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BÖLÜM - I
Genel Hükümler

Kanunun amac
Madde 1 kazalariyle meslek hastal klar , hastal k, anal k,
mâlûllük, ya
k ve ölüm hallerinde bu kanunda yaz
artlarla
sosyal sigorta yard mlar sa lan r.
Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal Sigortalar Kurumu)
anlam na gelir.
Sigortal say lanlar
Madde 2 - Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç i veren
taraf ndan çal
lanlar bu kanuna göre sigortal say
rlar.
10/7/1941 tarihli ve 4081 say
Çiftçi Mallar
n Korunmas
hakk ndaki Kanuna göre çal
lan Koruma Bekçileri bu kanuna tabidir.
Ceza infaz kurumlar ile tutukevleri bünyesinde olu turulan tesis, atölye ve
benzeri ünitelerde çal
lan hükümlü ve tutuklular hakk nda yaln z i kazas
ile meslek hastal klar , anal k ve hastal k sigorta kollar
uygulan r. Ancak
bunlar istekleri halinde malûllük, ya
k ve ölüm sigorta kollar bak
ndan bu
Kanunun 85 inci maddesinde öngörülen artlar ta malar kayd yla iste e ba
sigortal olabilirler. Bu ekilde çal
lanlar n i vereni Ceza nfaz Kurumlar
ile Tutukevleri
Yurtlar Kurumu, i veren vekilleri ceza infaz kurumlar ile
tutukevleri i yurtlar
n sorumlu müdür ve amirleridir.
Bu kanunda belirtilen Sosyal Sigorta yard mlar ndan sigortal lar
ile bunlar n e ve çocuklar ve sigortal lar n ölümlerinde bu kanuna
göre hak sahibi olan kimseleri yararlan rlar.
Sigortal say lmayanlar
Madde 3 - I - A
da yaz
kimseler bu kanunun uygulanmas nda
sigortal say lmazlar :
A. a) Kamu sektörüne ait tar m ve orman i lerinde ücretle,
b) Özel sektöre ait tar m ve orman i lerinde ücretle ve sürekli
olarak,
c) Tar m sanatlar na ait i lerde,
d) Tar m i yerlerinde yap lan ve tar m i lerinden say lmayan
lerde.
e) Tar m i yeri say lmayan i yerlerinin park, bahçe, fidanl k ve
benzeri i lerinde,
Çal anlar hariç olmak üzere tar m i lerinde çal anlar.
B)
verenin ücretsiz çal an e i,
C) Ayn konutta birlikte ya yan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü
derece dâhil) olan h
mlar aras nda ve aralar na d ardan ba ka kimse
kat lm yarak bu konut içinde yap lan i lerde çal anlar,
D) Ev hizmetlerinde çal anlar (ücretle ve sürekli olarak
çal anlar hariç)
E) Askerlik hizmetlerini yapmakta olan yükümlüler (27.2.1962
tarihli 33 say
kanun hükümlerine göre çal anlar hariç).
F) Kanunla kurulu emekli sand klar na aidat ödemekte olanlar,
G) Yabanc bir memlekette kurulu her hangi bir müessese taraf ndan
ve o müessese nam ve hesab na Türkiye'ye bir i için gönderilen ve
yabanc memlekette sigortal
oldu unu bildiren yabanc kimseler,
H) Resmî meslek ve sanat okullariyle, yetkili resmî makamlar n
müsaadesiyle kurulan meslek veya sanat okullar nda tatbikî mahiyetteki
yap m ve üretim i lerinde çal an ö renciler
I) .....................................................,
J) Sa
k müesseselerinde i e al
lmakta olan hasta veya
mâlrc;ller,

K) Her hangi bir i verene hizmet akdiyle ba
olmaks
n kendi
nam ve hesab na çal anlar,
L) ......................................................
II - A
da belirtilenler hakk nda baz sigorta kollar
uygulanmaz :
A) ........................................................
B) Özel kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen ç raklar
hakk nda, ç rakl k devresi say lan süre içinde anal k, mâlüllük
ya
k ve ölüm sigortalar ile bu kanunun 35 inci maddesi hükümleri
uygulanmaz.
C) Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlar ndan mâlüllük veya
emekli ayl
almakta iken bu Kanuna tabi sigortal bir i te
çal anlar n 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar
üzerinden 63 üncü madde hükmüne göre Sosyal Güvenlik Destek Primi
kesilir.
Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmi süreler, bu Kanuna göre
sigortal
k süresinden say lmaz ve 24.5.1983 tarih ve 2829 say
Sosyal Güvenlik Kurumlar na tabi olarak geçen hizmetlerin
birle tirilmesi hakk nda Kanun hükümleri uygulanmaz, 64 üncü madde
hükmüne göre toptan ödeme yap lmaz. Ancak i kazas veya meslek
hastal
halinde 12 nci madde hükümleri uygulan r.
Bunlardan kendi kanunlar na göre görev mâlullü ü ayl
ba lanm
olanlar Kurumdan yaz
talepte bulunurlarsa, bunlar hakk nda talep
tarihini takip eden ayba ndan itibaren malullük, ya
k ve ölüm
sigortalar da uygulan r.
D).........................................................
veren ve i veren vekilinin tarifi
Madde 4 - Bu kanunun uygulanmas nda 2 nci maddede belirtilen
sigortal lar çal
ran gerçek veya tüzel ki iler « veren» dir.
veren nam ve hesab na i in yönetimi görevini yapan kimseler
veren vekili» dir.
Bu kanunda geçen i veren deyimi i veren vekilini de kapsar.
veren vekili bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolay
aynen i veren gibi sorumludur.
Çiftçi mallar
koruma bekçileri hakk nda, i verenlerin bu
kanunda belirtilen yükümleri bunlar tayine yetkili makam taraf ndan
yerine getirilir.
yerinin tarifi
Madde 5 - Bu kanunun uygulanmas nda, 2 nci maddede belirtilen
sigortal lar n i lerini yapt klar yerler, "i yeri" dir.
in niteli i ve yürütümü bak
ndan i yerine ba
bulunan
yerlerle dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y kanma, muayene ve
bak m, beden veya meslek e itimi yerleri, avlu ve büro gibi di er
eklentiler ve araçlar da «i yeri» nden say
r.
Sigortal
n ba lang
ve mecburi olu u
Madde 6 - Çal
lanlar, i e al nmalariyle kendili inden
«sigortal » olurlar.
Sigortal lar ile bunlar n i verenleri hakk nda sigorta hak ve
yükümleri sigortal
n i e al nd
tarihten ba lar.
Bu suretle sigortal olmak hak ve yükümünden kaç
lamaz ve
vazgeçilemez.
Sözle melere, sosyal sigorta yard m ve yükümlerini azaltmak veya
ba kas na devretmek yolunda hükümler konulamaz.
Geçici görevle yabanc ülkeye gönderilme
Madde 7 veren taraf ndan geçici görevle yabanc ülkelere
gönderilen sigortal lar n bu kanunda yaz
hak ve yükümleri bu görevi
yapt klar sürece de devam eder.
yerini bildirme
Madde 8 veren, örne i Kurumca haz rlanacak i yeri bildirgesini

