) Bağ - Kur üyelerine işletme ve tesis kredisi olarak tahsis edilmek üzere % 6'dan az olmamak ve Mer
kez Bankasından esnaf ve sanatkârların finansmanı için açılan reeskont kredilerine uygulanan faiz oranların
dan 1 puan düşük fa'iz getirmek koşuluyla yönetmelik hükümlerine göre Türkiye Halk Bankasına yatırmak, 

Suretiyle işletilir. 
Ödenmiş primler karşılığının en çok % 40'ı (b) fıkrasında, % 25'i (d) fıkrasında ve en az % 25'i de (e) 

fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tüzelkişiliği Olan Kuruluşlar Kurmak ve İştiraklerde Bulunmak Yetkisi ; 

Madde 21. — Kurum, kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri ile denetim usulleri yö
netmeliklerinde belirtilecek, kendisine bağlı, tüzelkişiliği haiz müesseseler kurar. 

Devlet Yatırım Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen öncelikle ara 
ve yatırım mallan üretimine yönelik, sermayesinin yansından fazlası kamu kesimine ait olacak şekilde ku
ruluşlara katılabilir. 

Bu maddede belirtilen, kuruluş ve iştirakler Bakan'ar Kurulu kararı ile yapılır. 
1479 sayılı Kanunun 17, 18 ve 20 nci maddeleri Kurumun kuracağı bu kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

Kurum görevlileri bu kuruluşlarda özlük hakları saklı kalmak şartıyla çalıştırılabilirler. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunun Amacı ve Kapsamı : 

Madde 24. — Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kurumları kap
samı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışan 
esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanun
da yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

Bağımsız, kendi adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelendirilen tüzelkişilerden, belediye hudutları dışında 
olanlar dahil kolektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, limi-
ted şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, donatma iş
tirakleri ortakları, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile Yönetim Kurulu üyesi olan ortakları da bu Kanun 
hükümlerine tabidir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 912) 



— 67 — 
(Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul ödlüm 
5 ntüi makide aynen kalbul edilmiştir, 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 neı maidde aynen kabul ediümjişftir. 

MADDE 7. — MîM'et Meclisince kalbul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maJddesi aynjeri kalbul edilmiştir, 

MADDE 6. — MiMet Meclisli metninin 
madidesi aıynert kabul eKÜtaııiştir, 

6 nen 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
ma'dkiesi aıymeri kalbul edilmiştlir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Ancak, 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Yabancı uyruklular, 
c) Kanunla veya Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malullük 

veya yaşlılık aylığı ile daimi tam iş göremezlik geliri almakta olanlar ile aylık veya gelir bağlanması için ta
lepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi 
işgöremezlik geliri alanlar hariç), 

d) Tarım işi yapanlar, (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç.) 
Hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılığın Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 

Madde 25. — 24 ncü maddede belirtilen kimseler çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden bu 
Kanuna göre «sigortalı» olurlar. 

Bunlardan; 
a) Kendi nam ve hesabına çalışmasına son veren veya 24 ncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şir

ketlerle ilgisi kalmayanların çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildikleri tarih ve mesleki teşekkül
lerinden kaydını sildirenlerin mesleki teşekküllerince kayıtlarının silindiği tarih, 

b) Bir işverene hizmet akdi ile bağımlı olarak çalışırken de meslek teşekkülüne kayıtlı olmak zorunda 
bulunan sigortalıların ise, kendi nam ve hesaplarına çalışmalarına son verdikleri tarih, 

c) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki şirket ortaklarının, şirketin tasfiyesine karar verildiği ta
rih, 

Sigortalılığın sona erdiği tarih olarak alınır. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yazılma : 

Madde 26. — Bu Kanunun kapsamına girenler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bağlı oldukları 
meslek kuruluşları ve ajanlıkları yolu ile meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak zorunluğunda olmayanlar da en 
geç üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmakla yükümlüdürler. 

