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BİLİMCİ BEŞ YILLIK KALKILMA PLÂNI SOSYAL 
GÜVENLİK ÜZEL İHTİSAS KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Yüksek Komisyonlarının 23.11.1982' tarihli toplantısında 
Komisyon çalışmalarına ışık tutmak üzere,

"Yararlanılan Haklar" ile ilgili konuda çalışmalar yapmak 
üzere kurulan alt Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış olup, konusu 
ile ilgili hazırlanan raporu ilişikte sunulmuştur.
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BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKILMA PLANI HAZIRLIK 
ÇALIŞMALARININ "SOSYAL GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS"
KOMİSYONUNA SUNULMAK ÜZERE "YARARLANILAN HAKLAR"
ALT KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN RAPOR :

BÖLÜM - I 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 

- GİRİŞ -

İçinde yaşadığımız asırda, bütün ülkelerde, sosyal güvenlik 
alanında, büyük gelişmeler sağlanmış bu sahada hayli mesafeler alın
mıştır. Ülkemizde de bu asrın ikinci yarısından itibaren geçen süre; 
sosyal güvenliğe önem verilen, çalışanların ve bunların bakmakla yü
kümlü oldukları aile bireylerinin sosyal güvenlik alanında güvence
lerini sağlamayı amaçlayan düzenlemelerin ve çalışmaların yapıldığı 
ve sosyal güvenliğin büyük ölçüde sağlandığı bir devre olmuştur.

Nitekim, 1961 tarihli Anayasa'mızda da olduğu gibi;
12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen, ülkemizin içine düştüğü 
bunalımlı dönemden kurtulmasını sağlayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerince 
başarılı bir şekilde gerçekleştirilen harekatdan sonra, demokrasiye 
geçişi simgeleyen, bu harekatın büyük eseri 18.10.1982 tarihli Anaya
samızın sosyal güvenlik konusu ile ilgili 60 ve 61 nci maddelerinde;

- "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve 

teşkilatı kurar."
- "Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, 

malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat 
seviyesi sağlar.



Devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibakla
rını sağlayıcı tetbirleri alır.

Yaşlılar, Devletçe korunur. İaşlılaraDevletçe tanınan ve sağ
lanacak diğer haklar ve kolaylıklar Kanunla düzenlenir.

• • • II

Hükümlerini getirmek suretiyle sosyal güvenliğe önem verile
ceğini ve bunun bir devlet görevi olduğunu tescil etmiş bulunmaktadır.

Anayasa'mızdan başka, Devletimizin beş yıllık kalkınma plan 
ve programlarında konuya önemle değinilmekte, sosyal güvenliğin, 
çalışan tüm vatandaşlarımız ile bunların aile bireylerine yaygınlaş
tırılmasına; sosyal güvenliğe kavuşturulmuş olanlar içinse bu güven
liğin daha tutarlı ve sağlam esaslara bağlanmasının temini için hedef
ler öngörülmektedir. '

Ülkemizde, sosyal güvenlik konusunda, önceden bazı iş sahaları 
ve çalışan bazı kesimler için yetersiz düzeyde ve az sayıda çalışanı 
kapsayacak sosyal güvenlik kurumlan ve uygulamaları bulunmakta iken, 
194-9 yılından sonra bu sahada geniş çalışma alanlarını ve çalışan 
vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde, özel kanunlarla sırasıyla 
T.C.Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur gibi sosyal 
güvenlik kurumlan kurulmaya başlanmıştır.

1- T.C.EMEKLİ SANDIöl ' i.. J q  )

1949 yılında kabul edilen 5434 sayılı Kanunla, 1.1» 1950 tari
hinden itibaren kurulmuş olan T.C.Emekli Sandığı, Devlet memurları
nın ve müstahdemlerinin tümünün sosyal güvenliklerinin sağlanmasını, 
daha önce bu sahada faaliyet gösteren çeşitli kurum ve sandıkları da 
içine almak, tek elden ve müşterek bir norm içinde hizmet görmek 
üzere teşkilatlandırılmıştır.



ToC.Emekli Sandığı iktisadi Devlet Teşekküllerine vucut veren 

26.6,1938 tarihli ve 34-60 sayılı Kanun esaslarına göre Maliye Bakan

lığına bağlı olarak kurulmuş olup, 1-Genel Kurul, 2- Yönetim Kurulu, 

3~ Genel Müdürlük, 4- Sağlık Kurulu'ndan oluşmaktadır.

1>~ Genel Kurul 12.5.1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunla Kamu 

İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesinde görevlendirilen Türkiye 

Büyük Millet Meclisi (Bugün için Milli Güvenlik Kdnseyi) dir.

2“ Yönetim Kurulu 13»11.1981 tarihli ve 2359 sayılı Kanunun 

1 inci maddesi ile Sandık Genel Müdürünün başkanlık ettiği, iki Genel 

Müdür Yardımcısı üye, Başbakanın önerisi ile atanan bir ve Maliye 

Bakanının önerisi ile atanan iki üye olmak üzere, altı kişiden teşek

kül eder.

3*" Genel Müdürlük Sandığın genel müdür ve 5 yardımcısı tara

fından her türlü faaliyetini yönetim kurulu adına yürüten ve faali

yetin gerektirdiği yeteri kadar daire ve ünitelerden teşekkül etmek

tedir. Genel müdürlüğe bağlı olarak; İstanbul, İzmir, Bursa illerinde 

kurulmuş olan bölge başmüdürlükleri mevcut olup, ayrıca bazı illerde 

de teşkilat kurulması için çalışmalar yapılmaktadır.

4- Sağlık Kurulu İştirakçilerin, emekli, dul ve yetimlerin 

5434 sayılı kanundaki malûllüğe dair hükümlerinin uygulanmasında 

buna dair aldıkları raporların incelenerek, karara bağlanıp, onaylan

dığı bir sağlık, merciidir. Kurul, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığı 

ile T.C.Emekli Sandığı kadrolarından görevlendirilen birer uzman he

kimden oluşan üç üyeden teşekkül eder.

T.C.Emekli Sandığı;

- Genel Bütçeli, Katma Bütçeli Daireler

- İl üzel İdareleri ve Belediyeler

™ Devlet Ekonomi Kurumlan, Devlet Kurumlan, Devlet Bankaları



- Bunların sermayesinin yarısından fazlasına iştirak ederek 
kurdukları kurum ve ortaklıkların,

Daimi bir kadrodan aylık almak, memur niteliğinde hizmet 
görmek üzere çalıştırdıkları memur ve yardımcı hizmetlilerin sosyal 
güvenliklerini sağlamaktadır. Yukarıda sayılan sahalarda ve sözü 
edilen şartlarla çalışanların istisnasız tümü T.C.Emekli Sandığının 
kapsamına girmekte olup, kapsamda herhangi bir boşluk bulunmamaktadır, 

T,C.Emekli Sandığının sosyal güvence sağladığı kesimin son 
(5) yıllık sürede artış seyri ve 1980 yılı kesitinin cinsiyet, yaş, 
hizmet, emekliliğe esas derece grupları itibariyle görünümü (ek 
cetvel I) de gösterilmektedir,

Sandık bu sektörlerde, çalışan 1 milyon 4-15 bin memurun ve 
537 bin. emekli, maliil, dul ve yetim aylığı alan (aile bireyleriyle 
birlikte 6 milyona varan) bir kitlenin sosyal güvenliklerini sağla
makla görevli bulunmaktadır®

2» SOSYAL SİGORTALAR KURUMU : (_S0b)
4792 sa;. ılı "İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu" 1,1.1946 tarihin- . 

de yürürlüğe girmiştir. îş hayatındaki türlü hallere karşı, ilgili 
sigorta kanunu hükümlerini uygulamak ve Çalışma Bakanlığına bağlı 
olmak üzere, "işçi Sigortaları Kurumu" kurulmuştur.

1.3,1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 sayılı kanunla kurumun 
adı, "Sosyal Sigortalar Kurumu" olarak değişmiş bulunmaktadır.

Kurum; 4792 sayılı kuruluş Kanununa ve özel hukuk hükümlerine 
tabi olup, mali ve idari bakımdan özerk ve .tüzel kişilikte bir "Dev
let Kurumu"dur. Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile Kurum 
bilahare bu Bakanlığa bağlanmıştır.

•/«



Ülkemizde sosyal sigortalar uygulaması, ilk defa 1946 yılında 
4-772 sayılı Kanunla, 3008 sayılı İş Kanununun kapsamına alınan işyer
lerinde çalışanlar için; "îşkazalarıyla, meslek hastalıkları ve ana
lık sigortaları" ile başlamıştır»

Kısa vadeli sigorta kolu olan "Hastalık ve Analık Sigortaları 
da, 5502 sayılı "Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu" ile 1.3-1951 
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış, uygulama alanı zamanla 
genişletilmek suretiyle, 1.10.1961 tarihinde tüm yurdu kapsar hale, 
getirilmiştir.

Uzun vadeli sigorta kolu olan İhtiyarlık Sigortası uygulaması
na ise, ilk olarak 5417 sayılı Kanunla 1.4.1950 tarihinde başlanmış- 
tır. 1957 yılında yürürlüğe giren 6900 sayılı "Malülüyet, İhtiyarlık 
ve Ölüm Sigortaları Kanunu" ile, 5417 sayılı "İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu" yürürlükten kaldırılarak, uzun vadeli sigorta kollarının 
tümünün uygulamasına geçilmiştir.

506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu'nun" yürürlüğe girdiği 
1.3-1965 tarihine kadar, mevcut sigorta haklarından sadece, 3008 
sayılı "İş Kanuıu" ile 6379 sayılı "Deniz-İş Kanunu" ve 5953 sayılı 
"Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştırılanlar Arasındaki Münase
betlerin Tanzimi Hakkmdaki Kanun" kapsamına giren işyerlerinde 
çalışanlar faydalanmakta iken, 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu" 
ile uygulama alanı genişletilmiş ve bu Kanundu belirtilen istisnalar 
dışında; bir hizmet akdine dayanarak çalıştırılanların Sosyal Sigor
ta haklarından yararlanmaları esası getirilmiştir.

506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu" ilk önce, şehir ve 
kasabalarda belediye sınırları içerisinde bulunan yerlerde dört 
kişiden daha fazla, bunlar dışında kalan yerlerde de sekiz ve daha 
fazla kişi çalıştırılan işyerlerinde uygulanmış, çalışanlar sayısı



bu rakamların altında olan yerlerde ise, ihtiyacı karşılayacak sağlık 
tesisleri ve kurum teşkilatı kuruldukça, Bakanlar Kurulu Kararlarıyla 
tatbik edilmeye başlanmış ve giderek bir kişi çalıştıran iş veya iş
yerlerini de 506 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmak suretiyle 
uygulama alanı tam olarak genişletilmiştir.

Kurumun Urganları 1- Genel Kurul, 2-Yönetim Kurulu, 3- Genel 
Müdürlükdür.

1“ Genel Kurul İşçi, işveren, işçi emeklileri, hükümet ve 
üniversite temsilcilerinden oluşur. Yılda bir kez toplanır*

2- Yönetim Kurulu Bu kurul, karar organı olup, Kurum'un en 
yüksek yönetim ve karar sorumluluğunu taşır.

Yönetim Kurulu bir başkan ve Maliye Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ve İşçi ve İşveren temsilcilerinden seçilen dört 
üyeden oluşur. Genel müdür yönetim kurulu'nun başkamdir.

3- Genel Müdürlük:Genel müdür ile 4 yardımcısının idaresinde, 
merkez, bölge ve şube müdürlüklerinden oluşur; Kurumun Ankara ve 
İstanbul ihtiyarlık sigortası bölge müdürlüğü dahil olmak üzere
41 bölge, 30 şube, 68 ödeme bürosu, Ankara, İstanbul, İzmir ve Zon
guldak'ta birer bölge sağlık müdürlüğü, ikisi İstanbul'da diğerleride 
Ankara ve İzmir'de olmak üzere 4 prim itiraz komisyonu, İstanbul 
marmara inşaat bölge müdürlüğü, İzmir ege inşaat bölge müdürlüğü, t 
Trabzon kuzey doğu inşaat bölge müdürlüğü, İstanbul'da Bölge satm
alına müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'da birer hukuk işleri bölge müdür
lüğü, 1 ilaç ve tıbbi malzeme sanayii müessesesi, 5 sağlık meslek 
lisesi, 5 müstakil kreş ve gündüz bakımevi, 8 tane de hastanelerin 
bünyesindeki kreş ve gündüz bakımevlerince faaliyetleri sürdürül
mektedir.



Sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak için, ?6 hastane,
79 dispanser, 1 diş tedavi protez merkezi ve 148 sağlık istasyonu 
faaliyettedir.

Kurum Sağlık tesisleri yanısıra, anlaşmalı olarak çalışan 
11 müessese, 154 hekim, 87 diş hekimi, 3 röntgen mütehassısı ve 1.118 
müessese hekimi bulunmaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumu; 506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu" 
hükümlerine göre, "hizmet akdine" dayalı olarak bir veya birkaç 
işveren tarafından çalıştırılanları kapsamına almaktadır. Kanunda, 
bazı istisnalar bulunmakla beraber, çalıştırılanların işe almmala- 
rıyle kendiliğinden sigortalı sayılacakları, sigortalı ile bunların 
işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümlerinin sigortalının işe alı 
dığı tarihte başlayacağı ve bu suretle sigortalı olmak hak ve yükü
münden kaçınılamayacağı ve vazgeçilemiyeceği öngörülmektedir.

Sosyal Sigortalar Kanununa zorunlu olarak tabi olmak dışında, 
Kanunda "Isteğe-Bağlı Sigorta" ve "Topluluk Sigortası" uygulamasına 
da yer verilmiştir.

Ancak;
- Tarım işçileri,
- İşverenin ücretsiz çalışan eşi,
- Ev hizmetlerinde çalışanlar, (ücretle ve sürekli çalışanlar 

hariç)
- Askerlik hizmetini yapmakta olan yükümlüler.
- Emekli sandıklarından birine aidat ödemekte olanlar,
- Meslek ve sanat okullarında uygulamalı mahiyette yapım ve 

üretim işlerinde çalışan öğrenciler,
- Yalnızca ceza ve islahevleri içindeki atölyelerde çalışan 
mahkumlar,
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“ Kendi nam ve hesabına çalışanlar,
- Sağlık kuruluşlarında işe alıştırılmakta olan hasta ve ma.1 ül

1 er s
506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmamaktadırlar.
Kurum, çalışan 2. Milyon 230 bin işçinin ve 715bin emekli, 

malullük, dul ve yetim aylığı alan (aile bireyleriyle birlikte 12 Mil 
yon civarında) bir kitlenin sosyal güvenliğini sağlamaktadır.

Ayrıca, sosyal güvenlik anlaşmaları gereği, dış ülkelerde çalı 
şan Türk işçilerinin aile bireyleri olarak 2,500.000 civarındaki bir 
kitlenin Kurum sağlık yardımlarından yararlandıkları düşünülecek 
olursa, bu gün için 15.000.000'a yakın bir kesime, kısacası ülke 
nüfusunun 1/3'ini teşkil eden kitleye hizmet götürmektedir.

Sigortalıların yıllar itibariyle gelişimi, cinsiyeti, Sigorta 
Kanunlarının uygulandığı işyeri sayısı ile, bildirgesi alınan işyeri
sayıları ve bildirge alma oranları Ek (cetvel II) de gösterilmiştir. ;

(

3- BAĞ-KUR : ( ]7 Kg ■

Ülkemizde T.G.Emekli Sandığı ile devlet memurlarının, Sosyal 
Sigortalar Kurumu ile de bir işverene hizmet akdi ile bağlı olarak 
çalışan işçilerin sosyal güvenliklerinin sağlanmasından sonra, bu 
konuda bir boşluk olarak hissedilen esnaf, sanatkâr ve kendi adına 
bağımsız çalışanlar için, 2.9*1971 tarihinde kabul edilen 14-79 sayılı 
Kanunla (Bağ-Kur) kurulmuş ve 1.10.1972 tarihinden itibaren işlevine 
başlamıştır.