en geç sigortal
çal
rmaya ba lad
tarihte Kuruma do rudan vermek veya
iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.
irket kurulu u a amas nda, sigortal
çal
rmaya ba layaca
tarihi ve
çal
lacak sigortal
say
beyan eden
irketlerin ticaret sicili
memurluklar na yapt klar bu bildirimler, ticaret sicili memurluklar nca on gün
içinde ilgili Kurum ünitesine gönderilir ve bu bildirim, i verence Kuruma
yap lm
say
r. Bildirimin bu süre içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde
ilgili ticaret sicili memurlu u hakk nda bu Kanunun 140
nc
maddesinin (a)
kras uyar nca i lem yap
r.
verene, Kurumca, bildirgenin al nd
bildirir bir belge
verilir veya taahhütlü olarak gönderilir.
Bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi bu kanunda belirtilen
hak ve yükümleri kald rmaz.
yerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni
veren i
yeri bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde
do rudan Kuruma vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.
Sigortal çal
lan bir i in veya i yerinin ba ka bir i verene
devrolunmas veya intikal etmesi halinde de, yeni i veren bildirge
vermekle yükümlüdür. Bu i lerde çal an sigortal lar n sigorta hak ve
yükümleri devam eder.
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili di er merciler, yap
ruhsat
verdikleri in aatlar
ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma
bildirmekle yükümlüdürler.
Çal
lan Sigortal lar bildirme
Madde 9 veren çal
raca
kimseleri, i e ba latmadan önce
örne i Kurumca haz rlanacak i e giri bildirgeleriyle Kuruma do rudan
bildirmekle veya bu belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle
yükümlüdür.
aat i yerlerinde i e ba lat lacak kimseler için i e
ba lat ld
gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen
e giri bildirgeleri ile Kuruma ilk defa i yeri bildirgesi verilen
yerlerinde i e al nan i çiler için en geç bir ay içinde Kuruma
verilen veya iadeli-taahhütlü olarak gönderilen i e giri bildirgeleri
de süresi içinde verilmi say
r.
D
leri Bakanl
n sigortal olarak yurtd
göreve atanan
personeli için i e giri bildirgeleri ise, Kuruma en geç üç ay içinde
gönderilir.
Bildirilmeyen sigortal lar için yap lacak i lem
Madde 10 - Sigortal çal
lmaya ba land
n süresi içinde
Kuruma bildirilmemesi halinde bildirgenin sonradan verildi i veya
sigortal çal
ld
n Kurumca tesbit edildi i tarihten önce
meydana gelen i kazas , meslek hastal
, hastal k ve anal k
hallerinde ilgililerin sigorta yard mlar Kurumca sa lan r.
Sigortal çal
lmaya ba land
Kuruma bildirilmi veya bu
husus Kurumca tesbit edilmi olmakla beraber, yeniden i e al nan
sigortal lardan, süresi içinde Kuruma bildirilmiyenler için de, i
kazas , meslek hastal
, hastal k ve anal k hallerinde gerekli sigorta
yard mlar Kurumca sa lan r.
Ancak, yukar ki f kralarda belirtilen sigorta olaylar için
Kurumca yap lan ve ilerde yap lmas gerekli bulunan her türlü
masraflar n tutar ile, gelir ba lan rsa bu gelirlerin 22 nci maddede
sözü geçen tarifeye göre hesabedilecek sermaye de erleri tutar , 26 nc
maddede yaz
sorumluluk halleri aranmaks
n, i verene ayr ca
ödettirilir.
BÖLÜM - II
Kazalariyle Meslek Hastal klar

Sigortas

kazas ve meslek hastal
n tarifi
Madde 11 - A)
kazas , a
daki hâl ve durumlardan birinde
meydana gelen ve sigortal
hemen veya sonradan bedence veya ruhca
âr zaya u ratan olayd r :
a) Sigortal
n i yerinde bulundu u s rada,