Meslek kuruluşları da yeni yazılanları ve kaydı silinenleri en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek zorun
dadırlar. 

Ayrıca, vergi daireleri, belediyeler, özel idareler ve diğer kamu kuruluşları kendilerine müracaatla işyeri 
açtıklarını bildiren veya ruhsat alanları Kuruma en geç üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim iş
lemleri Sosyal Güvenlik ve Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yukarıda sayılı kamu kuruluşları ile bağlı oldukları meslek teşekkülleri tarafından kendi nam ve hesabına 
çalıştıkları Kuruma bildirmiş olmakla beraber, üç ay içinde Kuruma başvurmayanların, resen tescil edilmiş 
sigortalı olarak hak ve yükümlülükleri, bu kuruluşlara yazılarak veya ruhsat alarak çalışmaya başladıkları 
tarihten itibaren başlatılır. 

Sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. 
Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hüküm

ler konulamaz. 
Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya zorunlu oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönetmelikle 

düzenlenir. 
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(Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
noi m-aıdde aynen kaJbu'l edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince 
9 ncu maıdde aynen kabul edilmiştir. 

kabul edilen 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
maddesi aynenl kaibul edilmiştir. 

metninin 8 nci 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen/ kabul e*diİmiktir. 
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MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 
Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, 506 saydı Sosyal Si

gortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü» ndeki esaslara göre tespit 
olunur. 

MADDE 11. — 1479 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

c) Malullük aylığından yararlanmak için yazılı istekte bulunmak, 
Şarttır. 
Bağ - Kur'da fiili sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 28 nci maddede 

yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için (b) fıkrasındaki 5 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olmak koşulu aranmaz. 

MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Hesaplanması : 

MADDE 30. — Malullük aylığı sigortalının 50 nci maddede belirtilen gelir basamaklarından son defa prim 
ödediği gelir basamağının % 70'i oranında hesaplanır. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olan sigortalıya yukarıdaki fıkraya göre belirtilen 
gelir basamağının % 80'i oranında malullük geliri bağlanır. 

MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 

Madde 33. — Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin kalktığı anlaşılması halinde, malullük 
aylığı kesilir. 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için; 
a) Sigortalının bu Kanuna tabi işten ayrılmış olması ve Kurumdan yazılı talepte bulunması, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 25 yıl sigorta primi ödemiş bulunması 

şarttır. 
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olan

lara da kısmi aylık bağlanır. 
Bu madde esaslarına göre aylık bağlananlar 60 yaşını doldurduklarında tekrar bu Kanuna tabi işyeri aça

bilecekleri gibi, 60 yaşından sonra aylık talebinde bulunanlardan işten ayrılma koşulu aranmaz. 

MADDE 15, — 1479 sayılı Kanunun 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması : 

Madde 36. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalılara en son prim ödediği gelir basama
ğında en az bir tam yıl prim ödemesi koşuluyla bulunduğu basamağın Çf 70'i oranında aylık gelir hesaplanır. 
Bulunduğu gelir basamak primini bir yıl ödememişse, bir önceki basamak üzerinden aylık gelir hesaplanır. Bu 
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MADDE 10. — M'ilet Medlisiince 'kabul edilen 
10 ncu mafdfde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 
11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen 
12 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edileni 
13 ncü madde aynen kalbul edilmiştir. 

ıMADDE 14. — Millet Meclisince kabul edilen 
14 ncü madde aynen kafbul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edilen 
15 nci madde aynen kabul ddümdşftir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

IMADDE 10. — MİM Meclisi Metninlini 10 ncu 
mjaiddösi aynen 'kalbul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
mjaiddeisi aynen 'kalbul edilmiştir., 

.MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maidldösi aynen âlb-uıl edilmiştir, 

'MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen! kabul ed'M'mfiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 
maddesi aJynenj kabul edilmiiştir. 