Kurum kanunu üç aşamada, 19*4-. 1979 tarihli 2229, 6.3.1981 
tarihli 24-23, 14-.4.1982 tarihli ve 2654- sayılı Kanunlarla, kuruluş 
kanununda tadiller yapılmak suretiyle, hizmetini daha gelişmiş olarak 
sürdürme yoluna -girmiştir.



Kurumun organları 1- Genel Kurul, 2- Yönetim Kurulu, 3- Genel 
Müdürlükden oluşmaktadır.

1- Genel Kurul î
a) Bağ-Kur’a sigortalı sayılanların bağlı bulundukları 

kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarınca.seçilecek üyelerden,
b) Sosyal Güvenlik, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sanayi 

ve Ticaret Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Sigor- 
talar Kurumu ve T.C. Emekli Sandığından gönderilecek ikişer temsilci
den,

c) Üniversite, akademi ve yüksek okullar öğretim üyeleri 
arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığınca davet edilecek sigorta, sosyal 
politika ve ekonomi alanlarında uzman en çok üç kişiden,

Teşekkül eder.
2- Yönetim Kurulu s Kurumun en yüksek yönetim ve karar organı- 

dır. Bir başkan ve Maliye, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile iki de 
Sigortalılardan gönderilen 4- üyeden teşekkül eder» Genel Müdür Yöne
tim Kurulunun başkamdir.

3- Genel Müdürlük i Kurumun işlerini yürüten, merkez kuruluşu 
ile bölge ve şube müdürlüklerinden meydana gelmiştir. Genel müdür ve 
3 yardımcısı bulunmaktadır.

Bağ-Kur; 14-79 sayılı Kanunun 2634 sayılı Kanunla değişik 24» 
maddesine göre;

Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu 
sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir 
işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanlardan;

a) Esnaf ve sanatkârlar, tüccar, sanayici- ve borsa.ajan vs 
acenteleri, mimar ve mühendisler, sigorta prodüktörleri ve eksper
leri, eczacılar, tabibler, veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi 
ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya 
götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,



b) Kollektif şirket ortakları,
c) Adi komandit şirketlerin, komandite ve komanditer ortakları,
d) Limited şirketlerin ortakları,
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite 

ortakları,
f) Donatma iştirakl'eri ortakları,
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu 

üyesi olan ortakları,
h) Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmakla beraber 

gelir vergisinden muaf olanlardan kanunla kurulu meslek kuruluşlarına 
usulüne uygun olarak kayıtlı olanları,

Kapsamına almış bulunmaktadır.
dukanda açıklanan madde hükmüne göre sigortalı sayılmayanlar

dan ;
a) Ev kadınları,
b)  Türkiye'de ikamet eden türk asıllı yabancı uyruklular,
c) Belirli bir işi bulunmayanlar,
d) Tarım işi ile iştigal edenler,
e) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın yanlarında bulunan 

çalışmayan eşleri, (Primlerini döviz olarak Ödemek kaydıyla,)
diledikleri taktirde Kuruma yazılı talepte bulunarak "iste

ğe bağlı sigortalı" olabilmektedirler.
Bu sigortalılara malüllük, yaşlılık, ölüm hallerinde kanunda 

yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanmaktadır»
Bağ-Kur, kendi nam ve hesabına, çalışan 1 milyon 155 bin 

kişi ile 126.000 emekli, malül, dul ve yetim aylığı alan (aile birey* 
leri ile birlikte 4,2 milyona varan) bir kitlenin sosyal güvenlik
lerini sağlamakla görevli bulunmaktadır.



Bağ-Kur sigortalılarının yıllar itibariyle artış seyri aşağıda' 
gösterilmiştir.

1978 yılı 1979 yılı 1980 yılı 1981 yılı 
İştirakçi Sayısı 940.34-5 1.050.012 1.100.500 1.154.817

Böylece, memleketimizde üç büyük sosyal güvenlik kurumu,
4 milyon 900 bin çalışanın, 1 milyon 378 bin emekli, malüllük, dul-ye- 
tim aylığı alan vatandaşımızın sosyal güvencesini teminat altına 
almış ve sağlamıştır. Bu sayıya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesine göre faaliyet gören özel banka, sigorta ve sandıklarının 
75 bin sigortalısı ile 14 bin emekli, dul ve yetimleride dahil edil
diği takdirde bu sayı, 6 milyon 367 bini bulmakta, bunları ailebirey- 
leriyle birlikte düşündüğümüz takdirde, sosyal güvenceden doğrudan 
doğruya yada dolaylı olarak yararlananların sayısı 22 milyon 400 bini 
bulmaktadır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında olmayıpda 
kendilerine 2022 sayılı kanuna göre yaşlı, malül ve sakat aylığı 
alan yaklaşık 800 bin kişide bu rakama dahil edildiğinde 23 milyon 
200 bin kişi sosyal güvenceye girmiş bulunmaktadır.

BÖLÜM - II 
- SAĞLANAH HAKLAR -

Sosyal güvenlik kurumlannın sağladığı haklar, iştirakçilerine 
veya sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile 
bireylerine geleceğe dönük sağlamayı mevzuatlarıyla garanti ettik
leri haklarıdır. Bunlar da; Sigorta kolları ile düzenlenen;

.1- Kısa vadeli,
2- Uzun vadeli sigdrta kolları ile sağlanan haklar,
3- Diğer yardımlar,

(Sigorta kolları dışında yer alıp, yan hizmetler niteliğin
de yer alan)

Şeklinde sıralanabilir.



KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI İLE SAĞLANAN HAKLAR

1™ T . C .Emekli Sandığı Kapsamına Girenler İçin :
T.C.Emekli Sandığı iştirakçileri, görevleri dolayısiyle* 

devlet memuru olduklarından, kısa vadeli sigorta kollarının sağladığı 
haklardan, çalıştıkları kurumlardan ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik hükümlerine göre, çalıştıkları sürece, herhangi bir 
primi ödemeksizin yararlanmakta olduklarından, bu yardım kolları ile 
ilgili olarak, (hastalık yardımları, doğum yardımları, analık yardım
ları gibi) 54-34- sayılı T.Ö.Emekli Sandığı Kanununda bir hüküm yer al
mamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Yasasında, devlet memurları için 
bazı durumlarda izin; bazı durumlarda da Doğum Yardımı ödeneği, 
ölüm yardım ödeneği. Tedavi yardımı, gibi parasal yönlü ve kısa vade
li sigorta kollarına yer verilmektedir.

A -  İstirahat ve İzinler :
Devlet memurlarına 657 sayılı Kanundaki ilgili hükümler

gereğince,
a) Hastalıkları nedeniyle ücret ve istihkakları ödenmek 

suretiyle hizmet sürelerine göre sıhhi izin hakkı verilmiştir. Hizmet 
süreleri 5 yıla kadar olanlar için 6 ay, 10 yıla kadar olanlar için 
12 ay, 10 yıldan fazla hizmeti bulunanlara ise 24- aylık süre için 
Devlet Hastahaneleri Sağlık Kurullarınca verilecek raporlar üzerine 
sağlık izni kullandırılmaktadır.

Kanser, verem, akıl hastalığı, gibi tedavisi usun süre iste
yen hastalığa yakalananlara ise 56 aylık süre için istirahat kullan
dırılmakta, bu süreler içinde iyileşmiyenler malulen emekliye sevk- 
edilmekte,görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle bir kazaya uğra
yanlarla, bir meslek hastalığına tutulanlara da hizmetleri ne kadar 
olursa olsun iyileşinceye kadar sıhhi izin verilmektedir.



b) Memurların doğum yapmaların» halinde, doğum öncesi için 
21 gün, doğum sonrası için 4-2 gün sıhhi izin verilmekte, sıhhi izin 
sonunda görevine başlayan memura da 6 aylık süre için günde 1,5 saat 
süt izni kullandırılmaktadır.

Doğum yapan memur, dilerse doğum sonrası için kadrosu saklı 
kalmak üzere (6) aylık ücretsiz izin kullanabilmektedir.

Ayrıca çocuğu doğan erkek memur için de (3) günlük süre için 
babalık izni verilmektedir. Eş, çocuk, ana ve baba gibi yakinlarını 
kaybeden devlet memurlarına da bu acıları nedeniyle (5) günlük munzam 
izinler verilmektedir.

c) Devlet memurları yıllık izin adı altında hizmet süreleri 
10 yıl oluncaya kadar 20 gün, 10 yıldan fazla olduğu takdirde de
30 gün olmak üzere, izin kullanabilmektedir.

B- Doğum Yardımı. Devlet Memurlarından çocuğu dünyaya gelenle
re her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit edilecek miktarda olmak üzere
verilmektedir. Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler,bu 
yardım sadece babaya verilmektedir. Mahkemece verilecek ayrılık 
süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım, baba devlet memuru olsa 
bile anaya verilmektedir.

657 sayılı Kanunun 207 nci maddesinde yer alan bu yardım 1982 
yılı bütçe Kanunu ile her doğum için 2500,-lira iken 1983 yılı bütçe
sinde 3000,-lira olarak belirlenmiştir.

C- Ölüm Yardımı ödeneği Sosyal güvenlikleri T.C.Emekli San
dığınca sağlanan Devlet Memurlarının 657 sayılı Kanunun 208 nci 
maddesi gereğince eş ve çocukları ile kendisinin ölümü halinde ya
pılacak ölüm yardımına, ölüm' tarihinde almakta oldukları aylık 
esas alınmıştır.



1- Devlet Memurunun, memur olmayan eşi ile çocuklarından 
18 yaşını (orta öğrenimde ise 20, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını) 
doldurmamış çocuklarının ölümü halinde almakta olduğu aylığın bir 
aylık tutarı,

2- Memurun ölümü halinde ise, sağlığında bu yardımın verile
ceği bir kimseyi göstermiş ise ona, bir bildirim yapmamış ise eşine 
ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeş
lerine son aylığının iki aylığı tutarında,

3- T.C.Emekli Sandığından emekli, adi malüllük, vazife malûl
lüğü, harp malüllüğü aylığı almakta iken ölen emeklilerin ailesine, 
cenaze masraflarını karşılamak üzere, almakta olduğu aylığın bir 
aylık miktarı kadar ölüm yardımı yapılır. Ancak ( aylıkları düşük 
emekliler için) bu ödeme en alt derecedeki devlet memuruna ödenmekte 
olan iki aylık tutardan 1982 yılı için 22800,- (1.3-1982 tarihinden 
itibaren) 1.1.1983 tarihi itibariyle 26600,-az olmamak üzere ödenmek
tedir.

Doğum yardımı ve ölüm yardımı ödenekleri hiçbir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmayacağı gibi, haczedilemez ve ödeme emrine ge
rek olmaksızın hemen ödenir.

D- Cenaze Giderleri
Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cena

zenin başka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenmektedir. Keza 657 
sayılı Kanunun 210 ncu maddesinde yer alan bu hükümle sürekli veya 
geçici görevde veyahut bilgi ve görgü artırmak amacıyla yurtdışma 
gönderilen devlet memurlarının ölümü halinde de bu yardım yapıldığı 
gibi, sürekli görevlendirilenlerin yurtdışma götürdükleri eşleri 
ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile ana ve babalarının 
ölümleri halinde de cenazelerinin yurda getirilmesi masrafları 
karşılanmaktadır.



E- Tedavi Yardımı
a) T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi olan Devlet memurlarının 

tedavi yardımları 657 sayılı Kanunun 209 ncu maddesi gereğince,
- Devlet memurları ile eşlerinin,
- bakmakla yükümlü oldukları ve aile yardımı ödeneğine müste- 

hak olan çocuklarının,
- Bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarının,
bunların hastalanmaları halinde, evlerinde, veya resmi veya

özel sağlık kurumlarında ayakta, yatacak tedavileri kuramlarınca ya
pılır.

Tedavi için resmi tabila raporuyla lüzum görülenlerin yol 
masrafları ile sair giderleride kurumlarınca karşılanır.

Sağlık kurulu raporuyla yurt içinde tedavilerinin mümkün 
olmadığı kararlaştırılan memurların Sağlık Bakanlığınca da tasdiki 
halinde bu memurların tedavileri kurumlarınca yurt dışında yaptırıl
dığı gibi, yol ve tedavi giderleri karşılanır.

Keza yurt dışına sürekli görevli, geçici görevli ve bilgi ve 
görgülerini artırmak üzere giden devlet memurlarının tedavileri de 
bulundukları ülkelerde kurumlarınca yaptırılır. Bunlardan sürekli 
görevli gidenlerin eşleri ile bakmakla yükümlü bulundukları çocuklara 
ile ana ve babaları da bu yardımlardan yararlandırılırlar.

Yapılan tedavi ve sağlık yardımları kapsamına, Hastahane ve 
ameliyat ve tedavi giderleri, diştedavi ve protezleri, gözlük 
camları ve çerçeveleri, vucut organ ve protezleri, işitme cihazları, 
sağlık yollukları, ilaç bedelleri, iyileştirme ve rehabilitasyon 
araçları v.b. konular dahil bulunmaktadır.



/

Bu yardımlar için .devlet memurlarının aylıklarından herhangi 
bir prim kesilmemekte, memurlar çalıştıkları sürece bu yardımlardan 
aile bireyleri ile birlikte parasız olarak yararlanmakta, bu gider
ler her Bakanlık veya kuruluşun bütçesine konulan ödeneklerden karşı
lanmaktadır.

Ancak, 30.12.1982 tarihli ve 2771 sayılı Kanunun 4- ncü maddesi 
ile kabul edilen hükme göre ayakta veya meskende tedavi halinde 
(tüberkiloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakil
leri ve benzeri) uzun tedaviyi ihtiyaç gösteren hastalıklar hali 
hariç yalnız kullanılan ilaç bedellerinin % 20si memurca ödenecektir. 
i*u uygulama 1.4.1983 tarihinde başlatılacaktır.

Devlet memurlarının emekli olmaları veya ölümleri halinde, 
kendilerinin veya bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin dul 
ve yetimlerinin tedavi ve sağlık yardımları T.G.Emekli Sandığınca 
yapılmaktadır.

b- Emekli, dul-yetimlere sağlık yardımları :
Emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı alanların;
1- Kendilerine,
2- -Banların Kanunen bakmakla yükümlü oldukları karıları, malül 

ve muhtaç veya 65 yaşından büyük ve muhtaç kocaları, 18 yaşından, 
orta öğrenimde 20 yaşından, yüksek öğrenimde ise 25 yaşından küçük 
erkek ve kız çocuklarına,

3- Yaşları ne olursa olsun; evli olmayan ve yardım edilmediği 
takdirde muhtaç duruma düşen kız çocuklarına, malül ve muhtaç erkek 
çocuklarına, ana ve babalarına,

4- Sandıktan dul ve yetim aylığı almakta olanlara,
Hastahanelerde ameliyat ve tedavi giderleri, ilaç bedelleri

diş tedavi ve protezleri, gözlük cam ve çerçeve giderleri, vucut



organ protez bedelleri, içmece ve kaplıca tedavisi giderleri, işitme 

cihazları, iyileştirme araçları bedelleri, sağlık yolluğu giderleri 

konusunda yardımlar yapılmakta olup, bu yardımların kapsadığı şahıs 

sayısı ve yapılan yardımın parasal miktarı ek (cetvel III) de göste

rilmiştir.

