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GENEL GEREKÇE

însan Hakları Evrensel Beyannamesi 22. maddesinde "Herkes toplumun bir ferdi
olarak sosyal güvenlik hakkma sahiptir, sosyal güvenlik bireyin onuru, kişiliğinin
geliştirilmesi için kaçınılmaz, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tatmin edilmesi
temeline dayanır" hükmü yer almaktadır.

Anayasa'nın 17. Maddesi "Herkes, yaşama, maddî ve manevi varlığını koruma ve
geliştirme hakkına sahiptir".

Anayasa'nın 60. Maddesi "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar".

Yine Anayasa'mn 61. Maddesi Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle,
malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet,
sakatların korunmalarım ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar,
Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar
kanunla düzenlenir. Devlet, korunmaya muhtaç çocuklann topluma kazandıniması için her
türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur" denilmektedir.

Zorlu yaşam koşullan içerisinde sosyal güvenliğe duyulan ihtiyaç, insanlık tarihinin en
eski zamanlanna dayanmaktadır. İnsanoğlu her zaman kendisini yoksulluğa iten ve geleceğini
tehdit eden olaylara ve sosyal risklere karşı kendini koruma duygusu taşımıştır. Yaşlılık,
hastalık, sakatlık, işsizlik; yoksuzluk, çaresizlik ve açlıkla eş değer anlam algısı ve kaygısı
yaratmaktadır. Bu durumun tersine sosyal güvenlik kavramının ise; toplumu riskli olarak kabul
edilen olay ve olgulardan koruduğu, bireylerin kendisine olan güvenini ve güvenlik duygusunu,
yaşama olan inancım arttırdığı, bireylerin kişiliğinin gelişmesine katkı sağladığı gözlerden
kaçmamaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütünün 28 Haziran 1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal
Güvenliğin Asgari Şartlarına ilişkin sözleşmesinde sosyal risklerin nelerden oluştuğu
tespit edilmiştir. Sözleşmede sosyal risk olarak adlandırılan söz konusu riskler,
Hastahk(tıbbi bakım), Hastalık (yitirilen kazancın karşılanması), iş kazası ve meslek
hastalığı, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm (yakın mirasçıların korunması), aile yardımları
ve işsizliktir. Bu gruptaki riskler, kişilerin çalışma gücünü etkileyerek onu gelirinden yoksun
bırakmaktadır. Maddi ve manevi risk ile karşılaşan, gelir düzeyi belli bir sınırın altında olan
yada hiçbir geliri olmayan bireylere sosyal devletin asgari bir güvence sunması gerekmektedir.
Sosyal güvenliğin sağlanmasında ve gerçekleştirilmesinde sosyal sigortalar ile sosyal yardımlar
ve hizmetler en önemli araçlardır. Bununla ilgili finansman ise gelirlerden alınan vergilerle
sağlanmaktadır.

Bu yüzden devletin sosyal güvenlik politikalarına ve sosyal programlara daha fazla
ağırlık vermesi zorunluluğu doğmaktadır.

Sosyal yardım; işi ve geliri olmayan muhtaç, durumdaki kişilere herhangi bir katkısı
bulunmaksızın sosyal gelir sağlanması anlamına gelmektedir. Muhtaçlık durumunu ise ilgili
kurum, kuruluşlar ve resmi mercilerin yapmış olduklan incelemeler neticesinde belirlenir. Çok
yoksul kişilere devlet eli ile devlet bütçesinden ayni ve nalcdi olarak sosyal yardım v^T^z^ö^te^
sağlanır. Bu durum toplumları oluşturan bireylerin üzerinde oluşan baskı ve kay^^^^r^m
azaltacağı gibi mutlu ve sağlıklı toplumlann oluşmasına katkı sağlayacaktır. /
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#■ Yaşanan ağır ekonomik koşullar ve pandemi süreci yoksullarımızı daha yoksullaştırmış
ve muhtaçlık seviyesi oldukça artmıştır bu olumsuz koşullardan etkilenen kesim ise
yaşlılarımızdır. Onlann ekonomik kriz altında ezilmemeleri ve aylıklannda iyileştirme
yapılması adına bu kanun teklifi verilmektedir.
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65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK
VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA 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 Hakkmda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan 'T/3'ünden" ibaresi "2/3'ünden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
'T/3'ünden" ibareleri "2/3'ünden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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