14 ncü 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
miaddeisi aynen; (kalbul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

oran 25 yıldan fazla prim ödenmiş olması halinde fazla olan her tam yıl için % 1, kadın ise 50, erkek ise 55 
yaşlarından sonra sigortalılığa devamda, fazla olan her tam yaş için de ayrıca % 1 artırılır. 

35 nci maddenin (c) fıkrasına göre bağlanacak aylıklarda ise primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl 
için % 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı her halde % 90 oranını aşamaz. 

MADDE 16. — 1479 sayılı Kanunun 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının bu Kanuna tabi işlerde çalışması 
halinde kesilir. 35 nci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlanması 
isteğinde bulunanların eski aylıkları, istek tarihlerini takibeden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye baş
lanır. 

Bu Kanuna tabi bir işte çalışması nedeniyle yaşlılık aylığı kesilenler, istekleri halinde, bu Kanuna tabi işte 
çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, son defa prim ödedikleri gelir basamağı üzerinden prim ödemeye 
devam edebilirler. Bu gibiler tekrar yaşlılık aylığı talep ettiklerinde haklarında bu Kanunun yaşlılık sigortası 
hükümleri yeniden uygulanır. 

MADDE 17. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Sigortasından Toptan Ödeme ve Hizmet İhyası : 

Madde 39. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kaza
namayan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunan sigortalılara, ödedikleri primler, yazılı istekleri 
üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte pe
şin olarak iade ettikleri takdirde bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

MADDE 18. — 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığından Yararlanma Koşulları : 

Madde 41. — a) Ölüm tarihinde en az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olan, 
b) Malullük veya yaşlüık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaşlılık 

aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 

c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen, 
d) En az üç tam yü sigorta primi ödemiş olanlardan 39 ncu maddeye göre toptan ödeme talebinde bu

lunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen, 
Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 
Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler için prim ödeme süresi 

aranmaz. 
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MADDE 16. — Milet Meclisince kabul edilen 
16 ncı madde aynien kaibul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edilen 
17 ncü madde aynen ka'bul edifenişftir. 

MADDE 18. — Millet Meolısıinoe kabul edilen 
18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

iMADDE 16. —Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aiynıenl tkalbul edilim; iştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aiynıenl Mbuli edimliştir. 

'MADDE 18. — Milleit Meclisi metninin 
maddesi aiyntanl ikaibul edilmiştir. 

18 nci 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 19. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın saptanmasında, 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi nedeniyle aylığı kesilen sogortalı için, sağlığında 

bağlanmış bulunan malullük aylığı, 
c) Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması nedeniyle aylığı kesilen sigor

talı için 38 nci maddedeki esaslara göre saptanacak aylık, 
d) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle beraber 15 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halinde, 

35 nci maddenin (c) fıkrasına göre 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi 36 ncı madde gereğince he
saplanacak aylık, 

e) Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalıların kadın ise 50, er
kek ise 55'ten yukarı yaşlarda ve 15 tam yıl prim ödedikten sonra ölümü halinde 36 ncı madde hükmüne göre 
hesaplanacak aylık, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık 

bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına göre saptanacak aylıklarda bu nedenle yapılan artış 
oranı dikkate alınmaz. 

Ölüm aylığı, her halde ölüm aylığına esas gelir basamağının c/c 90'nını aşamaz. 

MADDE 20. — 1479 sayılı Kanunun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eş ve Çocuklara, Ana ve Babaya Tahsis Yapılması: 

Madde 45. — Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde belir
tilen oran ve koşullarla aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 42 nci madde gereğince saptan cak aylığının veya 44 ncü madde gereğince saptanacak 
toptan ödeme tutarının, 

a) Dul eş için c/c 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayanların dul eşine C£ 75'i, 
b) Sigortalı kadının ölümü tarihinde çalışmayacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olan ve ge

çiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına Çf 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan aynı du
rumdaki kocaya % 75'i, 

c) 18 yaşını (veya ortaöğretim yapması halinde 20 yaşmı, yükseköğretim yapması halinde 25 yaşını) dol
durmamış ve yaşları ne olursa olsun çalışmayacak durumda malul bulunan çocukları ile geçimini sağlaya
cak başka bir geliri olmamak koşulu ile yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukların her birine c/c 25'i, 

d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı 
sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan kısım eşit paylar halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlan
dığı belgelenen ana ve babasına, her birinin hissesi sigortalıya ait aylığının en çok c/c 25'i olacak şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklar, hak sahibi bir kişi ise, birinci basamağa göre bağlanacak ay

lığın %80'inden„ hak sahibi iki kişi ise r/c 90'ından az olamaz.. 
Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış ço

cukları ile, sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarda belirtilen esaslara gö
re yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin toplamı, sigortalıya ait aylık tutarını geçemez. Bu sınırın 
aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin tahsis miktarlarında orantılı olarak indirmeler yapılır. 
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MADDE 19. — Millet Meclisince kabul edilen 
19 ncu maiddie aynen kaibul edilmiştir, 

MADDE 20. — MıiMet MecUsince kabul edilen 
20 nci matijde aynen kaıbul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 19. — MülM Meclisi metninin 19 ncu 
(maddesi aiymem kalbul eldiilmilştir, 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20ı nci 
maddesi aynıem kiabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Prim Oranları ve Hesaplanması : 

Madde 49. — Bu kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci maddede belirtilen 
gelir basamağının % 15'idir. 

Sigortaya girişte bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25'i oranında giriş keseneği, basa
mak yükselmelerinde ise, iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. Sigorta primi, 
sigortalılığın başladığı tarihi takip eden ay başından, sigortalılığın bittiği ayın sonuna kadar hesaplanmak su
retiyle tam ay olarak alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilir. 

MADDE 22. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Olan Gelir Basamakları : 

Madde 50. — Bu kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabında esas 
tutulacak aylık gelir basamakları : 

Birinci basamak 1 200 
İkinci basamak 1 600 
Üçüncü basamak 2 200 
Dördüncü basamak 2 800 
Beşinci basamak 3 400 
Altıncı basamak 4 000 
Yedinci basamak 4 800 
Sekizinci basamak 5 600 
Dokuzuncu basamak 6 400 
Onuncu basamak 7 400 
Onbirinci basamak 8 400 
Onikinci basamak 9 660 

Yukarıdaki basamaklar geçim endekslerinde, asgari ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin ekono-
nik durumunda meydana gelen değişikliklerle Kurumun mali durumu gözönünde bulundurularak, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre saptanan prime esas tavan ücreti aşmamak üzere basamak sayısı sabit kal
mak ve anılan kanuna paralel olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir 

MADDE 23. — 1479 sayılı Kanunun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık 
gelir basamaklarından dilediğini seçer ve en geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya 
dilekçesinde yazılı olarak bildirir. 

Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ-Kur kapsamına girenler gel
dikleri sosyal güvenlik kurumundaki prime esas ücretin veya keseneğe esas derecelerin en yakın olduğu basa
mağı seçmiş sayılırlar. 
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MADDE 21. — MilM Meclisince kaibul edilen 
21 nci madde aıynien kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisince kabul edilen 
22 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

•MADDE 23. — Millet Meclisince kabul edilen 
23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
ımadldıeisi alyoen (kaibul edimiştir. 

•MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi alynıen kaibul edifcnıiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi alynıen kaibul edilmiştir. 
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Gerek Bağ-Kur ve gerekse diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamından çıkarak yeniden Bağ-Kur Ka
nunu kapsamına girenlerin evvelce Bağ-Kur'a fiilen prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigorta
lılıkları devam eder. 