Herhangi bir nedenle emekli, dul ve yetim aylığı almakla 

beraber aldığı bu aylık kesilmeksizin çalışan emekli veya dul-yetim

lerin tedavi ve sağlık yardımları çalıştıkları bu kurumlarca karşı

lanmakta ise, Emekli Sandığınca bu gibilere mükerrer bir yardım ya

pılmamaktadır .

T.C.Emekli Sandığının hastane ve sağlık tesisleri bulunmayıp, 

bu hizmeti kurulmuş olan diğer resmi ve yarı resmi, özel tesislerden 

satın alınmak suretiyle emekli-dul ve yetimler için gördürmektedir.

Yine 1.d.1983 tarihinden itibaren uzun süreli tedaviye ihti

yaç gösteren hastalıklar dışında kalan hastalıkların ayakta veya mes

kende tedavisi halinde yalnız ilaç bededlerinin % 10'uemeklilerle, 

dul-yetimlerden tahsil edilecektir.

2- Sosyal Sigortalar Kurumu Kapsamına Girenler İçin :

Kısa vadeli sigorta kolları yardımları, Sosyal Sigortalar 

Kurumu uygulamasında ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 

kısa vadeli risklere karşı aşağıda belirtilen üç sigorta kolundan 

yapılmaktadır. (102 sayılı Milletlerarası sosyal güvenliğin asgari 

normları sözleşmesinde belirtilen bazı norm ve standartlara ulaşıl

mış, hatta bazı konularda bu standartlar aşılmış bulunmaktadır.)

Sigorta Kolları :

1- İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası,

2- Hastalık sigortası,

3- Analık sigortası,
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A- İgkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasından Saflanan
Yardımlar :
a) Sigortalı hakemi muayene ettirilir, gerekiyorsa klinik 

ve laboratuvar muayeneleri yaptırılır, ayakta veya sağlık tesislerine 
yatırılarak her türlü tedavisi sağlanır. İlaç ve iyileştirme vasıta
ları temin edilir.

b) İ'stirahatli kaldığı her gün için geçici işgöremezlik 
ödeneği verilir.

c) Meslekte kazanma gücünün en az % 10'u oranında azalma 
olanlara sürekli işgöremezlik geliri ödenir. İşkazası sonucu sapta
nan sürekli işgöremezlik derecesi, %25 den az olması hallerinde, 
istek üzerine bu gelirler sermayeye çevrilerek ödenir.

d) Protez araç-gereçleri sağlanır, takılır, onarılır ve
yenilenir.

e) (a) ile (d) fıkralarında yazılı yardımlar için gerekirse 
yurtiçinde başka bir yere gönderilir.

f) lurtiçinde tedavisi kabil olmayanlar tedavinin temini 
için yurtdışına gönderilir.

g) Sigortalının ölümünde ailesine cenaze masrafı ödenir.
h) Haksahiplerine gelir bağlanır.
Yukarıda belirtilen yardımlar için, sigortalı olarak 

herhangi bir staj süresi aranmamaktadır.
İş kazaları ile meslek hastalıkları vakalarının (5) yıllık 

sürede sigortalıların yaş durumlarına, cinsiyetlerine, malüllük 
nevilerine ve ölümlerinin nedenlerine göre dağılımı ve yıllık seyri 
(cetvel IV) de gösterilmektedir.

165101
1981 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu'na intikal etmiş/iş 

kazası, 573 de meslek hastalığı vak'ası bulunmaktadır.



İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından 1981 yılı 

sonu itibariyle 24673 sâgortalı sürekli işgöremezlik geliri, 42.714 

hak sahibi de (ana-baba dahil) ölüm geliri almaktadır.

Bu sigorta kolunda primlerin tamamı işverence ödenmekte olup 

prim oranı % 1,5 ile % 7 arasında, işkolları tehlike-sınıf ve dere
celerine göre değişkenlik göstermektedir.

506 sayılı Kanunun 11. maddesine göre; işkazası, sigortalı

nın işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan 

iş dolayısıyla, sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir 

yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlar

da, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı 

yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve 

sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan 

olaydır.

Meslek hastalığı sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine 

göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden 

uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hal

leridir.

Burada önemli olan, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda 

sigortalı ve aile bireylerine yapılan yardımlar yanında, iş kazaları 

ve meslek hastalıklarını önlemek ve asgari düzeye indirmektir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri :

Bu da Çalışma Bakanlığınca, işçi sağlığı ve iş güvenliği konu

sunda yapılan denetimlerin müessir olması ile mümkündür. Çalışma 

Bakanlığınca yapılan bu denetim 29-8.1979 tarihli ve 16738 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Teftiş ,Tüzüğü"ne gö

re İş Güveniiğ: Teftiş Kurulu Başkanlığınca; ^



a) Genel Teftişi İşyerlerinin tüm olarak ele alınıp işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat açısından uyulmasına zorun
lu hususlara uyulup, uyulmadığı, uymayanların tesbiti,

b) Öner Teftiş: İşyerlerinde yapılan genel denetlemelerde 
tesbit edilen ve işgüvenliğine aykırı hususların giderilip, gideril
mediği, yeni noksanlıklar çıkıp-çıkmadığı,

c) İnceleme ve araştırma teftişleri; iş kazası veya meslek 
hastalıklarının incelenmesi ve araştırılması, kurma izinlerinin etüd 
edilmesi,

Konularında yapılmaktadır.
1971-1981 yılları arasında 10 yıllık işkazası oranları, sigor

talı işçi sayılı gözönüne alınarak incelendiğinde en yüksek 1972 
yılında % 11,56 1981 yılında da % 7»41 olduğu görülmektedir. Son on 
yıllık ortalama ise % 9*4-5 ’dir son on yıllık işkazası oranlarına 
yıllara göre bakıldığında bu oranın devamlı olarak azalmakta olduğu 
görülmektedir. Ancak endüstrileşmiş ülkelerde bu oranın % 5-4 civa
rında olduğu dikkate alındığında ülkemizdeki son on yılın ortalaması 
olan % 9,45 oranının yüksek olduğu görülmektedir.

Sanayileşme ve tarımda modern girdilerin ve makina ile elek- 
tiriğin yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte hızla 
artan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu, ekonominin Uğradığı 
büyük kayıplar yanında her yıl bir çok insan yaralanmakta sakat 
kalmakta veya yaşamını kaybetmekte, geçici olarak veya daimi olarak 
üretimden çekilmektedir. Ayrıca bunların yakınlarıda maddi ve manevi 
büyük kayıplara uğramaktadır. Türkiyede S.S.K. istatistiklerine göre 
iş kazaları ve meslek hastalıkları vaka sayısı 165674 dür. Hastane 
ve ayakta tedavide kaybedilen geçici iş göremezlik gün sayısı ise 
2.558.846'dır ülkemizin Milli kaynaklarında bu büyüklükte devamlı



a) Genel Teftiş: İşyerlerinin tüm olarak ele alınıp işçi 
sağlığı ve (iş güvenliğine ilişkin mevzuat açısından uyulmasına zorun
lu hususlara uyulup, uyulmadığı, uymayanların tesbiti,

b) (iner Teftiş: İşyerlerinde yapılan genel denetlemelerde 
tesbit edilen ve işgüvenliğine aykırı hususların giderilip, gideril
mediği, yeni noksanlıklar çıkıp-çıkmadığı,

c) İnceleme ve araştırma teftişleri; iş kazası veya meslek 
hastalıklarının incelenmesi ve araştırılması, kurma izinlerinin etüd 
edilmesi,

Konularında yapılmaktadır.
1971-1981 yılları arasında 10 yıllık işkazası oranları, sigor

talı işçi sayılı gözönüne alınarak incelendiğinde en yüksek 1972 
yılında % 11,56 1981 yılında da % 7,9-1 olduğu görülmektedir. Son on 
yıllık ortalama ise % 9.9-5 'dir son on yıllık işkazası oranlarına 
yıllara göre bakıldığında bu oranın devamlı olarak azalmakta olduğu 
görülmektedir. Ancak endüstrileşmiş ülkelerde bu oranın % 5-9- civa
rında olduğu dikkate alındığında ülkemizdeki son on yılın ortalaması 
olan % 9,9-5 oranının yüksek olduğu görülmektedir.

Sanayileşme ve tarımda modern girdilerin ve makina ile elek- 
tiriğin yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte hızla 
artan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu, ekonominin Uğradığı 
büyük kayıplar yanında her yıl bir çok insan yaralanmakta sakat 
kalmakta veya yaşamını kaybetmekte, geçici olarak veya daimi olarak 
üretimden çekilmektedir. Ayrıca bunların yakmlarıda maddi ve manevi 
büyük kayıplara uğramaktadır. Türkiyede S.S.K. istatistiklerine göre 
iş kazaları ve meslek hastalıkları vaka sayısı 165679- dür. Hastane 
ve ayakta tedavide kaybedilen geçici iş göremezlik gün sayısı ise 
2.358.84-6' dır ülkemizin Milli kaynaklarında bu büyüklükte devamlı



artan bir kayba dayanamayacağı gerçektir. Bu nedenle Çalışma Bakan
lığının işyerlerine götürdüğü iş güvenliği denetimi daha da ağırlık 
kazanmaktadır.

B- Hastalık Sigortasından Sağlanan Yardımlar ;
a) Sigortalı, hekime muayene ettirilir. Gerekirse klinik ve 

laboratuvar muayeneleri yaptırılır, ilaç ve iyileştirme vasıtaları 
temin edilir. En çok (18) aya kadar yatırılarak veya ayakta tedavi 
sağlanır.

b) Protez araç ve gereçleri takılır, onarılır, yenilenir.
c) İstirahatin başladığı tarihten itibaren geriye doğru bir 

yıl içinde 120 gün hastalık sigortası primi ödeyen sigortalıya, 
işgöremezliğin üçüncü gününden itibaren en çok 18 ay süreyle geçici 
işgöremezlik ödeneği verilir.

d) (a) ve (b) fıkralarında belirtilen yardımlar için gere
kirse yurtiçinde başka yere gönderilir.

Sigortalının geçindirmekle yükümlü bulunduğu eş.i, çocukları 
ana ve babaları da hastalıkları halinde ve 120 günlük staj süresi 
koşullu yerine getirilmiş olması kaydıyla sağlık yardımlarından 
yararlanır. Öte yandan Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan sürekli işgöre-

i

mezlik geliri malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla, bun
ların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile 
kurumdan haksahibi olarak gelir veya aylık alan eş-çocuk ve ana ba
balar da, hastalıkları halinde gereken sağlık yardımlarından fayda- 
landırılmaktadırlar.

Sözü geçen gruplara yapılan sağlık yardımlarının süresi de 
her hastalık olayı için, en çok 18 aydır.

Sigortalı veya aile bireylerinin hastalıkları halinde, ayak
ta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 20 si ilgili
lerden alınmaktadır.



Ancak uzun süreli tedavi gerektiren bazı hastalıkların teda
visinde kullanılan ve hayati öneme haiz olduğu belirlenen ilaç bedel
lerinin % 20 si ilgililerden alınmamaktadır,

Hastalık sigortası primi % 5 sigortalı» % 6 da işveren hissesi 
olmak üzere % 11 dir.

Hastalık ve analık sigortalarından yararlananlardan dış ülke-
İlerde bulunan işçilerin eş ve çocukları hariç 1981 yılında hekime 

başvuru sayıları :
Analık ' 1451104-
Hastalık Sigortası 6.936.852
Eş-Çocuk 5» 805.524
Malüllük-Yaşlılık 1.026.955
Ana-Baba 526.64-3
Dul-Yet im 170.34-0

Toplam : 14-,611. 398

C- Analık Sigortasından Sağlanan Yardımlar :
Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan 

karısının analığı halinde: i
a) Gebelik muayenesi yaptırılır ve gerekli sağlık yardımları 

sağlanır.
b) Doğum sırasında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardımları 

sağlanır.
c) Emzirme yardımı yapılır.
d) Sigortalı kadına doğumdan önce ve sonraki 6 şar haftalık 

süreler de, doğumdan önceki 1 yılda kendisi için en az 120 gün 
Analık Sigortası primi ödenmiş olması koşuluyla, çalışmadığı her gün 
için geçici işgöremezlik ödeneği verilir.



e) Analık hali nedeniyle gerekirse, yol parası ve zorunlu 
masraf karşılığı Kurumca ödenmek suretiyle yurtiçinde başka bir yere 
gönderilir.

(a) ve (b) fıkralarında belirtilen yardımların Kurumca doğru
dan doğruya yapılmasının mümkün olmadığı hallerde Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca onanan tarifeye göre maktu para yardımı yapılmaktadır.

Bu sigorta kolunda prim oranı % 1 olup, tamamı işverence öden
mektedir.

1981 yılında Analık Vak1 alarmın doğan çocuğunun durumuna 
göre dağılışı :

Canlı Doğum 214.059
Ölü Doğum ve düşük 194-

Vak'a Toplamı : 214.255
3- Bağ-Kur'da Kısa Vadeli Yardımlar :
Gerek T.C.Emekli Sandığı Kanunununda, gerekse bu kanuna tabi 

iştirakçi ve emekliler ile dul-yetimleri ve bakmakla yükümlü olduk
ları aile fertleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili 
maddelerinde yer alan sağlık yardımları, doğum ve cenaze yardımları 
gibi yardımlar, ve gerekse Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda yer 
alan ve sigortalılarla, emekliler ve bunların eş ve çocuklarıyle, 
ana ve babalar için öngörülen iş kazaları ve meslek hastalıkları, 
hastalık ve analık sigortası yardımları gibi kısa vadeli sigorta
kollarından her hangi biri için Bağ-Kur iştirakçileri ve emeklileri*
dul ve yetimleri hakkında 1479 sayılı Bağ-Kur kanununda bir yardım 
hükmü bulunmamaktadır.

4- farklılıklar :
Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ile emekli dul ve 

yetimlerine ve T.C.Emekli Sandığı iştirakçileri ile dul ve yetimle
rine bu kurumların kanunlarında ve 657 sayılı Devlet Memurları



Kanununda, bu konuda yer alan yardımlar farklılık arzetmekte ise de, 
bu farklılık iki kurumun sigortalılarının işlerinin mahiyetinden ileri

V\

gelmekte, bununla beraber, kısa vadeli sigorta kollarında yer. alan
yardımlar, özellikle tedavi ve sağlık yardımları konusunda mevzuat 

ve
yeterli/eksiksiz gözükmektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumunda bu yardımlar . prim esasına bağlan
mıştır. Bu kısa vadeli yardımların primlerini çoğunda işverenden 
almakta, sadece hastalık sigortasında sigortalıdan % 5 prim kesilmek
te, ayrıca ilaç bedelleri için kullanandan % 20 katılma payı alınmak
tadır.

Halbuki T . C .Emekli Sandığına tabi iştirakçilerin bu yardımları 
prim esasına tabi olmaksızın kurumların bütçelerine konulan ödenek
lerden sağlanmaktadır. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yapılan 
tedavi yardımları ise T.C .Emekli Sandığı bütçesinden ödenmektedir. 
Ayrıca kullanılan ilaç bedelleri için de Devlet memurları ile 
emekli, dul ve yetimler bugüne kadar herhangi bir katılımda bulan
mamışlar, ancak, 1.4-.1983 tarihinden itibaren ayakta ve meskende 
tedavi halinde kullanılan ilaç bedellerinin (uzun süreli tedavi 
gerektiren hastalıklar dışında) devlet memurlarından % 20, emekli - 
dul ve yetimlerden de % 10 oranı üzerinden katılma payı alınması ka
nunlaşmıştır.