b)
veren taraf ndan yürütülmekte olan i dolay siyle,
c) Sigortal
n,
veren taraf ndan görev ile ba ka bir yere
gönderilmesi yüzünden as l i ini yapmaks
n geçen zamanlarda,
d) Emzikli kad n sigortal
n çocu una süt vermek için ayr lan
zamanlarda,
e) Sigortal lar n, i verence sa lanan bir ta tla i in yap ld
yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri s ras nda.
B) Meslek hastal
, sigortal
n çal
ld
i in niteli ine
göre tekrarlanan bir sebeple veya i in yürütüm artlar yüzünden
rad
geçici veya sürekli hastal k, sakatl k veya ruhi âr za
halleridir.
Bu kanuna göre tesbit edilmi olan hastal klar listesi d
nda her
hangi bir hastal
n meslek hastal
say
p say lmamas üzerinde
kabilecek uyu mazl klar, Sosyal Sigorta Yüksek Sa
k Kurulunca
karara ba lan r.
Sa lanan yard mlar
Madde 12 kazalar ile meslek hastal klar halinde sa lanan
yard mlar:
A) Sa
k yard
yap lmas ,
B) Geçici i göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
C) Sürekli i göremezlik hallerinde gelir verilmesi,
D) Protez araç ve gereçlerinin sa lanmas , tak lmas , onar lmas
ve yenilenmesi,
E) (A) ve (D) f kralar nda yaz
yard mlar için sigortal
n
ba ka yere gönderilmesi,
F)
kazas veya meslek hastal
dolay siyle bedenî veya ruhî
bir âr zaya u rayanlardan, yurt içinde tedavisi kabil olmay p, ancak
yabanc bir ülkede k smen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve
meslekinde u rad
i göremezlik derecesinin azalabilece i Kurum
sa
k tesisleri sa
k kurulu raporu ile tesbit edilen sigortal
n ve
bu raporda belirtilmi se, beraber gidecek kimselerin yabanc ülkelere
gidip gelme yol paralar ile o yerdeki kal
ve tedavi masraflar
n
ödenmesi (sa
k kurulunca verilen rapora Kurum veya sigortal itiraz
ederse, bu husus Sosyal Sigorta Yüksek Sa
k Kurulunca karara
ba lan r.)
G) Cenaze masraf kar
verilmesi,
H) Sigortal
n ölümünde hak sahiplerine gelir ba lanmas .
Sa
k yard mlar
n tarifi
Madde 13 kazalariyle meslek hastal klar halinde sigortal ya
yap lacak sa
k yard mlar , sigortal
n :
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin gösterece i lüzum üzerine
te his için gereken klinik ve lâboratuvar muayenelerinin sa lanmas ,
gerekirse sa
k müessesesine yat
lmas ve her türlü tedavisinin
yap lmas ,
B) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyile tirme araçlar
n
sa lanmas ,
eklinde olur.
Yukar ki f kralara göre yap lacak sa
k yard mlar , sigortal
n
sa
koruma, çal ma gücünü yeniden kazand rma ve kendi
ihtiyaçlar
görme yetene ini art rma amac
güder.
Sa
k yard mlar
n süresi
Madde 14 - Sa
k yard
, i kazas na u
yan veya meslek
hastal
na tutulan sigortal lar n sa
k durumunun gerektirdi i sürece
devam eder.
Sigortal , tedavi gördü ü müessese sa
k kurulunca veya Kurum
sa
k kurullar nca gerekli görülürse, Kurumun dinlenme evlerine
yat
labilir.
Bu yard mlar, i kazas
n oldu u veya meslek hastal
na tutulan
sigortal
n Kurumca tedaviye al nd
tarihten ba lar.
Ancak, meslek hastal
na tutulan sigortal , Kurumca tedaviye

al nmadan önce her hangi bir suretle i verene ait yahut resmî veya
Kurumca uygun görülen ücret tarifesini kabul eden özel sa
k
müesseselerinden birinde tedaviye al nm
ise, yard mlar bu tedavinin
ba lad
tarihten ba lam
say
r ve belgelere dayanan masraflar
Kurumca ödenir.
kazas veya meslek hastal
sonucu sürekli i göremezlik
geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye çevrilerek kendilerine
ödenmi bulunanlardan, ayn i kazas veya meslek hastal
dolay siyle
yeniden tedavi edilmeleri Kurum sa
k tesisleri sa
k kurulu raporu
ile gerekli gösterilenler de sa
k yard mlar ndan yararlan rlar.
verenin yükümü
Madde 15 - i veren, i kazas na u
yan sigortal ya, Kurumca i e
elkonuncaya kadar, sa
k durumunun gerektirdi i sa
k yard mlar
yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yap lan ve belgelere dayanan masraflarla
yol paralar Kurum taraf ndan i verene ödenir.
Birinci f krada belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki
savsama ve gecikmeden dolay , sigortal
n tedavi süresinin uzamas na,
mâlûl kalmas na veya mâlûllük derecesinin artmas na sebebolan i veren,
Kurumun bu yüzden u
yaca
her türlü zarar ödemekle yükümlüdür,
Geçici i göremezlik ödene i
Madde 16 kazas veya meslek hastal
dolay siyle geçici i
göremezli e u rayan sigortal ya her gün için geçiçi i göremezlik
ödene i verilir.
Hekim tavsiyelerine uymazl k
Madde 17 kazas en geç kazadan sonraki gün içinde i verene
veya Kuruma bildirilir.
kazas veya meslek hastal
dolay siyle hekimin bildirdi i
tedbir ve tavsiyelere uyulmamas yüzünden tedavi süresinin uzamas na,
mâlûl kalmas na veya mâlûllük derecesinin artmas na sabebolan
sigortal
n geçici i göremezlik ödene inin veya sürekli i göremezlik
gelirinin kendisine yüklenebilecek kusurun raporda belirtilen
oran ndaki k sm , Kurum taraf ndan dü ürülebilir. u kadar ki, bu
dü ürme % 50 yi geçemez.
Kurumun yaz
bildirisine ra men, teklif edilen tedaviyi kabul
etmiyen sigortal ya, tedavi için Kuruma ba vuraca
tarihe kadar sa
k
yard
yap lmayaca
gibi geçici i göremezlik ödene i veya sürekli
göremezlik geliri de verilmez.
Meslek hastal
n tespiti
Madde 18 - Meslek hastal
halinde, bu Kanunda yaz
yard mlardan
yararlanmak için, sigortal
n çal
i te veya i yerinde meslek hastal
na
tutuldu unun ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu meslek hastal klar
hastanesince
düzenlenecek usulüne uygun sa
k kurulu raporu ve dayana
t bbi belgelerle
tespit edilmesi gereklidir.
Meslek hastal
; sigortal olarak çal
ve böyle bir hastal a sebep
olacak i ten veya i yerinden ayr ld ktan sonra meydana ç km
ise sigortal
n
bu Kanunla sa lanan yard mlardan yararlanabilmesi için; eski i inden veya i
yerinden fiilen ayr lmas
ile hastal
n meydana ç kmas
aras nda bu hastal k
için; yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zaman n geçmemi
olmas
gerekir.
Ancak, meslek hastal
n klinik ve laboratuvar bulgular yla kesinle ti i
ve meslek hastal
na yol açan etkenin, i
yeri incelemesi ile kan tland
hallerde, yükümlülük süresi a lm
olsa bile, söz konusu hastal k, Sosyal
Sigorta Yüksek Sa
k Kurulunun onay ile meslek hastal
say labilir.
Sürekli i göremezlik hali
Madde 19 - Geçici i göremezlik hali sonunda Kuruma ait veya
kurumun sevk edece i sa
k tesisleri sa
k kurullar taraf ndan
verilecek raporlarda belirtilen âr zalar na göre, i kazas veya meslek
hastal
sonucu meslekte kazanma gücünün an az % 10 azalm
bulundu u