Basamağın yanlış seçilmesi, aynı bildirgede değişik basamak seçilmiş olması, basamak seçiminin yazılı ola
rak bildirilmemiş olmasına karşın prim ve kesenek yatırılmış olması ve diğer halende hangi basamağm seçû-
îrüiş sayılacağı ve bu madde hükmü ile ilgili diğer işlemler bir yönetmelikle düzenleniri 

MADDE 24, — 1479 sayılı Kanunun 52 ncî maddesi aşağıdaki şekilde değiştkilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi : 

Madde 52. — Sigortalı bulunduğu basamakta iki tam yılım doldurmadıkça ve sırası dışında basamak 
yükseltemez. Basamak yükseltmek için: iki dönem öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların ödenmiş 
olması koşuldur. 
^ Basamak yükseltme isteği Kuruma yazı ile bildirilir. 

Bu yazılı talebi takip eden dönem başından itibaren, sigortalı yükselttiği basamak üzerinden basamak-: 
yükseltme farkı ile primlerini öder. 

Bu kanun kapsamına ilk kez girecekler giriş bildirgesi ile veya sonradan usulüne uygun olarak verecekleri 
dilekçe ile basamaklarının kendiliğinden yükseltilmesini Kurumdan isteyebilirler. 

MADDE 25. — 1479 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkaralan aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.; 

Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen prim borcunu (ocak, şubat, mart,) (nisan, mayıs, haziran), (temmuz, 
ağustos, eylül), (ekim, kasım, aralık) sürelerine ait olmak üzere, ilgili dönem ayının sonuna kadar kuruma 
ödemek zorundadır; 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 
ilk ay için c/c 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 

MADDE 26. — 1479 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin son ikii fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bir fıkra eklenmiştir. 

Yukarıda belirtilen raporlar üzerinde Kurumca verilen karar ilgililer tarafından itiraz edilirse, Sosyal Si
gortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu hizmetin karşılığı anılan Kurumun ücret tarifesi üzerinden 
ödenir. 

Bu maddede belirtilen işlemler bir yönetmelikle düzenlenir, 

MADDE 27. — 1479 sayılı Kanunun 70 nci maddesinin 2 ncd fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu kanuna dayanılarak Kurumca açılacak, tazminat ve rücu davaları ile prim alacakları davaları 10 yıllık 

zamanaşımına tabidir, 

MADDE 28. — 1479 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sigortalılar, bu kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılacak saptamaya karşı bildirim 

tarihinden sonraki bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler, 

MADDE 29, — 1479 sayılı Kanunun 74 cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılıklar : 

Madde 74. — Her hesap yılı sonunda, o yıl içinde elde olunan primlerden ve Kurumun diğer gelirlerinden 
aşağıda yazılı karşılıklar ayrılır. 

a) Matematik karşılık, 
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MADDE 24. — Millet Meclisince kabul edileni 
24 ncü ma'dde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisince kabul edilen 
25 nci maîdde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisince kabul ediilen 
26 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisince kabul edilen 
27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisince kabul edilen 
28 nci makltie aynen kabul ©dllmi ştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisiinjce kabul edilen 
29 ncu maldlde aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 24. — Millet Meclisi metnîinin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclîsi metninin 25 nci 
madtdesj aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci 
maddesi aynan (kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nöi 
maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

«MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu 
rrfa<Dd«si aitten 9c,a!bul edimıişıtir. 
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b) Ödenmiş primler karşılığı, 
c) Diğer karşılıklar, 
d) Olağanüstü karşılık, 
Matematik karşılık; bu kanun gereğince bağlanan aylıkların ödenmesini sağlamak üzere hesaplanacak pe

şin değerlerin toplamıdır. 
Ödenmiş primler karşılığı; sigortalılar veya hak sahibi kimseleri için bu kanun gereğince ileride malul

lük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından Kurumca yapılacak ödemelerin bilanço tarihindeki değeri ile bu sigorta
lılar için sonraki yıllarda ödenecek malullük, yaşülık ve ölüm sigortaları primlerinin peşin değerleri arasındaki 
farktır, 