BÖLÜM III
Kİ

UZUN VADELİ HAKLAR

Çalışma hayatından sürekli olarak ayrılmaya yol açan riskler
de belli bir hizmet süresini doldurmaları veya belli yaşlara gelme
leri halinde sigortalılara aylık bağlanmaktadır. Sosyal Sigortacılık
ta uzun vadeli haklar; malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından 
yapılan tahsisleri kapsamaktadır.



A- YAŞLILIK AYLIĞI
Amacı : Yaşlanan ve çalışmayı bırakan sigortalıların kimseye 

muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini ve ölümlerinde de 
geride kalanlarına (haksahiplerine) geçimlerini sağlıyacak bir aylık 
bırakmaktır.

1- T.C.Emekli Sandığında :
T.C.Emekli Sandığı iştirakçilerinin, yaşlılık nedeniyle 

emekli olmalarını gerektiren yaş haddi, genelde (65) yaşlarını dol
durdukları tarihtir. Bununla beraber (60) yaşını dolduran iştirakçi
lerin de yaşlılık nedeniyle emekliye ayrılmalarını isteyebilecekleri 
gibi, kurumlarınca da yaşlılık nedeniyle emekliye sevk edilmeleri 
mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, T.C.Emekli Sandığı iştirakçilerinin görevlerinin 
özellikleri gözönüne alınarak, yaş haddi, bir kısım hizmetler için 
(65) yaştan daha yukarıda tesbit edilmiş bulunmaktadır. Üniversite 
öğretim üyeleri (67)» bazı görevler içinde (60) yaştan daha düşük 
yaş hadleri tesbit edilmiştir. Ordu mensupları, emniyet mensupları,
PTT mensupları, gümrük korunma mensupları gibi,

T.C.Emekli Sandığınca yaş haddi nedeniyle emekliye sevk 
edilen iştirakçilere (10) fiili hizmet yılının dolması halinde 
emeklilik aylığı bağlanmaktadır.

Öte yandan, bu yaşlara gelmedikleri halde kadın ise (20), 
erkek ise (25) fiili hizmet yılını dolduran iştirakçiler de emekli 
olmak istedikleri takdirde bunların' ve kadm-erkek iştirakçilerden 
(30) fiili hizmet yılını dolduranların da kurumlarınca re1sen emek
liye şevkleri mümkün olduğundan bu gibilere de Sandıkça emekli ay
lığı bağlanmaktadır.



2- Sosyal Sigortalar Kurumunda :
Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için;
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en 

az 5000 gün prim ödemesi,
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 

yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5600 gün prim ödemiş olması,
c) Yaş koşulu aranmaksızın, kadın ise 20, erkek ise 25 yıl

dan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün prim ödenmiş olması,
Gerekmektedir.
d) Ayrıca; 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 20 

yıldan beri sigortalı olan ve bu sürelerde Sosyal Güvenlik ve Çalışma 
Bakanlıklarınca saptanan maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli 
çalışan ve en az 5000 gün prim ödeyenlere.

e) 50 Yaşını doldurmamış bulunmakla beraber, en az 25 yıldan 
beri sigortalı olan ve bu sürede yukarıda belirtilen maden işyerleri
nin yeraltı münavebeli işlerinde en az 4000 gün prim ödeyenlere,

f) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten 
önce malülsayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulu
nan ve bu nedenle Malûllük aylığı bağlanamıyanlar ile sakatlığı nede
niyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olanlardan 
yaşları ne olursa olsun, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve
en az 5600 gün prim ödeyen,

Sigortalılara da yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.
50 Yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu saptanan sigor

talı ile 50 yaşını dolduran ve malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortala
rına tabi çalışmalarının en az 1800 gününü maden işyerlerinin yeraltı 
işlerinde geçirmiş bulunan sigortalılar da, (a) ve (b) fıkralarında 
belirtilen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarını 
yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığından yararlanmaktadırlar.
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Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarınca saptanan maden 
işyerlerinin yeraltı ve yeraltı münavebeli işyerlerinde en az 1800 
gün çalışmış bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına dörtte 
biri eklenmektedir.

Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için işyerinden ayrıldık 
tan sonra yazılı istekte bulunulması koşulu aranmaktadır, (cetvel V)

3- Bağ-Kur1 da :
Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için;

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve 
en az 25 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması,

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber
en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması,(Kısmi aylık) şart
tır.

Sigortalının kendi nam ve hesabına çalışmasına sonvererek 
bunu belgelemesi ve aylık bağlanması için kurumdan yazılı istekte 
bulunması gerekmektedir.

Ancak, bu esaslara göre aylık bağlananlar 60 yaşını doldur
duklarında tekrar bu Kanuna tabi işyeri açabilecekleri gibi, 60 
yaşından sonra aylık talebinde bulunanlardan işten ayrılma koşulu 
aranmamaktadır, (cetvel VI)

4— Farklılıklar :
Üç sosyal güvenlik kuruluşunca yaşlılık sigortasından 

aylık bağlama koşullarında, esaslı farklılıklar ilk bakışta görülmek*- 
tedir.

T.C.Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kanunlarına göre bağlanan 
aylıklarda fiili hizmet süresi (prim ödenen süre) aranmakta, Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre ise, fiili hizmet süresi yerine, sigorta
lılık süresi ve bu süre içinde belirli prim ödeme gün sayısı aranmak
tadır.



faşlılık aylığını başlatan yaşta, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ile Bağ-Kur'da kısmen bir paralellik bulunmakta, T.C.Emekli Sandığında 
ise genelde yaş haddi daha yüksek bulunmaktadır.

Ayrıca yaşhadlerini. doldurmadıkları halde belirli hizmet 
yılını dolduranlara emekli aylığı bağması T.C.Emekli Sandığı ile 
Sosyal Sigortalar Kurumünda mümkün olmakla beraber, Bağ-Kur da bu 
yaşlardan önce emekli aylığı bağlanması sözkonusu olmamaktadır.

Kernekadar, söz konusu kurumlar sigortalılarının çalışma 
koşullarının farklılığı mevcutsa da normlar arasında bariz bir fark
lılığın olduğu görülmektedir.

B- HALÜLLÜK AILIĞI :
' \ T'Amacı : iştirakçilerin ve sigortalıların karşılaşacağı 

ve çalışmalarını engelleyen hastalıklar veya sakatlıklar nedeniyle, 
uğrayacakları gelir kaybının karşılanmasıdır.

I- T.C.Emekli Sandığında :
54-54- sayılı kanunun ilgilihükümlerine göre (vücutlarında 

hasıl olan arızalar veya duçar oldukları tedavisi imkansız hastalık
lar yüzünden vazifelerini yapamıyacak duruma giren) iştirakçiler adi 
malül olarak emekliye çıkarılmakta, fiili hizmetleri (10) yılı dol
durmuş ise kendilerine malüllük aylığı bağlanmaktadır. Hizmet süresi 
5 yıldan çok 10 yıldan az bulunan malûllere ise, malûllüklerinin baş
kasının güç yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremiyecek kadar 
ağır bulunması halinde kendilerine 15 yıl hizmet süresi üzerinden 
kaydı hayat şartı ile.(dul-yetimlerine ve anne ve babalarına intikal 
etmemek üzere) aylık bağlanmaktadır.

Yine hastalıkları nedeniyle sıhhi izin sürelerini dolduran
lar (hizmet süreleri 5 yıla kadar 6 ay, 10 yıla kadar 12 ay, 10 yıl
dan çok olanlar içinse 24- aylık sıhhi izin süresini geçirenler) de



adi malül durumuna girmektedirler. Kanser, verem, akıl hastalıkları 
gibi tedavisi uzun süre isteyen hastalıklarda sıhhi izin süresi 
36 aya kadar verilmektedir.

Bu malûllüğe, görevlerini yaptıkları sırada, yaptıkları gö
rev sebebiyle, görevlerinin neden ve etkisiyle veya kurumlarınca 
verilen başka işleri yaparken duçar olanlara veya bir kazaya uğrayan
lara ise vazife malülü denilmekte, bu gibilere de T.C.Emekli Bandığı 
Kanunu hükümlerine göre, vazife malüllüğii aylığı bağlanmaktadır. Bu 
yüzden ölenlerin dul-yetimlerine ise vazife malüllüğü dul-yetim 
aylığı bağlanmaktadır.

Vazife malüllüğü haline; harp, seferberlik, içtedip ve yurt 
dışına gönderilen birliklerle askeri bir harekatta, Uçucuların uçu
şun havada ve yerdeki sebebleri ile, denizaltında ve dalgıçların bu 
görevleri sebep ve teşiri ile vazife malülü durumuna girmeleri halin
de ise, kendilerine (Harp Malüllüğü) aylığı tahsis edilmektedir.

Ayrıca, barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, 
takip ve tahkikle görevli olan (Jandarma, ve Emniyet, Silahlı Kuv
vetler, Milli İstihbarat, Gümrük Muhafaza v.s. kurumların mensupları) 
lardan vazife malülü olanlarına da 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu 
ile vazife malüllüğü aylıkları bakımından daha geniş haklar getiril
miştir.

Vazife malüllüğü, harp malüllüğü, nakdi tazminat Kanununa 
göre vazife malüllüğü durumunda , bu malûllere veya bu durumda ölen
lerin dul-yetimlerine aylık bağlanmasında hizmet süresine bakılmak
sızın, bu gibilerin hizmet süresi en az 30 yıl kabul edilmekte,
30 yıldan fazla hizmeti bulunanların kendi hizmetleri üzerinden 
aylık bağlanmakta, ayrıca malüllük derecelerine göre ( 1 inci derece 
için % 60, 2 nci derece için % 50, 3 üncü derece için % 40 4- üncü
derece için % 30, 5 nci derece için % 20, 6 ncı derece için % 15



olmak üzere) bağlanan aylıklarına zam yapılmaktadır. Harp malûllerine 

ise ilaveten 1 inci derece için 150, 2nci derece için 1Ü0, 5 ncü 

derece için 150, 4- ncü derece için 120, 5 nci derece için 110, 6 ncı 

derece için 100 göstergeleri her yıl bütçe kanunu ile memur aylıkları

için tesbit edilen katsayı ile çarpılmasından bulunan tutar kadar

harp malüllüğü zammı ödenmektedir. Nakdi tazminat kanununa giren va

zife malûllerinin hesaplanan vazife malüllüğü aylıkları ise, diğer 

vazife malûlü aylıklarından % 25 fazlası ile bağlanmaktadır.

2- Sosyal Sigortalar Kurumunda :

- Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği saptanan,

Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılmıyan-

lardan kanunda belirtilen tedavi sonunda, Kurumun sağlık tesisleri 

sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlarda çalışabilir durumda 

olmadığı belirtilen,

İşkazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 

gücünün en az % 601 mı kaybeden,

Sigortalıya en az beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve 

sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün veya toplam 

olarak 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi Ödemiş 

olmak koşulu ile malüllük aylığı bağlanmaktadır, (cetvel V)

5- Hağ-Kur * da :

a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş olduğu

saptanan,

b) Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olan,

c) Malüllük aylığından yararlanmak için yazılı istekte bu

lunan,

Sigortalılara malüllük aylığı bağlanır.



Ayrıca, kuruma tabi fiili sigortalılığı devam ederken 
geçirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün 
en az üçte ikisini kaybeden ve malüllük aylığı talebinde bulunan 
sigortalıya da hizmet süresine bakılmaksızın malüllük aylığı bağlan
maktadır. (cetvel VII)

4- Farklılıklar :  ------------
Malüllük aylığının bağlanmasında; Sosyal Sigortalar Kurumu 

ve Bağ-Kur sigortalıları için, çalışma gününün en az 2/3 sinin kay
bını aramakta, T.C.Emekli Sandığınca "Vazifelerini yapamayacak" du
rumda olanlara malüllük aylığı bağlanmaktadır.

Her üç sosyal güvenlik kurumunca da malüllük aylığı bağla
nabilmesi için belli süreler aranmakta ancak bu süreler birbirinden 
farklı bulunmaktadır.

Her üç sosyal güvenlik kurumu Ranunununda da işkazası, mes
lek hastalığı ve vazife malüllüğü durumunda herhangi bir hizmet sü
resi aranmaksızın aylık veya gelir bağlanabilmektedir.

C- ÖLÜM AYLIĞI :
Amacı : İştirakçilerin ve sigortalıların ölümleri halinde 

eş ve çocukları ile sağlıklarında geçimlerini sağlamakla yükümlü 
oldukları ana ve babalarının, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmeleri 
için yarınlarını güven altına almaktır.

I» T.C.Emekli Sandığında :
iştirakçilerin görevleri ile ilgileri devam ederken ölüm

leri halinde hizmet süreleri 10 yıl ve daha fazla olduğu takdirde 
(vazife ve harp malûlleri için hizmet sınırlaması yoktur) geride 
kalan dul-yetimlerine aylık bağlanmaktadır. Hizmet süresi 5 yıl il'e 
10 yıl arasında olup ta ölen iştirakçilerin dul eşlerine ve çocuk
larına malül bulunmaları ve muhtaç durumda olmaları halinde de bu 
durumları devam ettiği sürece yine dul-yetim aylığı bağlanmaktadır.



Keza i'.C.Emekli Bandırma tabi" bir işten ayrılıp da başka bir sosyal 
güvenlik kurumu ile ilgilenmeden açıkta iken ölenlerin dul-yetimle- 
rine de Sandıkça dul-yetim aylımı bağlanmaktadır.

T.C.Emekli Sandığı dul-yetimleri ilgili hükümlerde "karı, koca 
çocuklar, ana ve baba” olarak belirlenmektedir*

Bunlardan dul-yetim aylığına müstebak olmak için dul karı ile 
kız çocuklarının evlenmemiş olması veya evlenmişlerse sonradan her
hangi bir nedenle dul kalmış bulunmaları yeterli bulunmakta, erkek 
çocukları içinse (18) yaşın, orta öğrenimde (20) yaşın, yüksek öğre
nimde (25) yaşın doldurulmamış olması gereklidir. Malul ve muhtaç 
bulunan erkek çocuklara ise yaş kaydı aranmaksızın yetim aylığı 
ödenmektedir. İştirakçinin annesine de dul ve muhtaç bulunmak, baba
sına ve ölen karısı ise kocasına (65) yaşından büyük veya malül ol
mak, muhtaç bulunmak koşulları ile aylık bağlanabilmektedir.

Keza Sandıktan emekli, adi malüllük, vazife malullüğü, harp 
malüllüğü a.ylıgı almakta iken ölen emeklilerin almakta oldukları 
aylıklarda yukarıda yazılı kimselere dul ve yetim aylığı olarak tah
sis edilmektedir.

hak kazandıktan sonra ölen,
- Bağlanmış bulunan malüllük aylıkları sigortalı olarak 

çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen,
- Ölüm tarihinde, en az 5 yıldan beri sigortalı bulunan

va sigortalılık süresinin her yılı için? ortalama olarak en az 180 
gün veya toplara olarak en az 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemiş bulunan,

2- Sosyal Sigortalar burumunda :
- Malüllük veya yaşlılık aylı ı almakta iken, yahut yazılı 

olarak istekte bulunup malüllük veya yaşlılık aylığı ballanmasına

Sigortalının haksahibi kimselerine aylık bağlanmaktadır.
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Haksahibi deyiminden, sigortalının eş ve çocukları ile ana ve 
babaları anlaşılmaktadır.

Sigortalının eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda 
malül veya 35 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından 
sağlandığı belgelenen kocasına da ölüm sigortasından aylık bağlanabil
mektedir.