Kurumca tesbit edilen sigortal , sürekli i göremezlik gelirine hak
kazan r.
Sürekli i göremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye
çevrilerek ödenmi bulunan sigortal
n yeniden tedavi ettirilmesi
halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdi i, yukardaki f krada
belirtilen sa
k kurullar ndan al nacak raporlara göre yeniden tesbit
olunur.
Sürekli i göremezlik gelirinin hesaplanmas
Madde 20 - Sürekli i göremezlik geliri, sigortal
n meslekinde
kazanma gücünün tamam
veya bir k sm
yitirmi bulunmas na göre
hesaplan r.
Sürekli ve tam i göremezlikte sigortal ya y ll k kazanc
n % 70
ine e it y ll k bir gelir ba lan r.
Sürekli k smi i göremezlikte sigortal ya ba lanacak gelir, tam i
göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun i göremezlik derecesi
oran ndaki tutar kendisine verilir.
Sürekli k smi veya sürekli tam i göremez durumundaki sigortal ,
ba ka birinin sürekli bak
na muhtaç ise bu gelir % 50 art
r.
Birden çok i kazas na u rama hali
Madde 21 - Sigortal
n yeniden bir i kazas na u ramas veya yeni
bir meslek hastal
na tutulmas halinde meydana gelen âr zalar n
bütünü göz önüne al narak kendisine sürekli i göremezli ini do uran
ilk i kazas veya meslek hastal
s ras ndaki kazanc üzerinden gelir
ba lan r. Ancak sigortal
n u rad
son i kazas veya meslek
hastal
s ras ndaki günlük kazanc önceki kazanc ndan yüksek ise
sürekli i göremezlik geliri bu kazanç üzerinden hesaplan r.
Gelirin sermayeye çevrilmesi
Madde 22 - Sürekli i göremezlik gelirinin sigortal ya ömrü boyunca
verilmesi esast r.
Ancak, i kazas neticesinde tesbit edilen sürekli i göremezlik
derecesinin % 25 ten az olmas ve bunun üç y l içinde de
mesinin
Kurumca mümkün görülmemesi hallerinde sigortal
n iste i üzerine bu
gelirler sermayeye çevrilerek ödenir.
Bu madde gere ince verilecek sermaye, Çal ma ve Sa
k ve Sosyal
Yard m Bakanl klar nca birlikte tesbit olunacak tarifeye göre
hesaplan r.
E ve çocuklara gelir ba lanmas
Madde 23 kazas veya meslek hastal
sonucu ölümlerde
daki hükümler uygulan r:
I) Ölen sigortal
n 88 inci madde gere ince tespit edilecek
ll k kazanc
n % 70'inin;
A) Dul e ine % 50'si, gelir alan çocu u bulunmayan dul e ine %
75'i.
B) ..................................................
C) Çocuklardan:
a) 18 ya
, orta ö renim yapmas halinde 20 ya
, yüksek
renim yapmas halinde 25 ya
doldurmam
olan veya çal am yacak
durumda malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sand klar na tabi
çal malar ndan dolay gelir veya ayl k almayan ..... çocuklarla
ya lar ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan
bo anan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sand klar na tabi
bir i te çal mayan, buralardan gelir veya ayl k almayan k z çocuklar n
her birine % 25'i,
b) (a) f kras nda belirtilen ve sigortal
n ölümü ile anas z ve
babas z kalan veya sonradan bu duruma dü enlerle ana ve babalar
aras nda evlilik ba lant
bulunmayan yahut sigortal baban n ölümü
tarihinde evlilik ba lant
bulunmakla beraber analar sonradan
evlenenlerin her birine % 50'si.
Oran nda y ll k gelir ba lan r.
Sigortal
n ölüm tarihinde 18 veya 20 ya
doldurmu olup,

