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GENEL GEREKÇE

Sosyal devlet, toplumda sosyal adaleti sağlamak için, devletin elinde
bulundurduğu kaynaklan sosyal, politik ve ekonomik olarak adil dağıtılmasını,
toplumdaki tüm kesimlere ulaştırılmasım ve güvenli bir hale getirilmesini
öngören bir devlet modelidir. Sosyal devletin en önemli görevlerinden birisi
toplumun bütün kesimlerini ekonomik ve sosyal açıdan korumaktır. Sosyal
devletin korumaya öncelik verdiği kesimlerin başında yaşlılar, engelliler, gaziler
ve şehit yakmları gelmektedir. Bu kesimlerin insan onuruna yakışan bir hayat
sürmelerini sağlamak hem devletin bir görevi hem de vicdani bir sorumluluktur.
Ancak ülkemizde bu kesimler çok zor ekonomik koşullar altında düşük maaşlar
sebebiyle yaşamlarını sıkıntı içinde geçirmektedir.

5510 sayılı SSGSS Kanununa eklenen Ek Madde 18 ile Kurumdan aylık veya
gelir alanlara dini bayramlar için özel bir düzenleme öngörülmüş ve halihazırda
emeklilerimize dini bayramlar için Bayram İkramiyesi ödenmesi düzenlenmiştir.
Ne yazık ki engelliler gibi korunması gereken bazı kesimlere bu ikramiye
verilmemiştir.

Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın korunması, desteklenmesi ve toplumsal
yaşama katılmalarının sağlanmasında büyük yetersizlikler bulunmaktadır. Ne
yazık ki engellilerimizin istihdamından insanca yaşayabilecekleri bir gelir elde
etmelerine, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına kadar bir dizi önemli sorununun
yanı sıra gelir açısından destelenmelerinde de büyük sorunlar bulunmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında engelliler arasında da en çok korunması gereken ve gelir
desteğine muhtaç kesim 2022 sayılı Kanun ile 2828 sayılı kanun kapsamında olan
muhtaç durumdaki engellilerimizdir. Hiçbir güvencesi veya geliri olmayan bu
engellilerimiz, gelir yetersizliklerinden dolayı hayatlarını sürdürmekte
zorlanmaktalar, yaşamları için gerekli tıbbi desteklerden daha yoksun
kalmaktadırlar.

Anayasamızda da belirtildiği üzere pozitif ayrımcılık hakkına sahip olan engelli
vatandaşlarımız Pandemi ve sonrasında siyasi iktidarın yanlış politikası yüzünden
toplumsal yaşama katılamadıkları gibi engelli bireylerin gelirleri ve satın alma
güçleri hızla erimiştir. Siyasi iktidar, ne yazık ki engelli vatandaşlarımıza ilişkin
yardımlarını arttırmamakta ve mağduriyetlerini devam ettirmektedir.

Bu kanun teklifi ile muhtaç durumdaki engelli vatandaşlarımızın korunması,_g^n
desteklerinin arttırılması amacıyla dini bayramlarda yüzlerini
yeterli olmasa da gelirlerine katkı sağlayacak bayram ikramiyesi Öden^ib
edilmektedir.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile 2022 Sayılı yasa kapsamında olan engellilere
Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi ödenmesi öngörülmüştür.

MADDE 2- Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında olan ve sosyal yardım ya
da harçlık alan engellilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi
ödenmesi öngörülmüştür.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4-Yürütme maddesidir.
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65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK
VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI KANUNU İLE SOSYAL

HİZMETLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 1/7/1976 tarihli ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlanna Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 3- Bu kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında
aylık almakta olan engellilere, bayramın içinde bulunduğu ayda aylık alma
şartıyla, Ramazan ve Kurban Bayramında bayramın olduğu ayda yürürlükte olan
net asgari ücret tutarında Bayram ikramiyesi ödenir. Söz konusu ikramiye 2 nci
maddenin birinci fıkrasında aylık ödemesinin yapılış usul ve esaslarıyla Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleştirilir. Bu madde kapsamında yapılacak
ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, ayrıca Bakanlık bütçesine
eklenir. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yayınlanacak bir yönetmelik
ile belirlenir."

MADDE 2- 27/5/1983 tarihli ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 19- Bu kanunun Ek 7. maddesi ile Ek 11. Maddesi
kapsamında olup sosyal yardım yapılan veya harçlık verilen engellilere; bayramın
içinde bulunduğu ayda aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban Bayramlarında
bayramın olduğu ayda yürürlükte olan net asgari ücret tutarında bayram
ikramiyesi ödenir. Söz konusu ikramiye 2 nci maddenin birinci fıkrasında aylık
ödemesinin yapılış usul ve esaslarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca
gerçekleştirilir. Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla
gerekli olan tutar, aynca Bakanlık bütçesine eklenir. Ödemeye ilişkin usul ve
esaslar Bakanlıkça yayınlanacak bir yönetmelik ile belirlenir."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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