Çocuklardan; 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, 
yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışa- 
mıyacak durumda malül bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına 
tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla; 
yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan 
boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi 
bir işte çalışmayan, buralardan gelir ve aylık almayan kız çocukla
rına aylık bağlanmaktadır.

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 
yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması 
halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam etmektedir. Çalışa- 
mıyacak durumda bulunan malül olan erkek çocukların aylıkları bu 
yaşlara vardıktan sonrada kesilmemektedir. Ancak, aylığı kesilen 
erkek çocuklardan sonradan çalışamıyacak durumda malül olanlara,
Sosyal Sigortalar yahut Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından 
dolayı gelir veya aylık almamaları koşuluyla yeniden aylık bağlana
bilir.

Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması 
gereken aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıklardan aşağı olursa, 
artanı, eşit hisseler halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen ana ve babasına aylık olarak verilmektedir.

Sigortalının ölümünde haksahiplerine bağlanacak aylıklar ölüm
le aylığa hak kazandıkları tarihten sonraki aybaşından başlamaktadır.



Malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine . 
aylıkları, sigortalının hak kazandığı son aylık devresinin sona erdiği 
tarihte başlamaktadır, (cetvel VIII)

3- Bağ-Kur1 da :
- Ölüm tarihinde en az üç tam yıl sigorta primi ödemiş bulu

nan;
- Malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı 

olarak istekte bulunup malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
kazandıktan sonra ölen, sigortalının,

- Bağlanmış bulunan malüllük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş 
olan sigortalılardan ölen,

Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanmaktadır.
Ancak, sigortalı iken geçirdiği işkazası veya meslek hasta

lığı sonucu ölenler için prim ödeme süresi aranmamaktadır.
Hak sahibi deyiminden, sigortalının, eş ve çocukları ile 

ana ve babaları anlaşılmaktadır.
Sigortalının eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda 

malül veya 5> yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından 
sağlandığı belgelenen kocasına da ölüm sigortasından aylık bağlana
bilmektedir.

Çocuklardan; 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşı
nı, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamaş veya yaşla
rı ne olursa olsun çalışamıyacak'durumda malül bulunan çocukları ile 
geçimini sağlıyacak başka bir geliri olmamak koşulu ile yaşları ne 
olarsa olsun evlenmemiş kız çocuklarının her birine de aylık bağlan
maktadır.

Sigortalının dul eşinin ve kızının evlenmesi halinde aylık
ları kesilir. Evlenme halinin her hangi bir nedenle ortadan kalkması 
halinde, talep üzerine yeniden bunlara aylık bağlanır.



Sigortalının çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını* 
orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halindi 
25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurduk
ları tarihlerde çalışamayacak durumda malul bulunan çocukların'aylık
ları bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmemektedir.

Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılması 
gereken tahsisin toplamı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, artari 
kısım eşit paylar halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı 
belgelenen ana ve babasına verilmektedir.

Sigortalının ölümünde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylık
lar, ölümle aylığa hak kazandıkları tarihten sonraki aybaşından baş
lamaktadır. Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak 
sahiplerine aylıkları, sigortalının hak kazandığı son dönem aylığının 
sona erdiği tarihten başlatılmaktadır, (cetvel IX)

h4— Farklılıklar :
Her üç sosyal güvenlik kuruluşunun ölüm aylığı için aradığı 

hizmet süresi birbirinden farklı bulunmaktadır.
Ancak iştirakçi ve sigortalının ölümü halinde geride kalan 

haksahiplerinden eş ve çocuklarına aynı şartlarla ölüm aylığı bağlan
makta, ana, baba ve kocalara ise aylık bağlanması şartlarının fark
lılıkları bulunmaktadır.

D- AILIKLAR (hesaplama ve oranları)
1- T.C.Emekli Sandığında :

T.C.Emekli Sandığınca bağlanan aylıklar, emeklilik kese
neğine (pirime) esas tutulan derece ve kademelerin, emekli aylığı 
bağlanmasına esas tutulan tabloda karşılığı olan gösterge rakamları
nın, cari yıl Bütçe Kanunları ile tesbit edilen memur aylıklarına 
esas katsayı ile çarpımından bulunan tutarın fiili ve itibari hizmet



toplamlarının 25 yılma % 70'i oranı esas alınarak, 25 yıldan fazla 
her hizmet yılı için % 1 eklenmek, eksik hizmet yılı için % 1 indi
rilmek suretiyle ve aylıkların toplamı, emekli aylığı bağlanmasına 
esas tutarın % 85’ini geçmemek üzere bağlanmaktadır. Vazife malüllüğü* 
harp malüllüğü aylıklarında bu % 85 tahdidi söz konusu değildir.

T.C.Emekli Sandığında iştirakçilerin derece ve kademelerinin 
emeklilik keseneklerine esas tutulan göstergeleri ile aylıklarının 
bağlanmasına esas göstergeleri arasında farklılık bulunmaktadır. Her 
iki gösterge tablosunun karşılaştırılmasında 11 inci derecenin 2 nci 
kademesine kadar eşitlik bulunmakta, yukarı doğru çıkıldıkça aylık 
bağlanmasına esas göstergeler, keseneğe esas göstergelerden daha 
eksik tesbit edilmektedir. Bunun da nedeni, Devlet Memurlarında gelil* 
vergisi, emeklilik kesintisi v.s. nedeniyle bir takım kesintiler 
yapılmasına mukabil, emekli-dul-yetim aylıklarının hiç bir kesintiye 
tabi tutmamaları dolayısıyle emekli aylıklarının görev aylıklarının 
üstüne çıkmamasını sağlamayı amaçlamak üzere konulmuş bir sistem 
ise de,(1.5.1982 tarihindeki tutarlar dikkate alınarak) emekli aylık
larının devlet memurlarının üst düzey görevlileri ve 30 yıl hizmetten 
sonra ödenen emeklilik aylığının sınırı, tüm emekliler dikkate alı
narak emekli, adi malüllük, vazife ve harp malüllüğü dul-yetim aylık
larının ortalama miktarı, en az aylık (alt sınır) miktarları göste-

\

rir (cetvel X) da görüleceği gibi bu miktarlar, aynı derece ve kade
meden aylık alan devlet memurlarına ödenen ve ele geçen (önemli gö
revler için ödenen yan ödemeler hariç) miktarlara yakın veya bazı 
ahvalde, hizmeti çok olanlar için yüksekte bulunmaktadır. Devlet 
memurlarına aylıkları dışında ödenen sair ödemeler nedeniyle, yuka
rıda yazılı ayrı gösterge tablosundan aylık bağlama sistemi 
gerekçesini oldukça yitirmiş bulunmaktadır.
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Genelde, dul-yetim aylığının bağlama nisbeti karı ve koca için 
% 50, çocuklar, ana veya baba içinse % 25 olmakla beraber, bu nisbet- 
ler dul-yetim sayısının % 100'ü geçmesini gerektirecek kadar fazla 
olması halinde oranlarda mütenasiben indirme yapılmaktadır. Bir eş, 
bir yetim olması halinde % 60+30(% 90), bir eş kalması halinde % 75ı  

üç yetim kalması halinde aylığın bu üç yetim arasında eşit olarak 
paylaştırılmakta, ikiyetim kalması halinde % 4-0+40(% 80), biryetim 
kalması halinde ise % 50 nisbetinde bağlanmaktadır. Dul eş (kadın 
için) emekliye tabi bir görevde çalışmakta veya kendi hizmetinden 
ötürü emekli aylığı almakta ise ölen kocasından da ayrıca % 50 
oranını geçmemek üzere dul aylığı bağlanmaktadır. Ancak aynı durumda 
olan dul koca eşinden dolayı dul aylığı alamamaktadır.

T.C.Emekli Sandığının emekli,dul ve yetimleri için çıkartılan 
ve Ek (cetvel XI) de nevileri ile sayılarının ve bunlara ödenen 'bir 
yıllık aylık tutarını içeren bu tablonun tetkikinden de görüleceği 
üzere emeklilerin sayısında 1975 yılından itibaren bir artış izlenmek 
tedir.

2- Sosyal Sigortalar Kurumunda :
Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesabında esas alına

cak gösterge sigortalının işten ayrıldığı veya öldüğü tarihten 
önceki, malûllük ve yaşlılıkta sigortalının işten ayrıldığı tarihten 
önceki, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 
beş takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına 
göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınmak suretiyle; beş 
takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı 
içinse, prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplan
maktadır. (cetvel XII-XIII)

Yaşlılık aylığı almaya hak kazananlara 506 sayılı Kanuna göre 
saptanacak göstergenin katsayı ile çarpımının % 60'1 oranında, ölüm 
ve malûllük aylığında ise göstergenin katsayı ile çarpımının



% 70'i oranında aylık bağlanmaktadır. Malûllük aylığına hak kazanan 
sigortalı başka birinin bakımına muhtaç durumda ise bu oran % 80'e 
çıkarılmaktadır.

Yaşlılık aylığında, sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 
55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için've 5000 günden fazla 
ödediği 240 günlük malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
için % 60 oranı % 1 (1) oranında artırılmaktadır.

Ayrıca, sigortalının, 5000 günden eksik ödediği her 240 gün
lük malüllük yaşlılık ve ölüm sigortaları prifiıi için % 60 oranı 
% 1 (l)'er eksiltilir. Ancak;; yeraltı çalışmaları dikkate alınarak 
emekli olanlarla, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan
ların yaşlılık aylığı hesabında ve 50 yaşını dolduran ve erken yaş
lanmış olduğu saptananların aylığının hesabında bu indirim uygulan
mamaktadır.

Bundan başka, ölüm aylığında da kadın ise 50, erkek ise, 55 
yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla 
ödediği her 240 günlük malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
için aylık bağlama oranı yine % (l)'er artırılmaktadır.

Yaşlılık ve ölüm sigortası yönünden bağlanacak aylıkların 
oranı her halde % 85'i geçememektedir.

Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli 
sigortalılar için, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından bağlana
cak aylıkların hesabı; yıllık kazançlarının iki katı alınarak yapıl
maktadır.

Ancak ortalama yıllık kazancın hesabında esas alman son beş 
takvim yılının her birinde, 180 günden fazla oian münavebeli çalış
malara ait kazanç tutarlarıdikkate alınmamaktadır.



3- Bağ-Kur1 da :
Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalılara en son 

prim ödediği gelir basamağın da en az bir tam yıl prim ödemesi koşu
luyla bulunduğu basamağın % 70'i oranında aylık gelir bağlanmaktadır. 
Bu oran 25 yıldan fazla prim ödenmiş olması halinde, fazla olan her 
tam yıl için % 1, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından fazla olan 
her tam yaş için de ayrıca % 1 artırılmakta, prim ödeme süresinin 
25 yıldan az olması halinde her tam yıl için de % 1 indirim yapılmak
tadır. (cetvel XIV-XV)

Malûllük ve ölüm sigortasından bağlanacak aylıkların hesabın
da da oran % 70'den az olamıyacaktır. Malüliyet aylığının hesabında 
son defa prim ödenmekte olunan basamakda prim ödeme süresine bakıl
maksızın aylık bağlanmaktadır. Ayrıca, başka birinin sürekli bakımına 
muhtaç durumda malül olan sigortalıya gelir basamağının % 80'i ora
nında malüllük geliri bağlanmaktadır.

Yaşlılık ve ölüm aylığı her halde % 90 oranını açamamaktadır.
4- Farklılıklar :
Kurumların aylık hesaplanmasında esas aldıkları kazanç tutar

ları birbirinden oldukça farklılık göstermektedir. Aynı farklılık 
aylığa esas alman kazancın oranında da kendini göstermektedir.

T.C.Emekli Sandığı prime esas kanaç üzerinden aylığı hesap- 
lamamakta, aylığın hesabında farklı ve daha düşük göstergeden,
Sosyal Sigortalar Kurumu son (5)- yıllık prime esastecanç ortalamasın
dan, Bağ-Kur ise (malüllük aylığı dışında) son bulunduğu ve bir tam 
yıl pirimeödediği basamaktan aylık bağlamaktadır.

e- toptan Ödemeler ve kesenek İadeler! :
1~ T.C.Emekli Sandığında :

Yaş haddi, adi malüllük, ölüm nedeniyle görevleri ile 
ilişiği kesilip.de hizmeti 10 yıldan, sicil yoluyla kurumlarınca



re'sen emekliye sevk edilenlerden de hizmeti 25 yıldan az olanların 

kendilerine veya dul-yetimlerine, Sandığa gönderilen emeklilik kese

nekleri, kurum karşılıkları toplamı % 4 mürekkep faizi ile (toptan 

ödeme) şeklinde ödenerek, hu gibilerin Sandıkla olan ilişikleri kesi

lir.

Yine istifa, göreve son v.s. suretle görevleri ile ilişkisi 

kesilenlerin hizmet süreleri 5 yıldan çok 10 yıldan az olanların 

isterlerse sadece kendilerinden kesilmiş olan kesenekleri yine ken

dilerine iade olunur. Hizmeti 5 yıldan az, 10 yıldan çok olanların 

bu hizmetleri Sandıkta mahfuz tutulup, tekrar Sandığa veya başka 

Sosyal güvenlik kuruntuna tabi hizmete girenlerin bu mahfuz hizmetleri 

birleştirilir. Keseneklerini almış olanlarda bir göreve girdikleri 

takdirde hizmetlerini, aldıkları parayı % 5 faizi ile birlikte iade 

etmeleri koşulu ile ihya edilir. Ayrıca, hizmeti 10 yılı geçenlerin 

bir göreve girmemeleri halinde ise, açıkta iken 60 yaşını doldurma

ları veya malül olmaları halinde kendilerine, ölümleri halinde dul ve 

yetimlerine ileride aylık bağlanabilmektedir.

veya yaşlılık aylığına hak kazanamayan; kadın ise 50, erkek ise 55 

yaşını doldurmuş bulunan veya 50 yaşını doldurmuş ve erken yaşlanmış 

olduğu saptanan sigortalıya, kendisinin ve işverenin ödediği, malül-f 

lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı yazılı isteği 

üzerine, "toptan ödeme" şeklinde verilmektedir.

primleri % 5 faizi ile birlekte ödemesi koşuluyla, tasfiye edilmiş 

olan çalışma sürelerinin ihyası mümkün olabilmektedir.

2- Sosyal Sigortalar Kurumunda : 

a) Yaşlılık Toptan Ödemesi :

Sigortalı olarak çalıştığı işyerinden ayrılan, malülll

Toptan ödeme alan sigortalı, yeniden sigortalı bir işe . 

girerek çalışmaya başlaması halinde ve toptan ödeme olarak alınan



b) Ölüm Toptan Ödemesi :

Ölüm aylığı bağlanması için gerekli koşullar yerine gel

mediği takdirde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin 

tamamı hak sahiplerine toptan olarak ödenmektedir.

e) Evlenme Toptan Ödemesi :

Evlenme nedeniyle işyerinden ayrılan kadın sigortalılara ken

dileri ve işverenleri tarafından 54-17» 6900 ve 506 sayılı Kanunlara 

göre ödenen; malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin yarı

sı, istekleri halinde "toptan ödeme" şeklinde verilmektedir.

Evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde işinden ayrılan 

veya işinden ayrıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde evlenen 

kadın sigortalılar evlenme nedeniyle işten ayrılmış sayılırlar.

Evlenme nedeniyle toptan ödeme alan kadın sigortalılar sonra

dan sigortalı işe girdiklerinde, aldıkları toptan ödemeyi aradan 

geçen zamana ait faiziyle birlikte Kuruma iade etmeleri halinde 

hizmetleri ihya edilmektedir.