gelire hak kazanmam
durumda olan erkek çocuklar, sonradan ö renim
yaparlarsa (a) f kras ndaki haklardan yararlan rlar.
II) Sürekli i göremezlik geliri sermaye olarak ödenmi bulunan
sigortal
n ölümü halinde hak sahiplerine, sigortal ya verilen sermaye
nazara al nmaks
n bu kanun hükümlerine göre gelir ba lan r.
III - Sigortal taraf ndan evlât edinilmi , tan nm
veya nesebi
düzeltilmi yahut babal
hükme ba lanm
çocuklar ile sigortal
n
ölümünden sonra do an çocuklar , ba lanacak gelirden yukar da
belirtilen esaslara göre yararlan rlar.
IV - Hak sahibi e ve çocuklara ba lanacak gelirlerin toplam
sigortal
n y ll k kazanc
n % 70 ini geçemez. Bu s
n a lmamas
için gerekirse hak sahibi kimselerin gelirlerinden orant
olarak
indirimler yap
r.
V - Sigortal
n erkek çocuklar na ba lanan gelirler çocu un 18
ya
, ortaö renim yapmas halinde 20 ya
, yüksek ö renim yapmas
halinde 25 ya
dolduraca
tarihe kadar devam eder. Çal amayacak
durumda malûl olan erkek çocuklar n gelirleri bu ya lara vard ktan
sonra da kesilmez. Ancak geliri kesilen erkek çocuklardan sonradan
çal amayacak durumda malûl olanlara, Sosyal Sigortaya yahut Emekli
Sand klar na tabi çal malar ndan dolay gelir veya ayl k almamalar
art ile, malûllük durumlar
n tespitine esas te kil eden rapor
tarihini takibeden ayba ndan itibaren yeniden gelir ba lan r. 101 inci
madde hükmü sakl
r.
VI - Sigortal
n dul e i evlenirse geliri kesilir. Gelirin
kesilmesine yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden ba lan r.
Sonraki e inden de gelir almaya hak kazanan dul e e, bu gelirlerden
fazla olan ödenir.
VII - Sigortal
n k z çocuklar na ba lanan gelirler, Sosyal
Sigortaya, Emekli Sand klar na tabi i lerde çal maya buralardan gelir veya ayl k
almaya ba lad klar veya evlendikleri tarihi takibeden devre ba ndan itibaren
kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkmas halinde 1 inci
bölümün(C) f kras hükmü sakl kalmak artiyle, bu tarihten ba lanarak yeniden
gelir ba lan r. Ancak evlili in son bulmas ile kocas ndan da gelir almaya hak
kazanan kimseye bu gelirlerden fazla olan ödenir.
VIII kazas veya meslek hastal
sonucu meslekte kazanma
gücünün % 50 veya daha fazlas
kaybederek sürekli i göremezlik
geliri almakta iken ölenlerin de ölümün maluliyete esas olan i kazas
veya meslek hastal
na ba
olup olmad
na bak lmaks
n hak
sahiplerine gelir ba lan r.
Ana ve babaya gelir ba lanmas
Madde 24 - Sigortal
n ölümü tarihinde e ine ve çocuklar na
ba lanmas gereken gelirlerin toplam , sigortal
n y ll k kazanc
n %
70 inden a
ise, artan , e it hisseler halinde sosyal güvenlik kurulu lar na
tabi çal mayan veya 2022 say
Kanuna göre ba lanan ayl k hariç olmak üzere
buralardan her ne ad alt nda olursa olsun gelir veya ayl k almayan ana ve
babas na gelir olarak verilir. Ancak, bunlar n her birinin hissesi sigortal
n
ll k kazanc
n % 70 inin dörtte birini geçemez.
Sigortal
n ölümü ile e ine ve çocuklar na ba lanabilecek
gelirlerin toplam , sigortal
n y ll k kazanc
n % 70 inden a
de ilse ana ve baban n gelir ba lanma haklar dü er.
Sigortal
n kontrol muayenesi
Madde 25 - Sürekli i göremezlik geliri ba land ktan sonra
sigortal , her zaman, i göremezlik derecesinde bir artma oldu unu veya
ba ka birinin sürekli bak
na muhtaç duruma girdi ini ileri sürerek
gelirde de
iklik yap lmas
istiyebilece i gibi, Kurum da,
sigortal
her zaman kontrol muayenesine tabi tutabilir.
Gerek sigortal
n ba vurmas üzerine gerek Kurumca yapt
lan
kontrol muayenesi sonunda Kurum sa
k tesisleri sa
k kurulu raporuna
göre sürekli i göremezlik durumunda de
iklik oldu u tesbit edilirse,
sigortal
n sürekli i göremezlik geliri, rapor tarihinden sonraki ay
ba ndan ba lanarak art
r, eksiltilir veya kesilir.
Geliri sermayeye çevrilmi sigortal lardan sürekli i göremezli i
azalanlar için bu de
me istenemez. Ancak, sürekli i göremezli i

