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Millet Meclisi Başkanlığına
Genel Kurulun 25 . 5 . 1976 tarihli ve 104 ncü Birleşiminde (65 yaşını doldurmuş, muhtaç - güçsüz ve
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki kanun tasarısı) görüşülürken verilen önergelerin
ışığı altında tasarı kapsamının daha şümullü hale getirilmesi gayesiyle birinci maddenin yeniden düzenlen
mesi amacıyle Komisyonumuza geri alınmıştı.
Bu defa, Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde madde metni kapsamı genişletilmek suretiyle yeniden
düzenlenmiş ve kanunun işleyiş kolaylığını sağlamak amacıyle tasarıya yeni bir metnin, 8 nci madde olarak
ilâvesi uygun görülmüştür.
Daha önce yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen tasarının 8 ve 9 ncu maddeleri yeni ilâvesi Komisyonumuzca
kabul edilen 8 nci madde nedeniyle madde numaralarının 9 ve 10 olarak düzenlenmesi ve Genel Kurulda
yukarıda anılan şekilde dikkate alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONU METNİ
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Tasarısı

Hakkındaki

Kanun

MADDE 1. — 65 yaşım doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, iş görme
ve çalışma gücünden mahrum olduğunu tam teşekküllü hastanelerin Sağlık Kurulu raporu ile belgeleyen ve
muhtaçlığım il veya ilçe idare heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan, Sosyal Güvenlik kuruluşlarının
herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
nafaka
bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan mahkeme kararıyle veya doğrudan doğruya kanunla bağ
lanmış herhangi devamlı bir gelire sahip olmayan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre 60 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek kat
sayı ile çarpımından bulunacak miktarda aylık bağlanır.
Bunlardan evli olup, eşleri yukarıdaki şartlara haiz olanların aile reislerine ise bu aylık % 50 artırılarak
bağlanır.
Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla, devamlı gelir sağlayan veya sağlaması mümkün
olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.
65 yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malûl
olduklarım tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan ve 55 yaşını doldur
muş, yukarıdaki şartları taşıyan Türk vatandaşlarına da bu kanun hükümlerine göre aynı ölçüde aylık bağ
lanır.
65 veya 55 yaşm bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki
doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı tarihten
geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.
MADDE 8. — T. C. Emekli Sandığı il veya ilçe idare heyetlerinin soruşturma ve kararları dışında gerekti
ğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında, çeşitli soruşturma yaptırmaya, resmî ve özel idare mües
sese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi istemeye yetkilidir.
Bu kanun uyarınca tam teşekküllü hastanelerden alman sağlık kurulu raporları, merkezde Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve T. C. Emekli Sandığı tarafından görevlendirilecek Uç uzman
hekimden oluşan bir sağlık kurulunca karara bağlanır.
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