3- Bağ-Kur1 da :

a) ¥?rjlılık Sigortasından Toptan Ödeme :

Kuruma tabi sigortalılığı sona erenlerden yaşlılık ve malül

lük aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, kadın ise 50, erkek ise 55 

yaşını doldurmuş bulunan sigortalılara, ödedikleri primler, yazılı 

istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilmektedir.

"b) Ölüm Sigortasından Toptan Ödeme :

Kurumdan ölüm aylığı almağa hak kazanamıyan sigortalıların 

hak sahiplerine, yazılı talepleri halinde ödenen primler toptan ödeme 

şeklinde geri verilmektedir.

4- farklılıklar : \ (y

Evlenme nedeniyle sigortalı kadına, yalnız Sosyal Sigortalar

Kurumu mevzuatı- "toptan ödeme" imkanı vermektedir. Diğer kurumlarda



bu toptan ödeme bulunmamaktadır. Ayrıca, T.C.Emekli Sandığı iştirak
çilerine, "toptan ödeme" yaparken %  4 mürekkep faiz ödenmektedir.

F - EMEKLİLİK İKRAMİYELERİ :
1- T.0.Emekli Sandığında :
Emekli, adi malullük, vazife ve harp malülü ölüm nedenleriyle 

görevlerinden ayrılanlardan kendilerine veya dul-yetimlerine emekli, 
dul-yetim aylığı bağlanması veya hizmeti aylık bağlanmasına yetmiyen- 
ler için toptan ödeme yapılması halinde emeklilik keseneklerine esas 
tutulan derece ve kademelerinin emekli aylığı bağlanmasına esas gös
terge tutarlarının her hizmet yılı için bir aylığı tutarında emekli
lik ikramiyesi olarak ödenir. İkramiye miktarının tesbitine en çok 
30 yıllık hizmet süresi esas alınmaktadır.

Bugün için emeklilik ikramiyesinin üst sınırı 30 hizmet yılı 
için; en yüksek derece-kademe ve ek göstergeli tutara göre■(1.3-1982 
tarihinden sonrası için) 1.4-67.000,-alt sınırı ise 7 nci derecenin 
9 uncu kademesi için (ilkokul mezunlarının yükselebileceği derece- 
kademe) ve 25 yıl hizmete göre 510.000,-liradır.

Bu ikramiyeler ödenmesini müteakkip, Bandıkça kurulularından 
tahsil edilmektedir.

2- Sosyal Sigortalar Kurumunda :
Kurutaca, malüllük yaşlılık veya ölüm aylığı bağlanması yahut 

toptan ödeme yapılması halinde sigortalılara herhangibir ikramiye 
verilmesi söz konusu olmamakla birlikte;

İş Kanununa tabi işçilerin hizmet akitlerinin, kanunda belir
tilen koşulların yerine gelmesi sonucu veya işçinin ölümü sebebiyle 
son bulmasıhallerinde; işçinin işe başladığı tarihten itibaren hiz
met akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence, otuz 
günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bu husus "kıdem 
tazminatı" başlığı altında ayrıca, incelenecektir.



3- Bağ-Kur* da :
Bu kurum tarafından gerek sigortalılara, gerekse hak sahip

lerine bir ikramiye veya tazminat ödenmesi söz konusu değildir.
4- farklılıklar : \j

\J^Doğrudan doğruya iştirakçisine veya haksahibine emekli ikra
miyesi ödeyen kurum sadece T.C.Emekli Sandığıdır. Diğer kurumlarca 
doğrudan veya dolayısıyla sigortalıya veya hak sahibine bir ikramiye 
yahut tazminat ödenmesi söz konusu değildir.

3- KIDEM TAZMİNATI :
1475 sayılı iş kanununun 1927 sayılı kanunla değişik 14. mad

desinin değiştirilmesiyle ilgili 2320 sayılı kanunun 1. maddesiyle 
değişik 14. maddesine göre; bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitle
rinin;

I- İşveren tarafından bu Kanunun 17. maddesinin II numaralı 
bendinde gösterilen sebepler dışında,

II- İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
III- Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
IY- Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan 

yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak 
amacıyla;

Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması halle
rinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı 
süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti 
tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de 
aynı oran üzerinden ödeme yapılır,

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasıla
lar la yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir 
veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak 
hesaplanır, işyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir



suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir 
yere nakli halinde işçinin kıdemi işyeri veya işyerlerindeki hizmet 
akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Bu Kanunun neşri 
tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el 
değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren 
sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları 
işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı 
ücret seviyesi ile sınırlıdır. Bu Kanunun neşrinden evel işyeri 
devrolunmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir muka
velesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni 
işveren sorumlu bulunmaktadır.

İşçinin birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabil-
t s

mesi için, aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğu ve ken
disine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık 
sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat 
etmiş olduğunu belgelemesi şart olup, işçinin ölümü halinde buşart 
aranmamaktadır.

T.C.Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya 
yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı yada 
değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi 
suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malüllük 
aylığına yada toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşla
rında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuru
luşu işvereniııce kıdem tazminatı ödenmektedir.

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdi
nin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeye
cek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem taz
minatının hesabında dikkate alınmamaktadır.



Ancak, bu tazminatın T.C.Emekli Sandığına tabi olarak geçen 
hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malul
lük aylığının başlangıç tarihinde T.C.Emekli Sandığı Kanununun 
yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen 
miktardan fazla olamamaktadır.

Bu maddede geçen kamu kuruluşları değimi, genel, katma, ve özel 
bütçeli daireler ile 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan 
kurumlan kapsamaktadır.

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya 
ikramiye ödenmemektedir.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılmak
ta, parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit
olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre

t

içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücrbt 
bu tazminatın hesabına esas tutulmaktadır.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde 
tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıl
dığı tarih arasında alman ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere 
bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

13 ncü maddenin (c) bendinde sözü geçen tazminat ile bu mad
dede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı 
maddenin I. fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan 
para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve Kanundan doğan menfaatler
de gözönünde tutulmaktadır.

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük 
süre, hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine, 
değiştirilebilir.

Ancak,toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile belirtilen 
sürelerle hesap edilen kıdem tazminatının yıllık miktarı, 1475 sayıİD 
iş Kanununa göre tespit edilmiş bulunan günlük asgari ücretin 30



günlük tutarının 7»5 katından fazla olamamaktadır. Ancak, 1.1.1983 
tarihinden sonraki dönem için yeni düzenleme getirilmiş olup, kıdem 
tazminatının asgari ücretle olan bağlantısı koparılmıştır.

Buna göre; toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirleneı 
kıdem tazminatlarının bir yıllık miktarı, Devlet iiemurları Kanununa 
tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu 
hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikra
miyesini geçemiyecektir.

Kıdem tazminatının yıllık tavan miktarı ile Devlet memurları 
kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5^3^ sayılı T.C.Emekli Sandığ: 
Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli 
ikramiye miktarı eşitleninceye kadar beher yıl ödenecek kıdem taz
minatı tavanı 2.500 göstergenin bütçe kanunları ile belirlenen memur 
aylık katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar ile (75*000) 
yetmişbeşbin lira arasındaki farkın dörtte birinin (75*000) yetmiş- 
beşbin liraya eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazmi
nat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenmektedir.

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu hşveren şahıslara veya 
sigorta şirketlerine sigorta ettirememektedir.

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, 
malüllük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyla 
devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası 
devlete ait bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem taz
minatı ile ilgili bir fon tesis edilir, i'on tesisi .ile ilgilihusus- 
lar kanunla düzenlenir.

Kıdem tazminatının havanı bugün için son değişikliğe göre 
77*500,-lira olduğu dikkate alındığında;
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50 yıl hizmeti olan bir işçi iğin tavan :
77.500,- x 50 :2.325.000 T.L.'dir.
Oysa, en yüksek devlet memurunun 1.1.19831 den sonraki düzen

leme için, 30 yılda alacağı emekli ikramiyesi 1.869.000,-TL.dır. 
Ancak, ileride bu iki rakam birbirine eşitlenmiş olacaktır.

G- AVLAMIE ÎKRAMİIELERİ :
1- T.C.Emekli Sandığında :
Sandıktan dul ve yetim aylığı almakta olan dul kadın ile kız 

çocuğunun evlenmesi halinde kendisine, evlendiği tarihte almakta 
olduğu aylığın iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olarak ödenmekte
dir.

2- Sosyal Sigortalar Kurumunda :
Sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan 

haksahibi kız çocuklarının evlenmeleri halinde aylık veya gelirleri
nin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme yardımı" 
olarak verilmektedir.

İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma hal
lerinde bu süre için tekrar aylık veya gelir ödenmemekte ve diğer 
haksahiplerinin aylık veya gelirleri oranında değişiklik yapılmamak
tadır.

3- Bağ-Kur * da :
Bu kurum tarafından, "evlenme ikramiyesi" veya "evlenme yar

dımı" altında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
4- Farklılıklar :
T.C.Emekli Sandığınca kız çocuklarına olduğu gibi, dul kadı- 

nada "evlenme ikramiyesi" ödenmesine rağmen, Sosyal Sigortalar Kuru
munca yalnız kız çocuklarına bu hak tanınmakta, dul kadına evlenme 
ikramiyesi veya evlenme yardımı yapılmamaktadır. Bağ-Kur'da ise bu 
yardım söz konusu değildir.



- BOLÜM IV -

1- UİGER SANDIKLAR
506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesinde sözü edilen;

Lanka sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odaları, sanayi 
odaları, borsalar veya bunların birliklerinin kurdukları emekli 
sandıkları da sosyal güvenlik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Statüleri Çalışma Bakanlığınca (Sosyal Güvenlik Bakanlığınca) 
onaylanan bu emekli sandıklarının sayası 24 olup, aktif üye sayısı

I1981 yılı itibariyle 75 tin civarındadır.
Bu sandıklar, sagari 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

sağladığı hakları vermekle yükümlü olup, bunun üstünde yardım sağla
malarına mani bir kanuni hüküm bulunmamaktadır.

Söz konusu sandık ve kurumlar özel statüleri gereğince çalış
makta, sigortalılarına ve aile bireylerine asgari 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun sağladığı hakları vermekle yükümlü bulun
makla beraber, bazıları mali durumlarının iyi olması nedeniyle üye
lerine üç büyük sosyal güvenlik kurumunca verilen hakların üstüne 
çıkmakta, bazıları ise mali kaynaklarının iyi olmaması yüzünden 
ödeme güçlüğü içinde bulunmaktadır.

506 sayılı kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş- bulu
nan 2.4 emekli sandığı şunlardır.

BANKA SANDIKLARI :
1- Yapı ve Kredi Bankası E.San.
2- T.Tütüncüler Bankası E.San.
3- İstanbul Bankası E.San.
4- T.Garanti Bankası E.San.
5- Pamukbank T.A.Ş.E.San.
6- T.Öğretmenler Bankası E.San.



7- Eskişehir Bankası E.San.
8- T.Ticaret Bankası E.San.
9- Akbank A.Ş. E.San.

10- Osmanlı Bankası E.San.
11- Şekerbank T.A.Ş. E.San.
12- T.Sinai Kalkınma Bankası Em.San.
13- T.İş Bankası Em.San.
14- Türk Dış Ticaret Bankası Em.San.
15- Vakıflar Bankası Em.San.
16- Anadolu Bankası Em.San.

SİGORTA ŞİRKETİ EMEKLİ SANDIKLARI

17- Doğan Sigorta A.Ş.Em.San.
18- Türk Genel SigortaEm.San.
19- Şeker Sigorta Em.San.
20- Anadolu An.Türk Sigorta Em.San.
21- Tam Sigorta Em.Sand.
22- Ankara An.Türk Sigorta Şirketi Em.San.
23- Milli Resasürans T.A.Ş. Em.San.
24- Odalar ve Borsalar Birliği Personeli Em.San.
Bu sandıkların 1981 yılında aktif ve bağımlı sigortalıları 

(cetvel XVI) gösterilmiştir.
2- Hizmet Birleştirmeleri :
Sosyal Sigortalar: T.C.Emekli Sandığına, Bağ-Kur'a veya 506 

sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen Sandıklara tabi 
hizmetler 5*1*1961 tarihli ve 228 sayılı Kanonu tadil eden 6.2.1970 
tarihli ve 1214 sayılı Kanunun esaslarına göre birleştirilmektedir.

Buna göre, bu burumlardan bir kaçında çalışmış olanların bu 
hizmetleri ayrılmayarak birleştirilmekte ve bu gibilerin emekliye



ayrılmaları veya ölümleri halinde kendileri ile hak sahibi dul ve ye
timlerine en son ayrıldıkları Sandık veya Kurum Kanununda belirlenen 
oranlar üzerinden aylık bağlanmakta, ilgililer kurumun bünyesinde 
bulunan, sair haklardan da yararlanmaktadırlar.

Ancak bu kanunda .sadece ödenen aylıkların hizmet miktarına 
göre bulunan oran dahilinde diğer kuramlardan tahsiline imkan tanın
dığından aylığı bağlayan ve ödeyen kurum bu aylıkların (sosyal yardım 
zamları dahil) diğer kurum hissesine tekabül eden kısmını tahsil ede
bildiği halde, aylıktan başka yapılan masrafların tamamı, bilhassa 
sağlık yardım masraflarını kendi bütçesinden karşılamak durumunda 
kalmaktadır.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında olmayan ;
faşlı- Malül ve Sakatlara .yapılan yardımlar :
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamına alınmamış olan;
- İş görme çalışma gücünden yoksun, muhtaç ve kimsesiz 65 ya

şını doldurmuş yaşlı,
- 65 yaşını doldurmadığı halde, başkasının yardımı olmaksızın 

hayatını de';am ettiremiyecek şekilde, malül olup, aynı zamanda bir 
yerden kazanç ve gelir sağlayamıyan ve durumlarına uygun bir işe 
yerleştirilemiyen sakat,

Vatandaşlarımıza, 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı kanunla,
(60) gösterge esas alınmak suretiyle, her yıl bütçe kanunlarında gös
terilen ve devlet memurlarına ödenen aylığa esas olan katsayı ile 
çarpımından bulunan tutar üzerinden aylık bağlanarak, yaşadıkları 
sürece ödenmektedir. T.C.Emekli Sandığınca bağlanan ve haksahiplerine 
Ödenen bu aylıklar hâzinece karşılanmaktadır.

Evli olan karı-koca, aynı zamanda bu kanun kapsamına girmekte 
iseler aylık aile reisine bağlanmakta, ancak % 50 artırılmaktadır. 
Ayrıca kendilerine bu şekilde aylık bağlanan vatandaşlarımız



T.C.Emekli Sandığınca verilen belgeleri ile devlet hasbahanelerinden 

ücretsiz olarak tedavi görmektedirler.

Bu {din için (1.1.1983 tarihinden itibaren) bu a.y.i. ık I ar ın miktarı 

2040,-TL. olup, her iki eşin kanun kapsamına girmesi halinde aile 

reisine bağlanan aylık ise 3060,-TL. olmaktadır.

Löz konusu aylıklar günün şartlarına göre biiyük bir rakam olma

makla beraber, sosyal güvenceye alınmamış Türk Vatandaşlarından büyük 

bir kesiminin az da olsa Devletin himayesine alınmış olması bakımın

dan bir önem taşımaktadır.

1982 yılı itibariyle bu kanun kapsamına giren 7<20 bin civarın

da vatandaşımıza Devletin yaptığı mali .yardım miktarı bir yılda 

yaklaşık olarak 19 milyar 250 mi.lyon liralık bir meblağ teşkil etmek
tedir.