artanlar de
meden yararlan rlar.
Kabul edilir bir özrü olmad
halde kontrol muayenesini kurumun
yaz
bildirisinde belirtilen tarihten sonraki ay ba na kadar
yapt rm yan sigortal
n sürekli i göremezlik geliri, kontrol muayenesi
için belirtilen tarihten sonraki ay ba ndan ba
yarak kesilir
u kadar ki, kontrol muayenesini Kurumun yaz
bildirisinde
belirtilen tarihten ba
yarak üç ay içinde yapt ran ve sürekli i
göremezlik halinin devam etti i tesbit edilen sigortal
n yeni sürekli
göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, ödemenin kesildi i
tarihten ba lanarak verilir.
Kontrol muayenesini Kurumun yaz
bildirisinde belirtilen
tarihten üç ay geçtikten sonra yapt ran ve sürekli i göremezlik
halinin devam etti i tesbit edilen sigortal
n yeni sürekli i
göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, rapor tarihinden
sonraki ay ba ndan ba lanarak ödenir.
verenin sorumlulu u
Madde 26 kazas ve meslek hastal
, i verenin kast veya
çilerin sa
koruma ve i güvenli i ile ilgili mevzuat
hükümlerine ayk
hareketi veyahut suç say labilir bir hareketi sonucu
olmu sa, Kurumca sigortal ya veya haksahibi kimselerine yap lan veya
ileride yap lmas gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarlar ile
gelir ba lan rsa bu gelirlerinin 22 nci maddede belirtilen tarifeye
göre hesaplanacak sermaye de erleri toplam .....................
Kurumca i verene ödettirilir.
çi
ve
i veren sorumlulu unun tespitinde
kaç
lmazl k ilkesi dikkate al
r.
kazas veya meslek hastal
, 3 ncü bir ki inin kas t veya
kusuru yüzünden olmu sa, Kurumca bütün sigorta yard mlar yap lmakla
beraber zarara sebebolan 3 ncü ki ilere ve ayet kusuru varsa bunlar
çal
ranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücu edilir.
Ancak; i kazas veya meslek hastal klar sonucu ölümlerde bu
Kanun uyar nca hak sahiplerine yap lacak her türlü yard m ve ödemeler
için i kazas veya meslek hastal
n meydana gelmesinde kasd veya
kusuru bulunup da ayn i kazas veya meslek hastal
sonucu ölen
sigortal
n hak sahiplerine Kurumca rücu edilemez.
kazas
bildirme
Madde 27 veren, i kazas
, o yer yetkili zab tas na derhal
ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yaz ile bildirmekle
yükümlüdür. Bu bildirme örne i Kurumca haz rlanan haber verme k@ tlar
doldurulup verilerek yap
r.
verenin kasden veya a r ihmali neticesi i kazas
n bu madde
gere ince Kuruma zaman nda bildirilmemesinden veya haber verme
kâ
nda yaz
bilginin eksik veya yanl
olmas ndan do an ve ileride
do acak olan Kurum zararlar ndan i veren sorumludur.
Birinci f krada yaz
süre içinde Kuruma bildirilmeyen i kazas
dolay siyle, bildirme tarihine kadar i veren taraf ndan yap lm
olan
harcamalar Kurumca ödenmez.
Meslek hastal
bildirme
Madde 28 veren, bir sigortal
n meslek hastal
na
tutuldu unu ö renirse veya durum kendisine bildirilirse bunu, örne i
Kurumca haz rlanan haber verme kâ
ile ve ö rendi i günden ba
yarak
iki gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümü yerine getirmiyen veya haber verme kâ
nda belirtilen
bilgiyi kasten eksik veya kasten yanl
bildiren i veren hakk nda 27
nci maddenin ikinci f kras hükmü uygulan r.
Durumu 18 inci maddenin ikinci f kras na uyan kimse alaca
hekim
raporu ve gerekli belgelerle do rudan do ruya Kuruma müracaat eder.
kazas
n soru turulmas
Madde 29 - Haber verme kâ
nda bildirilen olay n i kazas
say
p say lmayaca
hakk nda bir karara var labilmesi için, gerekirse
kurumca soru turma yap labilir. Bu soru turma sonunda, haber verme

kâ
nda yaz
hususlar n gerçe e uymad
ve vakan n i kazas
olmad
anla
rsa kurumca bu olay için yersiz olarak yap lm
bulunan masraflar i verenden al
r.
lgililer hakk nda genel hükümlere göre ayr ca kovu turma yap

r.

Meslek hastal
n ncelenmesi
Madde 30 - Meslek hastal
ile ilgili bildirmeler üzerine gerekli
incelemeler do rudan do ruya Kurumca yap
r.
Bildirme ve itiraz
Madde 31 - Kurum, sigortal ya veya hak sahibi kimselerine
ba lanacak gelirleri, yap lan inceleme ve soru turmalar sonunda ve
gerekli belgelerin tamamland
tarihten itibaren en geç üç ay içinde
tesbit ederek ilgililere yaz ile bildirir.
lgililer, ba lanan geliri bildiren yaz
ald klar günden
ba lamak üzere bir y l içinde yetkili mahkemeye ba vurarak Kurum
karar na itirazda bulunabilirler.
Bu itiraz, karar n uygulanmas
geciktirmez.
lgililer taraf ndan itiraz edilmemesi veya itiraz n reddi
hakk ndaki mahkeme karar
n kesinle mesiyle, Kurumun karar
kesinle mi olur.
Bu kesinle me 25 inci madde gere ince gelirde de
iklik
yap lmas na engel olmaz.
BÖLÜM - III
Hastal k Sigortas
Sa lanan yard mlar
Madde 32 - Sigortal ya i kazalariyle meslek hastal klar
sigortas kapsam d
nda kalan hastal klarda, a
da yaz
yard mlar
sa lan r :
A) Sa
k yard
yap lmas ,
B) Protez, araç ve gereçlerinin standartlara uygun olarak
sa lanmas , tak lmas , onar lmas ve yenilenmesi, (A z protezlerine
ili kin yard mlar, Kurumca haz rlanacak yönetmelik esaslar dahilinde
sa lan r.)
Protez, araç ve gereç bedellerinin % 20 sini sigortal öder.
Ancak, ilgiliden al nacak katk miktar , ödeme tarihindeki 25/8/1971
tarihli ve 1475 say
Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi
kesiminde çal an onalt ya ndan büyük i çiler için uygulanan ayl k
asgari ücretin birbuçuk kat ndan fazla olamaz.
C) Geçici i göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde ba ka bir
yere gönderilmesi.
E) Hastal
n anla ld
tarihten önceki bir y l içinde en az 300
gün hastal k sigortas primi ödenmi olmas
art yla, yurt içinde
tedavisi mümkün olmay p ancak yabanc bir ülkede k smen veya tamamen
tedavisi mümkün görülen ve malullük halinin önlenebilece i veya önemli
oranda azalt labilece i Kurum sa
k tesisleri sa
k kurulu raporu ile
tespit edilen sigortal
n ve bu raporda belirtilmi ise beraber
gidece i kimsenin yurt d
na gönderilmeleri, yabanc ülkelere gidip
gelme yol paralar ile bu ülkede kal
ve tedavi masraflar
n
ödenmesi, (Kurum sa
k tesisleri sa
k kurulunca verilen rapora
kar , Kurum veya ilgili sigortal ca yap lacak itiraz, Sosyal Sigorta
Yüksek Sa
k Kurulunca karara ba lan r. Sosyal Sigorta Yüksek Sa
k
Kurulunca verilen karar kesindir.
Yabanc
ülkeye gönderilenlerin tedavi süresi iki y
geçemez. Bu süre
içerisinde acil haller hariç olmak üzere, raporda belirtilen hastal
n d
ndaki
hastal klar için tedavi ücreti ödenmez. Bu tedavi için süre uzat lamaz. Tedavi
süresi alt
ay
geçti i takdirde ilgili yabanc
sa
k kurumundan al nan ve
tedavinin devam
zaruretini gösteren rapor, d
temsilciliklerce Kuruma
gönderilir. Bu i lem her alt ayda bir tekrarlan r ve Kurumca sigortal lar için