Olağanüstü karşılık; herhangi bir hesap yılına ilişkin gelirlerin o yıl yapılacak masraflarla yü sonunda ayrıl
ması gerekli karşılıklara yetmemesi halinde kullanılmak üzere ayrılan karşılıktır. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden, matematik ve ödenmiş primler karşılıkları ile yönetim gider
leri, sigorta masrafları ve ayrılan düğer karşılıklar çıkarüdıktan sonra kalan olağanüstü karşılık olarak ay
rılır. -"" 

MADDE 30. — 1479 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Lira Kesirleri : 

Madde 76. — Bu kanuna göre sigortalılardan tahsil edilecek her türlü kesenek ve primler ile, sigortalı
lara ve hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin hesabında lira kesirleri liraya çıkartılır. 

MADDE 31. — 1479 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İsteğe Bağlı Sigorta : 

Madde 79. — 24 ncü maddte kapsamına girmeyen terden aynı maddenin a, b, c fıkralarında sayılanlar dı
şındakiler, ev kadınları ve Türkiye'de ikamet eden Türk asıllı yabancı uyruklular dahil, Kuruma yazılı olarak 
başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 

îsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler 50 nci maddedeki aylık gelir basamaklarından dilediklerini seçebilirler. 
Basamak yükseltme koşulları bakımından bu kanundaki esaslara tabidirler. 
Sigortalı iken sonradan isteğe bağlı sigortalı olanların sigortalılıkları, evvelce prim ödemiş oldukları son 

basamak üzerinden devam eder. 
İsteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairesinde yapılacağı bir yönetmelikle düzenlenir. 

- 1V1ADDE 32. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşını geçmiş bulu
nan kadın sigortalılarla. 45 yaşını geçmiş erkek sigortalılardan kadın iseler 55» erkek iseler 60 yaşını doldur
muş olmakla beraber 35 nci maddede yazılı koşulları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanamayan ve, 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce, devamlı veya aralıklı olarak en az 10 yıl süre ile, her hangi bir işve
rene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını belgeleyen, 

b) En az 5 tam yıl Bağ - Kur'a sigortalı olarak prim ödeyen, 
Sigortalılara 36 ncı maddenin 1 nci fıkrasındaki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 
Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde meslek kuruluş

ları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 
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MADDE 30. — Millet Meclisince kaıbul edilen 
30 ncu iradide ayrten 'kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisince kabul edilen 
31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisince kabul edilen 
32 nci madde aiyrten kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metnimin 30 ncu 
maddesıi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci 
maiddesi aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 32. — Mîillet Meclisi metninin 32 nci 
maddesi aynenı kalbul edilmiştir. 
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Bu belgelerin geçerli olması için sigortalının 1 Nisan 1972 tarihinde bir meslek kuruluşuna kayıtlı olması 
koşulu aranmaz. 

Ancak, bu maddeden yararlanmak isteyenler 8 nci basamaktan yukarısın; seçemezler. 
10 yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde, belgelenmeyen süreler Bağ - Kur"a girişte seçilen geür 

basamağının bu yasanın ek 2 nci maddesine göre intibakı yapılan gelir basamağı üzerinden ve bu yasa ile 
getirilen prim oranlarına göre hesaplanacak borçlarını defaten veya üç yıl içinde eşit taksitler halinde öde
yerek borçlanabilirler. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme karan ile saptandığı takdirde, gerek sigortalılar gerekse 
belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, kurumun bu yüz
den uğrayacağı zararlar c/c 50 fazlası ve yasal faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma verilmiş bulunan bütün 10 yıllık geçmiş hizmet belge
leri bu kanunla getirilen hükümlere uygun olmak kokuluyla geçerli sayılır. 