- BOLÜM V -

•• hf
pjs-cr İ ardı ini ar, Bosyal güvenlik kuramlarının kısa veya, uzun 

vadeli olarak kanunlarında sağladığı haklardan başka hizmetlerinin 

özelliğine ve sigortalılarının veya iştirakçilerinin ihtiyaçlarına, 

emeklileri ile dul ve yetimlerinin durumları da gözüniindo* bulundur

mak suretiyle bazı ilave haklar sağladıkları veya ilave işler yaptık

ları bilinmektedir.

1- T.C.Emekli Bandığı :

T.C.Emekli Bandığının emekli-dul ve yetimlerine götürdüğü kıs*, 

veya uzun vadeli sigorta kolu yardımları dışında kalan hizmet ve 

yardımlar, 54-34- sayılı Bandık Kanununun 23 ncü maddesinde yer alan 

iştirakçilerine verdiği borç para, emekli, dul-yetim aylığı alanlara 

28.4.1982 tarihinde kabul edilen 2665 sayılı Kanunun (Ek 1-5) madde

lerinde belirlenen Dinlenme ve bakım evleri tesis etmek ve işlet

mektir.



A- Borç Para Verme :
Fiili hizmet süresi 5 yılı geçen iştirakçilerden istiyenler, 

iki kefille birlikte imzalayacakları senet karşılığında bulundukları 
derecelerin son kademesinin aylığının bir buçuk katı kadarını. Sandık
tan 12 ay, 18 ay ve 24 ay vadeli olarak ve % 5 faiz karşılığında 
borç olarak alabilmektedirler. Verilen borç para, afet ve fevkalade 
hallerde iki katına çıkarılmaktadır. Borç paraya esas aylık fiilen 
alman aylık olup, 1 ve 2 nci derecelerdeki ek posterseler de ayrıca 
nazara alınmaktadır. Bu yardımdan yararlanan iştirakçi sayısı ve 
verilen borç miktarı aşağıda -gösterilmiştir.

Borç Verilen 1980 Yılı 1981 iılı 1982 Yılı (10 aylık)
1- İştirakçi Sayısı ; 478.803 431.512 490.544
2- Ödenen Borç Para

Miktarı : 11.862 10.956 16.076( Milyon TL )

B- Dinlenme ve Bakımevleri :
Ülkemizde bugün sayıları 1,5 milyonu bulan aktif memur kitlesi 

ile 570 bini bulan emekli, adi malullük, vazife malullüğü dul ve 
yetim aylığı ile vatani hizmet tertibinden aylık alan bir kitle 
bulunmakta ve bunların sayıları büyümektedir. Kmekli, dul ve yetimle
rine sosyal güvenlik hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan T*G.Emekli 
Sandığı, toplumumuzdaki gelişmelere paralel olarak hizmetlerini her 
geçen gün daha iyiye, daha ileriye doğru yönlendirmek zorunluluğun
dadır. Başlangıçta, emekliler ve onların dul ve yetimlerine yalnız 
aylık bağlanmakta iken, bugün emekli ve bakmakla yükümlü oldukları 
aile bireylerine, dul ve yetimlerle, bunların muhtaç ana ve babala
rına sağlık ve tedavi yardımı yapılmaktadır.

Bu amaçla bugün sayıları ortalama 570 bin olan emekli, adi 
malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla vatani 
hizmet tertibinden aylık alanlardan, kendi olanakları ile huzurla



yaşantılarını sürdüremiyenler veya fizik güçleri nedeniyle bakıma 
gereksinimleri bulunanlar için Dinlenme ve bakımevi yaptırılması 
planlanmış olup, bu konuda 54-34- sayılı yasada gerekli değişiklik, 
28.4.1982 tarihinde kabul edilen 2665 sayılı yasa ile sağlanmıştır.

Sandıkça ilk aşamada ele alman, mülkiyeti Sandığa ait İstan
bul Nisbetiye'de 21581 metrekarelik arsa üzerinde 7 bloktan oluşan 
dinlenme ve bakımevi, Sandık yatırım programında 1975 yılından beri 
yer almakta ise de 56 adet parselden oluşan arsanın tevhid ve ifraz 
işlemleri, imar durumu, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararı, 
Etüd-Proje gibi teknik ve idari sorunlar nedeni ile gecikmiştir.
Piili inşaatına 1979 yılında başlanan yatırımın, proje maliyeti 
1.080.000.000,-TL. olup, 1984 yılı sonunda bitirilmesi programlan
mıştır. Tamamlandığı zaman 580 odadan oluşacaktır. Her blokta asan
sör, klima ve bunların yanısıra ayrıca tesisde ziyaretçi odaları, 
televizyon, dinlenme ve hemşire odaları, rehabilitasyon, fizikoterapi 
merkezleri, ibadethane, personel, yemek salonu gibi gerekli yardımcı 
üniteler bulunmaktadır.

Her oda 2 kişilik olup bu durumda 580x2=760 kişilik dinlenme 
ve bakımevinden yararlanma olanağı sağlanacaktır.

Buradalarda kalacak olan emekli,dul ve yetimler için yapılacak 
işletme maaliyet hesabına göre yönetmelikle tesbit edilecek oranda 
emekli,dul-yetim aylıklarında bir kesinti yapılacak ancak bu aylık
lar yetmediği takdirde aradaki fark Sandıkça karşılanacaktır.

Edinilecek deneyim ve çalışmalardan da yararlanarak yurdu
muzun diğer bölgelerinde de emeklilerden ve dul-yetimlerle vatani 
hizmet aylığı alanlardan kimsesiz, bakıma muhtaç, malül ve yaşlı 
olanların yararlanabileceği dinlenme ve bakımevlerinin yaptırılması 
ve işletilmesi amaç edinilmiş olup, gerekli etüt çalışmaları yapıl
maktadır.



Bu çalışmalar tamamlandığında İstanbul ili dışında diğer kent
lerimizde de çağdaş teknoloji ve imkanlardan faydalanılarak modern 
tesisler yapılmasına başlanacak ve V.Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde sandık emeklilerinin hizmetine sunulacaktır. Şimdiden 
ileride kurulucak başka tesisler için arsa tes-bit ve etütlerine baş
lanılmıştır.

2- Sosyal Sigortalar Kurumunda :
Bu kurumda da Sigortalılara bakmakla yükümlü oldukları aile 

fertlerine kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile sağlanan yardım
lar. yanında sigortalılara sağlanan bir yardım olarak "Konut Kredisi" 
bvılunmakt adır.

Konut Kredisi ;
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından işçilere konut yapımında 

kullanılmak üzere kredi yerilmektedir.
1981 yılı sonu itibariyle, toplam olarak 3906 kooperatife, 

180554 konut için 50.677*561.110,-lira kredi açılmış bulunmaktadır.
Sigortalılara bu kredinin verilebilmesi için.; 5 yıl sigorta

lılık süresy, 1000 iş günü prim ödemiş olması veya 1500 gün pirim 
ödemiş bulunması gerekmekte olup, bu gün için verilen kredi miktarı 
konut başına 600 bin T.L.dır.

Açılan kredinin tahsiline de yapı kullanım izin kağıdının 
veya geçici kabulun onayı tarihinden hangisinin tarihi eski ise o 
tarihten sonraki 6. ayı takip eden aybaşından başlanılmaktadır.

p pŞayet konut 85 m den az ise 20 yıl vade ve % 4 faiz, 85 m 
©den fazla 100 m den az ise 15 yıl vade ve % 5 faiz oranı uygulan

maktadır.
5 - Bağ-Kur1 da :
Bu kurumda da sigortalılarına konut yapımı veya toplu işyeri 

yapımı için, bu yapıların birinci derecede ipoteği karşılığında 
kredi verilmektedir. Ayrıca sigortalılarına işletme ve tesis kredi- 
sid© verebilmektedir.



1975 ile 1981 yılları zarfında 24-94- konut kooperatifi için 
8947 sigortalıya 1.529»109.000,-1İra konut kredisi,

Aynı dönemde 45 toplu işyeri kooperatifi için 3748 sigortalı
ya da 427.884.000,-lira işyeri kredisi olmak üzere cem'an
1.756.993.000,-lira kredi açılmış olup, bu miktar kredinin 
1.329.395*076,-lirası fiilen ödenmiş bulunmaktadır.

İşletme ve tesis kredisi olarak da 31*12.1982 tarihine kadar,
597.120.000,-lira ödenmiştir.

- BOLÜM VI -

- Öneriler -

1- Türkiyenin sosyal güvenlik sistemindeki sürekli ve hızlı 
gelişmeler, hizmetin götürüldüğü kesimlerin genişlemesi ve bu hizme
tin mahiyetinin de giderek farklılık kazanması; bu hizmeti üstlenen 
kurumlar için bu gelişme, genişleme ve iyileşmeye uygun bir yapılaş
maya ihtiyaç gösterdiğinden, artan iş hacmi ve yönetimlerle beliren 
ihtiyaçlar ve hizmetin özelliği ve ihtisası da nazara alınarak mevcut 
sosyal güvenlik kurumlarından henüz bir kuruluş kanunu.olmayanların 
bir kuruluş kanununa kavuşturulması, kuruluş kanunu bulunanların
ise bu ihtiyaç ve yeniliklere göre yeniden düzenlenerek kanunlaş
tırılması,

2- Ülkemizde sosyal güvenlik kumrularının sosyal güvenceye 
bağladığı çalışan vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazlalışmış olmak
la beraber, henüz bu güvenceye kavuşmamış olan bir kısım vatandaş
larımızın, özellikle tarım kesiminde bir hizmet akdi ile çalışan va
tandaşlarımızla kendi işletmelerinde çalışan çiftçi vatandaşlarımı
zın da ilgili sosyal güvenlik kurumlarına bağlanması hakkında yapılan 
çalışmaların, bu plan devresi için de bir sonuca ulaştırılması,



3- Bu güne kadar uygulaması başlatılmamış olmakla beraber, 
ülkemiz genelinde faydalı görülen; sosyal güvenlik konusunda, öğretim 
kurumlarından orta ve yüksek Öğrenimde vatandaşlarımıza sosyal 
güvenliği tanıtıcı dersler konulması, aosyal güvenlik kurumlarımızın

V '

ihtiyacı olan kalifiye personelin eğitilip, yetiştirilmesi için bu 
dalda meslek okulları açılması,

ğ- Sosyal güvenlik kurumlarından T.C.Emekli Sandığı iştirakçi
leri ile emeklileri ve aile bireyleri için, 657 sayılı Devlet memur
ları kanununda ve 5̂ 34- sayılı Kanun ve eklerinde; Sosyal Sigortalar 
Kurumu sigortalıları ile emekli ve aile bireyleri için, 506 sayılı 
Kanunda yer alan kısa vadeli sigorta kolları ile sağlanan hastalık, 
analık yardımları gibi hakların, hiç birinin bulunmadığı Bağ-Kur'da 
da özellikle sağlık yardımlarından başlamak ve bu kurumun şartlarına 
uygun bir biçimde kademeli ve zorunlu bir şekilde kurumun kaynakları
nı da olumsuz yönde etkilememek ve prim esasına dayandırılmak sure
tiyle yaygınlaştırılması,

5- İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevcut mevzuat hüküm-*» 
lerinin işy erlerinde uygulanması ile görevli bulunan Çalışma Bakan
lığı İş Güvenliği teşkilatınca yürütülen, işçi sağlığı- ve iş güven
liği denetimlerinin etkin ve yaygın bir hale getirilmesi için gerek
li yasal ve idari önlemlerin alınması,

6- Emeklilik hakları veren yasa hükümlerinde yaşlılık, malûl
lük, ölüm halleri dışında, sadece belirli hizmet süreleri olanların 
da emeklilik haklarından yararlandırılması özellikle Sosyal Sigorta
lar Kurumu ve bu Kurum Kanununun geçici 2Ç nci maddesine tabi Sandık
larla, T.C.Emekli Sandığı aktüeryal hesaplarına ve emeklilik pren
siplerine uygun düşmediğinden bu gibiler için de belirli hizmetle 
birlikte ülkemiz gerçeklerine uygun düşecek belirli bir taban yaşın 
tesbit edilerek yasal düzenlemeye gidilmesi,
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7- Mevcut sosyal güvenlik kurulularının sağladığı haklar , 
mahiyeti, yararlanma koşulları değişik olduğundan 1214 sayılı hiz
metlerin birleştirilmesine esas kanundan da yararlanılmak suretiyle 
üç sosyal güvenlik kurumundan sigortalıların durumlarına uygun olanına!

tesbit edildiğinden, kurumlarm aleyhine hesap dengesizliği yaratan 
bu durumun önlenmesi için sosyal güvenlik kurumlan normlarının 
gözden geçirilerek tutarlı ve sağlam esaslara bağlanılan kurumun 
ölçülerine yakın bir ölçü içerisinde birleştirilmesini sağlamak bakı
mından temel bir sosyal güvenlik yasasına bağlanması,

esas tutulan ücret ve kazançlar birbirinden farklı olduğu gibi, 
aylık bağlama sistemleri de (T.C.Emekli Sandığında kesenek kesilen 
göstergeden daha düşük bir göstergeden aylık bağlanması, Sosyal 
Sigortalar Kurumunda gerçek kazançdan daha düşük bir k&&afl.Qdan p>rim 
kesilerek, 5 yıllık kazanç ortalamasından aylık bağlanması, Bağ-Kur' 
da ise son bir yıl prim ödenen basamaktan aylık bağlanması ve basa
mak tutarlarının günün şartlarına göre çok düşük olması nedenleriyle) 
değişik bulunmakta ve emekli aylıkları da farklılıklar göstermekte
dir. Bu farklılıklarının giderilmesi ve aylıkların günün şartlarına 
göre belirli bir seviyeye getirilmesi için, prime ve keseneğe esas 
tutulan kazançların ve aylık bağlanmasına esas sistemlerin gözden 
geçirilmesi,

seviyeden ve raporumuzda boyutları belirlenen haklardan geriye 
dönüşlere izin verilmemesi, sosyal güvenceye kavuşturulmuş olan 
vatandaşlarımızdan belirli ve az sayıda kimselerden oluşan gruplara 
ayrıcalıklı, dikey ve munzam haklar tanınmasından kaçınılması,

geçme yoluyla daha çabukve iyişartlarla hak sağlama yolunu seçtikleri

8- Her üç sosyal güvenlik kuruluşunda da prime (keseneğe)

9- Sosyal güvenlik konusunda Ülkemizin geldiği bu günkü



10- Mevcut sosyal güvenlik kurmalarından T.C.Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur'un dışında kalan özel sigorta, 
sandık ve kurmaların hem kanunla kurulmuş olan sosyal güvenlik kurum
lan düzeyinde çalışmalarını temin etmek, hem de mali bünyesi bağlam 
olmayanların kapsadığı kişilerin gelecekteki sosyal güvenliklerinin 
bir teminata bağlanmasının sağlanması için Anayasa'mızın 60 ncı 
maddesinde (sosyal güvenliği sağlayacak teşkilatı Devlet'in kurması) 
prensibi de dikkate alınarak, bu sandık ve kuruluşların hukuki 
durumlarının gözden geçirilmesi,

Uygun görülmektedir.