tespit edilen esaslara göre gidip-gelme yol paralar
ile tedavi ve zarurî
masraflar Kurumca ödenir.
Sigortal lar n, bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yaz
yard mlardan
yararlanabilmeleri için, hastal
n anla ld
tarihten önceki bir y l içinde en
az doksan gün hastal k sigortas primi ödemi olmalar
artt r.
Sa
k yard mlar
n kapsam
Madde 33 - Hastal k halinde sigortal ya yap lacak sa
k
yard mlar , sigortal
n :
A) Hekime muayene ettirilmesi hekimin gösterece i lüzum üzerine
te his için gereken klinik ve lâboratuvar muayenelerinin yapt
lmas
ve tedavisinin sa lanmas ,
B) Te his ve tedavi için gerekirse sa
k müessesesine yat
lmas ,
C) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyile tirme vas talar
n
sa lanmas , (Ancak ayakta yap lan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin
% 20'sini sigortal öder.)
Hallerini kapsar.
Çocuk dü ürme, bu kanunun uygulanmas nda, hastal k hali say
r.
Bu madde gere ince yap lacak sa
k yard mlar , sigortal
n
sa
koruma, çal ma gücünü yeniden kazand rma ve kendi
ihtiyaçlar
görme kabiliyetini art rma amac
güder.
Sa
k yard mlar
n süresi
Madde 34 - Hastal k hallerinde yap lacak sa
k yard mlar
sigortal
n iyile mesine kadar sürer.
Ancak, bu yard mlar sigortal
n Kurumca tedavi alt na al nd
tarihten ba
yarak alt ay geçemez.
u kadar ki, tedaviye devam edilirse mâlûllük halinin
önlenebilece i veya önemli oranda azalt labilece i, Kurum sa
k
tesisleri sa
k kurulu raporlar ile anla
rsa, bu süre ..........
..... uzat
r.
Kurum, sigortal
n iyile mesine yar yacak, yahut i göremezli ini
az çok gidermesi için gerekli görülecek protez araç ve gereçlerini,
yukar da yaz
sa
k yard mlar süreleri ile ba
olmaks
n
sa lamak, onarmak ve tesbit edilen süre ve artlarla yenilemekle
yükümlüdür.
E ve çocuklara sa
k yard
yap lmas
Madde 35 - Sigortal
n e i ve geçindirmekle yükümlü oldu u
çocuklar , hastal klar halinde, bu kanunun 33 üncü maddesinde
belirtilen sa
k yard mlar ndan, 34 üncü maddede yaz
süreleri
mamak üzere, yararlan rlar. Ancak, ayakta yap lan tedavilerde verilen
ilâç bedellerinin % 20 sini sigortal öder.
Sigortal
n e i ile geçindirmekle yükümlü oldu u çocuklar
n
yukarda belirtilen sa
k yard mlar ndan yararlanabilmeleri için
sigortal
n, hastal
n anla
tarihten önceki bir y l içinde en az
120 gün hastal k sigortas primi ödemi olmas
artt r.
Gelir ve Ayl k Almakta Olanlar le Aile Bireylerine Sa
k Yard
Yap lmas :
Madde 36 - Hastal k sigortas hükümlerinin uygulanmas nda :
A) a) Bu Kanuna göre sürekli i göremezlik geliri, malullük veya
ya
k ayl
almakta olanlar, bu Kanunun 32 nci maddesinin (A) ve
(B) f kralar nda belirtilen yard mlardan,
b) Yukar da sözü edilen kimselerin geçindirmekle yükümlü olduklar
, çocuk, ana ve babalar ile gelir veya ayl k almakta olan e , çocuk,
ana ve babalar, bu Kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen yard mlardan,
Yararlan rlar.
B) Yukar da sözü edilen kimselerin ayakta yap lan tedavilerinde
verilen ilaçlar ile (A/a) bendi uyar nca sa lanan protez, araç ve gereç
bedellerinin % 10'u kendilerince ödenir. Ancak protez, araç ve gereç
bedelleri için al nacak katk pay ödeme tarihindeki 25/8/1971 tarihli
ve 1475 say
Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi kesiminde
çal an onalt ya ndan büyük i çiler için uygulanan ayl k asgari ücret
tutar
geçemez.

C) Sa
k yard mlar , her hastal k olay için, 34 ncü maddede
sürelerle s
rl
r.
D) 991 ve 2167 say
kanunlarla Kuruma devredilen sand klar
mevzuat na göre :
a) Malullük, vazife malullü ü veya emekli ayl
almakta olanlar
ile bunlar n geçindirmekle yükümlü bulunduklar e , çocuk, ana ve
babalar ,
b) Ayl k almakta olan e , ana ve babalar,
Hakk nda da yukar daki f kralar hükümleri uygulan r.
Geçici i göremezlik ödene i
Madde 37 - Hastal k sebebiyle geçici i göremezli e u rayan
sigortal lardan geçici i göremezli in ba lad
tarihten önceki bir
l içinde en az 120 gün hastal k sigortas primi ödemi bulunanlara,
geçici i göremezli in üçüncü gününden ba lamak (.......) üzere, her gün için
geçici i göremezlik ödene i verilir.
Ancak, hastal k halinde geçici i göremezlik ödene i verilebilmesi
için, Kurumca tâyin ve tesbit olunan hekim veya sa
k kurullar ndan
dinlenme raporu al nm
olmas
artt r.
Yersiz veya haks z olarak geçici i
göremezlik ödene i ald
tespit
edilenler yersiz veya haks z surette ald klar geçici i göremezlik ödene ini üç
kat olarak Kuruma iade etmek zorundad rlar.
yaz