MADDE 33. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 

Deyim Değişiklikleri : 

EK MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunda geçen «Çalışma Bakanlığı» deyimi «Sosyal Güvenlik Bakanlığı» 
olarak değiştirilmiştir. 

Eski Basamak ve Aylıkların Yeni Basamak ve Aylıklara İntibakı : 

EK MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki basamaklar ile gerek bu kanunla ge
rekse 50 nci maddenin son fıkrasına göre yeniden yapılacak basamak düzenlemelerinde, sigortalılar bulunduk
ları gelir basamağına intibak ettirilirler. 

Bağlanmış olan aylıkların intibakında da yukarıdaki fıkra hükmüne göre tespit edilecek basamaklar esas 
alınmak suretiyle bu kanunun aylıkların hesabına ilişkin hükümlerine göre işlem yapıhr. 

Yeni basamak ve aylıklar, basamak ve aylıkların düzenlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının alındığı 
tarihi takip eden dönem başından itibaren uygulanır. 

Ancak, eski basamakta geçen süreler yeni intibak ettirilen basamakta geçmiş süreler olarak değerlendi
rilmez. 

EK MADDE 3. — Yurt dışında bulunan vatandaşların her hangi bir işte çalışmayan yanındaki eşleri de 
bu Kanunun ev kadınları için getirilen hükümlerinden primlerini döviz olarak ödemek koşuluyla yararlana
bilirler. 

EK MADDE 4. — 1479 sayılı Kanun ve bu kanunla verilen görevlerin uygulanması nedeniyle fazla çalış
ma gerektiren her türlü kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 ncü 
derece yönetici kadrolarında bulunan dahil) fazla çalışma yaptırılır. Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla 
mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar Kurum Yönetim Kurulu kararı Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
önerisi üzerine BakanJar Kurulunca tespit edilir. 

Asgari Aylık Tutarı : 

EK MADDE 5. — Bu yasaya göre sigortalılara bağlanacak malullük ve yaşlılık aylıklarının ayhk tutarı 
ile hak sahiplerine bağlanacak aylığa esas aylık tutan, cari günlük en az ücretin aylık tutarının 1 3'ünden az 
olamaz. 
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MADDE 33. — Mili'et Meclisince kabul ed'Üs 
33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Milbt Meclisince kabul edilen 
Ek Madde 1 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisince kabul ediien 
Ek Madde 2 aynen ka'bui edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

EK MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
Ek Madde 3 aynen kabı:; edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Millet Mersince kabı:! edilen 
Ek Madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen: 
Ek Madde 5 aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 
maddesi aynen ka/bul edilmiştir. 

33 ncü 

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin Ek 
1. nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2, — Millet Meclisi metninin Ek 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin Ek 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Millet Meclisi metninin Ek 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — Millet Meclisi metninin Ek 
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 34. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

Yeniden Basamak Seçme, Düzeltme ve Yükseltmeleri : 

EK GEÇİCİ MADDE 1, — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, altı ay içinde yapılacak bütün 
basamak seçme, düzeltme ve yükseltme talepleri varsa ödenmesi gereken kesenek, prim, fark ve cezalar bir 
yıl içinde ödenmek kaydı ile geçerli sayılır. Ancak geçici 2 nci maddeden yararlanacak olanlar bu kanunla kabul 
edilen basamaklardan 1479 sayılı Kanunla kabul edilmiş bulunan 8 nci basamaktan yukarısını seçemezler.; 
Şu kadar ki, sigorta yardımına hak kazandıran olaydan sonra yapılan basamak seçme, düzeltme ve yükseltme 
talepleri geçerli olmaz. 

Yeni Basamak ve Aylık Tutarlarının Geçerlik Tarihi : 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesindeki eski basamakların bu kanunla dü
zenlenen yeni basamaklara intibakı bu kanunun yürürlük tarihini takibeden dönem başından itibaren geçerli 
sayılır. 