T.C. EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLERİNİN CETVEL I

LLAR İTİBARİYLE SAYISI HİZMET SÜRELERİ EMEKLİLİĞE ESAS
Yılları Sayısı Hizmet Grubu Adet Dereceler Adet
1,972 931200 1 Yıldan az 98.379 1 22.079
1973 989800 1-5 Yıl 318.162 2 18.595
1979 1038900 6-10 " 305.522 3 30.579
1975 1092000 11-15 " 236.920 9 35.196
1976 1195000 16-20 " 159.675 5 59.209
1977 1175000 21-25 " 121.775 6 85.655
1978 1200000 26-30 » 50.595 7 121.228

1979 1225000 30'dan çok 15.359 8 168.926
1980 1250000 Toplam 1 .301.382 9 178.057
1981 1915000 10 182.210

CİNSİYETE ÜÖRE AYIRIMI (1980 yılı) YAŞ GRUPLARI (1980 yılı) 11 127.919
Cinsiyeti Adet Yaş Grubu Adet 12 92.697
Kadın 
Erkek 
TOPLAM :

309.955
996.927

1.301.382

18'den az 
18-23
29-29
30-35 '....36-91

819
176.685
336.907
309.887
207.053

13
19

Toplam

88.095
61.869
39.693

1.301.382
92-97 155.589
98-53 75.705
59-59 39.228
60'dan Yuk. 10.019
TOPLAM 1.301.382

-60
-



SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

Sigorta Kanununun
Yıllar İtibariyle Sayısı Uyguladığı İşyeri Sayısı
Yıllar Sayısı Yıllar İşyeri Sayısı
1965 895.802 1965 73.020

1970 1.313.500 1970 279.405
1971 1.4o4.8l6 1971 364.240
1972 1.525.012 1972 429.453
1973 1.649.079 1975 526.305
1974 1.799.998 1974 578.714
1975 1.823.338 1975 642.672
1976 2.017.875 1976 738.646
1977 2.191.251 1977 828.749
1978 2.206.056 1978 906.098

1979 2.152.4li 1979 972.473
1980 2.204.807 1980- 994*732
1981 2.228.439 1981 840.882
Cinsiyete Göre Ayırımı (198i Yılı)
Cinsiyeti Adet
Kafim 199*364
Erkek 2,029.075
Toplam 2.228.439



1- Tedavi

T.C. EMEKLİ SANDIĞINC 

MALÛLLÜĞÜ, AYLIĞI ALA 

YÜKÜMLÜ OLDUĞU AİLE I 

ALANLARA YAPILAN SAĞI

2- İyileşt 

Protez,

İl  Kişi TL. %_______  Kişi

81 : 350885 238 milyon IO669

82 (10 aylık süre) : ^92992 623 milyon 689i



SOSYAL SİGORTALAR KURÜMUNDA İŞKALALARI VE 
MESLEK HASTALIKLARININ (5) YILLIK SÜREDE SE

İşkazalan ile Meslek Hastalıkları vak’alarmın sigortalı
ların yaş gruplarına göre dağılışı :

Süreki 
sebepl

ıpları : 1977 1978 1979 1980 1981 Malüliyet Sebebi:
1.727 1.717 1.391 1.164 1.020 İşkazası
29.071 26.939 24.962 19.838 20.862 Meslek hastalığı
40.399 38.509 35.413 28.103 25.984 Toplam:
50.895 49.569 48.700 41.792 46.285
27.676 28.515 28.975 27.588 29.586
18.997 18.590 18.242 16.278 17.340
14.429 12.931 11.790 10.962 11.178'
10.217 11.210 10.807 8.618 7.989
4.713 4.609 4.476 4.139 4.082
1.117 1.107 1.122 1.011 971
909 666 507 515 374

ıeyen 173 140 45 120 3
200.323. 194.502 186.430 160.128 165.674

_1
3.

3.

İşkazalan ile Meslek Hastalıkları vak'alarmım 
Sigortalıların cinciyetlerine gö're dağılışı:

■-1.2Z2-
5.689

194.654
200.323

1978 1979
5.160 6.635

189.342 179.795
19^.502 186.430

1980

5.884
154.244
160.128

1981

5.242
160.432
165.67^

Ölüm vak'a: 

ölüm sebebi 197'
İşkazası 

Meslek hastalığı 
Toplam ;

1.13!rıl 
1.30»



SOSYAL SİGORTALAR'KURUMUNUK YAŞLILIK VE M 
AYLIĞI ALANLARININ

sonu itibariyle yaşlılık sigortasından aylık Yıl sonu
akta bulunanların sinsiyet ve yaş .gruplara, t cinsiyet

gruplan 1980 19oi Y aş Grupl
Kadın Srkek Toplam Kadın Erkek Toplam

59 692 1032 1724 1324 3376 4700 .-24

+4 342? 13288 16715 4301 18770 23071 25-29

+9 4513 <+2718 47231 5439 56571 62010 30-34

?4 11958 58848 70806 11979 71000 82979 35-39

59 10265 68495 78758 12820 82320 95140 40-44

S4 5626 37710 <+3336 6327 43532 49859 45-49

>9 5013 3A96 39509 5270 36193 41463 50-54

A 2928 15320 18248 3315 1834ı 21656 55-59

?9 1328 5898 7226 1486 6351 7837 60-64

515 2732 3247 307 4537 4844 65-69

eyen 54 173 227 90 73 163 70-74

<+6.317 280.750 327.027 52.658 341.064 393.722 75-79

talamam. 57 57 57 56 56 56 80+

Bilinmeyen 

Toplam 4. 

Yaş Ortalaması



BAG-KüE1 DAN 
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAN SİGORTALI 

BASAMAKLARA DAĞILIMI

:ıllar B A S A M A K L A

1
977 311

2
532

-i- Jl_
59̂  597

. _5_
951

6
1.389

_Z_
1.150

.978 308 4ll 431 401 57̂ 710 666

.979 1.887 1.419 896 706 1.110 1.086 1.146

.980 5.1W 2.301 1*97̂  2.000 2.034 2.179 2.223
-981 4.753 1.515 1.035 959 1.296 1.429 1.27̂
,’oplam 12.4-056S1?8 4.930 4.663 5.965 6.793 6.459

tyılkan çıkanlar

5i.i2.i98l İtibariyle Aylık Alanların Sayısı



3AC--KUR' DAN
MALULİYET AYLIĞI BAĞLANAN SİGORTALILARIN YILLARA G(

ıllar BASA M A K L A R

1 2 3 4 5 6 7 8 _2_
977 8 7 7 2 9 4 5 8 10

978 44 53 42 39 38 47 37 38 40
979 197 173 104 86 86 86 65 57 52
980 33? 262 143 125 132 117 137 133 102

98i 242 323 285 185 155 214 81 150 39

'oplam 828 818 581 437 420 468 325 386 243

■ylıktan çıkanlar

il.12.198l İtibariyle Aylık Alanların Sayısı
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Sosyal Sigortalar Kurumunda CETVEL VIII
ölümleri dolayxsxyle haksahiplerine aylxk bağlanan

Yas Gruplarx 1977 1978 1979 1980 198i

-29 355 359 378 394 350

30-34 511 522 520 631 510

35-39 742 ?4o 707 688 585

4o-44 934 1014 752 823 655

45-49 1140 1129 1153 1064 828

50-54 1229 1355 994 1134 94i

55-59 698 703 620 688 687

60-64 629 625 305 352 326

65-69 508 512 305 349 257

70-74 280 205 163 168 157

75-79 179 14i 123 97 95

80+ 179 136 106 57 58

Toplam 7.384 7.44i 6.126 6.445 5.449

Yaş ve
Malullük aylxğx
bağlandxktan
sonra ölenler 4.805 5.686 6.886 8.186 8.111

Toplam 12.189 13.127 13.012 14.631 13.560

Kadxn 471 572 596 618 430

Erkek 11.718 12.555 12.416 14.013 13.130

Yxl sonlarx itibariyle Malüllük, Yaşlxlxk ve ölüm
Sigortalxlarxndan aylxk almakta bulunanlar:

Aylxk Alanlar 1977 1978 1979 1980 1981

Yaşlxlxk 178.719 217.959 268.98i 327.027 393.722

Malûller 23.095 24.724 26.236 27.028 27.429
Eşler 67.019 78.050 86.493 91.113 105.419
Çocuklar 77.442 95.297 99.365 117.366 116.0^3
Ana ve Babalar 3.594 4.061 4.305 4.378 4.976

Toplam 349.869 420.091 485.380 566.912 647.589
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ba{
ÖLEN SİGORTALILARIN Y

B A S A M A

1 2 _5_ 6

1.017 700 513 ^29 397 333
357 258 2^7 110 129 12Ç

2.296 9^+0 621 50 517 37 £
^.8^8 700 615 538 555 51Ç
2.283 1.335 721 602 599 563

10.801 3.933 2.717 2.183 2.197 1.92C

tan çıkanlar
.1981 İtibariyle Aylık Alanların Sayısı



En Yüksek Aylıklar 
(30 Yıl hizmet için)

L- Org.Gn. Yasama 
Organı üyeleri, 
Bakanlar
göstergesi :l400+900

2<- Müsteşar, Prfo. 
Vali,Kd.Âlb. 
göstergesi:l400+600

3- Genel Müdür,Doktor, 
Eczacı,Veteriner 
göstergesi :l400+500

31.275.-

Öğretmen,Mühendis,
Emniyet Müdürü : 29*925
göstergesi :1400+400

T.C. EMEKLİ SANDIĞINCA ÖDENEN EN 

ORTALAMA VE ALT SINIR AYLIKLARI 

(1982 Yılı için)

(3500.-TL.Sosyal Yardım 

Zammı hariç)

Ortalama Aylıklar

: 36*675.- Emekliler î 15*005.

Vazife ve Harp Malûlleri : 124.98i.

Adi Malûller :10.75i.*

32.625.- Dul ve Yetimler

Kore Gazi Aylıkları

7.207.*

İstiklal Madalyası alan
ların aylıkları *10,500..

: 3.750.*

Yüksek öğrenimli 
memurlar 1 nci 
derece 4 üncü ka
deme
göstergesi : 1400

: 24.525



ık Ajanların Türleri 
ekliler 

Vazife Malûlleri 
Adi Malûller 
Dul ve Yetimler

Sosyal Yardım Zammı hariçtir#

.ık Alanların Türleri 
Emekli, Malûl Aylığı alanlar t 
Dul-yetim aylığı alanlar :

T„G® EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEI 
ALANLARIN TÜRLERE GÖRE DAĞI] 
AYLIK TOPLAMI (1982 Yılı içi

Adetleri
286827

4132
12429
233696 

537.084

Emekli-Dul-Yetim Sa;

1970 Yılı 
74.997 

105#898

180.895



SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA Ö] 

ORTALAMA VE ALT SINIR AYLIKLA]

Azami aylık 

Yakacak

Ortalama aylık 

Yakacak

Asgari aylık 

Yakacak

17.640.-

2.500.-

20.140.-

9.385.-
2.500.-

11.885.-

8.820.-
2.500.-

11.320.-

Sadece 2 

aylığı <

Yakacak



SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN YAŞLILIK, 
AYLIĞI ALANLARIN DAĞILIMI ve YILLIK ÖD

(198i Yılı için)

/•lık Alanların Türleri
- Yaşlxlxk
- Maluliyet
- Dul ve Yetimler
- Sürekli işgöremezlik

ylxk Alanlar 
aşlxlxk 
alüliyet 
Lüm

Adetleri
393.722
27.429
226.438
24.673

1981 yxlxnda toplam bu kesime 13.772.369.098.38 11 

ödenmiştir.
Zaman İçinde Artxs 

1970 1973 1980 198]
38.589 112.682 327.027 393.722
15.851 19.698 27.028 27.429
53.605 107.624 212.857 226.̂ 38

108.045 240.004 566.912 647.589



BAĞKUR'dan YAŞLILIİ 
ALANLARIN DAĞILIMI vs YI]

Aylık Alanların Türleri Adetli

1- Yaşlılık 83.12
2- Maluliyet ^#20
3- Dul ve Yetimler 38®60

Aylık Alanlar 1970 1975
Yaşlılık - 55
Maluliyet - 12
ölüm - 2.622 (D<



CETVEL XV

19Ö2 YILINDA BASAMAKLARA GÜRE 1$ YIL 
SİGORTALI OLAN VE 55 YAŞINDA BULUNAN 
BAG-KUR SİGORTALILARINA BAĞLANAN 
YAŞLILIK AYLIKLARINI GÖSTEREN TABLODUR

Sosyal Yardım
Basamak Yaşlılık Aylığı Zammı

1 5410 3246 1000.-

2 5^70 3282 1000.-

3 554o 3324 1000.-

4 5710 3426 1000.-

5 6380 3828 1000.-

6 7310 4386 1000.-

7 864o .5184 1000.-

8 9630 5778 1000.-

9 10800 6480 1000.-

10 12420 7452 1000.-
11 14İ10 8466 1000.-
12 16170 9702 1000.-

NOTj Yukarıdaki aylıklar aşağıdaki şartlara göre değişmektedir*

1- Malullük aylığı gelir basamağının % 70* i üzerinden, sigortalı 
başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malül ise % 80 
üzerinden hesaplanır. Malüllük aylığı her halikarda gelir ba
samağının -% 80'ini geçmez.

2-a) 15 tam yıl prim ödeyenlerin yaşlılık aylığı gelir basamağı
nın % 60*ı üzerinden hesaplanır.

b) Geçici 2. maddeye göre bağlanacak yaşlılık aylığı gelir ba
samağının % 70'i üzerinden hesaplanır.

c) 15 tam yıldan fazla prim ödenen her tam yıl için yaşlılık 
aylıkları gelir basamağının % l'i oranında arttırılır.

d) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra prim ödenen her 
tam yıl için yaşlılık aylıklarında ayrıca % 1 artırma ya
pılır.

e) Yaşlılık aylıkları 1 tam yıl prim ödenen gelir basamağı üze
rinden hesaplanır.

f) Yaşlılık aylıkları gelir basamağının % 90'mı geçemez.



Sıra
Not Sandıkların İsmi

Sigortalı
Sayısı

Emekli
Sayısı

CETVEL XVI

Dul 
S ayı 4ı

Eş-Çoı
Sayn

1 Yapı ve Kredi Bnk.Emekli Sn* 9857 1456 377 M
2 Doğan Sigorta A.Ş.Emekli Sn* 361 112 32 307
3 Türk Genel Sigorta Emekli Sn. 111 20 4 169
4 T.Tütünçüler Bnk.Emekli Sn. 398 27 4 35^
5 İstanbul Bnk.Em.Snd. 1765 131 5^ 3820
6 T.Garanti Bankası Em.Sn. 3500 750 150 10.000

7 Pamukbank T.A.Ş. Em.Sn. 2405 113 48 270
8 T.öğretmenler Bnk.Em.Sn. 3706 179 54 3473
9 Eskişehir Bnk.Em.Sn. 319 35 1 -
10 Odalar ve Bor.ve Bir.P.Em.Sn. 2930 1185 *U5 -
11 Şeker Sigorta Emekli Snd. 151 45 17 217
12 T.Ticaret Bnk.Emekli Snd. $771 856 308 16.000

13 Akbank T.A.Ş. Emekli Snd. 10.079 816 250 4324

14 Anadolu An.TUrk.Sig.Em.Sn. 297 90 23 267

15 Milli Reasürans T.A.Ş. Em.Sn. 190 125 28 -
16 OsmanlI Bankası Emekli Sn. 1589 501 156 3000

17 Şekerbank T.A.Ş. Emekli Snd. 2361 266 110 7116

18 T.Sinai Kalk.Bnk.Emekii Sn. 334 88 9 802

19 T.İş Bankası Emekli Sn. 20.136 3152 1337 42.718
20 Tam Sigorta Emekli Snd. 69 15 M 84
21 Türk Dış Tic.Bnk.Em.Snd. 34l 44 7 366
22 Türkiye Vakıflar Bnk.Em.Sn. 5079 610 121 93^0
23 Ankara Ana.Türk.Sig.S.Em.Sn. 124 57 12 133
24 Anadolu Bnk.Em.Snd. 2210 155 39 3405

Genel Toplam 75083 10828 355^ 106185
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