Bağlanmış bulunan aybklar da yukarıdaki esaslara göre hesaplanarak ödenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 3, — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanı (Üye sıfatıyla) diğer üyeler de iki yıllık süreleri doluncaya kadar görevlerine devam edebilirler. 

İsteğe Bağlı Sigortalıların Borçlanması : 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olanlardan, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 
yıllık süreyi sigortalılığın tescilinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. 

Borçlanma primleri seçtikleri basamak üzerinden hesaplanır, defaten veya 3 yıl içinde yıllık eşit taksitler 
halinde ödenir. 

Borçlanılan sürenin, 228 ve 1214 sayılı kanunlara göre hizmet birleştirilmesinde dikkate alınabilmesi için 
borcun tamamının varsa cezalarıyla birlikte sigortalı veya hak sahiplerince ödenmesi şarttır. 

18 Yaşım Doldurmamış Bulunan Sigortalılar Hakkında Yapılacak İşlem .* 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — 18 yaşım doldurmadıkları halde 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğin
ce sigortalı sayılanlardan, bu kanunun yürürlük tarihindeki dönem sonuna kadar 18 yaşını doldurmayanların, 
kazandıkları haklar saklı kalmak kaydıyla, sigortalılıklarına son verilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 18 yaşını doldurmayanlardan, 1479 sayılı Kanun kapsamına 
girdikleri halde kayıt ve tescil için başvurmayanların her türlü borç ve yükümlülükleri kaldırılmıştır., 

Başka Kurum ve Sandıklarca Kendilerine ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlananla}- : 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar TC Emekli Sandığı, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla 
kurulu diğer emekli sandıklarınca kendilerine malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar, 1 Ekim 1972 
tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun kapsamı dışında sayılırlar. 

Aylık Almakta Olanlara Uygulanacak Yeni Oranlar : 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Bu yasanın 20 nci maddesiyle saptanan oranlar, bu yasanın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce aylık bağlanmış olan hak sahipleri hakkında da yasanın yayınlandığı tarihi takip eden dönem 
başından itibaren uygulanır. 
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.MADDE 34. — Millet Meclisince kabul edilen 34 
ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince ka-
bul edilen Ek Geçici Madde 1 aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince 
'kabul edilen Ek Geçici Madde 2 aynen kabul edil
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisince ka
bul edilen Ek Geçici Madde 3 aynen kabul edilmiştir, 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — MiHet Meclisince ka
bul edilen Ek Geçici Madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisince ka
bul edilen Ek Geçici Madde 5 aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisince ka
bul edilen Bk Geçici Madde 6 aynen kaibul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisince ka
bul edilen Ek Geçici Madde 7 aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

ıMADDE 34. — Millet Meclisinin metninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin Ek Geçici 1 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni. 
nin Ek Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BK GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metni
nin Ek Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metni
nin Ek Geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metni
nin Ek Geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metni
nin Bk Geçici 6 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi metni
nin Bk Geçici 7 nci maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 
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EK GEÇİCİ MADDE 8. — 506 sayılı Kanuna göre sigortalı olup da primlerini toptan ödeme şeklinde 
geri alanlar aynı zamanda Bağ - Kur'a girecek nitelikte iseler bu sürelerini bulundukları basamak üzerinden 
Bağ - Kur'a borçlanarak hizmet ihyası yapar. Bu durumdaki sigortalıların eski aylık bağlama talebi geçer
lidir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 35. — 1479 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 36 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 37. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK GEÇİCÎ MADDE S. — Millet Meclisince ka
bul edilen Ek Geçici Madde 8 aynen kabul ed'ilmişîir. 

MADDE 35. — Millet Meclisince kabul edilen 
35 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Mecli-incc kabul edıilen 
36 nci madde avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisince kabul edilen 
37 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(öütçc ve Plan. Komisyonunun kabul ettiği metin) 

EK GEÇİCÎ MADDE 8. — Millet Meclisi metni
nin Ek Geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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