Hekim tavsiyelerine uymazl k
Madde 38 - Hekimce al nmas istenen tedbirlere uymayan
sigortal lara, bu tedbirleri yerine getirmedikleri süre için ödenek
verilmez.
Tedavinin sona erdi ine ve çal abilir durumda oldu una dair Kurum
hekimlerinden belge almaks
n eski i verenin i inde çal
lan
sigortal
n ayn hastal
sebebiyle yap lmas gerekecek tedavi
masraflar i verenden, ba ka i te çal an sigortal
n ayn hastal
sebebiyle yap lan tedavi masraflar ise kendinden al
r. Bu süreler
için geçici i göremezlik ödene i verilmez, verilmi olanlar da
sigortal dan geri al
r.
Üçüncü ki inin sorumlulu u
Madde 39 - Kasd veya suç say
r hareketi ile sigortal
n,
inin veya çocu unun hastalanmas na sebebolan kimseye, bu Kanun
gere ince hastal k sigortas ndan yap lan her türlü giderler tazmin
ettirilir.
Sigortal
n niteli inin yitirilmesi :
Madde 40 - 2 nci maddede belirtilen sigortal
k niteli ini
yitirenlerden, bu tarihten önceki bir y l içinde en az 120 gün hastal k
sigortas primi ödemi olan sigortal ile kar
ve geçindirmekle
yükümlü oldu u kocas , çocuklar , ana ve babalar
n, bu niteli in
yitirili inden ba lamak üzere alt ay içinde meydana gelecek
hastal klar halinde, 32 nci maddenin (A) ve (D) f kralar nda yaz
yard mlardan yararlan rlar.
Yukar daki f krada sözü edilen kimselerin ayakta yap lan
tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin % 20'si kendilerince ödenir.
Bünyece elveri li olmad klar i lerde çal
lanlar
Madde 41 - Çal ma mevzuat na göre sa
k raporu al nmas
gerekti i halde böyle bir rapora dayan lmaks
n veya eldeki rapora
ayk
olarak bünyece elveri li bulunmad
i te çal
lan
sigortal
n, bu i e giri inden önce var oldu u tesbit edilen veya
bünyece elveri li bulunmad
i te çal
lmas sonucu meydana gelen
hastal
için Kurumca yap lan Hastal k Sigortas masraflar
n tümü
verene ödettirilir.
Ana ve babaya sa
k yard
yap lmas :
Madde 42 - Sigortal
n geçindirmekle yükümlü bulundu u ana ve
babas , hastal klar halinde, bu kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen
sa
k yard mlar ndan her hastal k olay için 34 ncü maddede yaz

süreleri a mamak üzere yararlan rlar.
Ancak; bunlar n ayakta yap lan tedavilerinde verilen ilâ;ç
bedellerinin % 20'si ilgililerce ödenir.
Sigortal
n geçindirmekle yükümlü oldu u ana ve babas
n
yukar da belirtilen sa
k yard mlar ndan yararlanabilmeleri için
sigortal
n, hastal
n anla ld
tarihten önceki bir y l içinde en
az 120 gün hastal k sigortas primi ödemi olmas
artt r.
BöLÜM - IV
Anal k Sigortas
Sa lanan yard mlar
Madde 43 - Sigortal kad
n veya sigortal erke in sigortal
olm yan kar
n anal
halinde, a
da yaz
yard mlar sa lan r :
A) Gebelik muayenesinin yapt
lmas ve gerekli sa
k
yard mlar
n sa lanmas ,
B) Do umda gerekli sa
k yard mlar
n sa lanmas ,
C) Emzirme yard m paras verilmesi,
D) Sigortal kad
n do umdan önce ve sonra i inden kald
günler
için ödenek verilmesi.
E) Anal k hali sebebiyle gerekirse yurt içinde ba ka bir yere
gönderilmesi.
Kurumdan kendi çal malar ndan dolay gelir veya ayl k almakta olan kad n
veya erke in sigortal olmayan e i, anal k halinde yukar daki (A), (B), (C) ve
(E) bentlerinde say lan yard mlardan yararlan rlar.
Gebelik halinde muayene ve tedavi
Madde 44 - Gebelik muayenesi ve gerekli görülecek tedavi Kurumca
önceden belli edilen hekim veya ebeler taraf ndan yap
r. Sigortal ,
gebeli in alt nc ay sonuna kadar gebelik muayenesi yapt rmaz yahut
hekim veya ebenin lüzum gösterdi i muayeneye ve tedavilere devam
etmezse bu yüzden ileri gelecek i göremezlik hallerinde verilecek
ödeneklerin % 50 yi geçmemek üzere bir k sm Kurumca dü ürülebilir.
Sigortal , Kurumca gösterilen hekim ve ebelerden diledi ini
seçebilir. u kadar ki, seçtikten sonra do um oluncaya kadar hekim veya
ebesini de
tiremez.
Do um yard
Madde 45 - Do um yard
, sigortal kad
n veya sigortal erke in
sigortal olm yan kar
n do urmas halinde, do um s ras nda ve
do umdan sonra gerekli sa
k yard mlariyle ilâçlar n ve sa
k
malzemesinin sa lanmas
r.
Bu yard m gebenin evvelce seçti i ebe, o yoksa Kurumca tâyin ve
tesbit edilen ebelerden biri taraf ndan evde veya sa
k tesislerinde
yap
r. Gerekirse do um s ras nda yetkili bir uzman hekim
bulundurulabilece i gibi, hekim veya ebenin lüzum gösterece i hallerde,
do um sigortal kad n veya sigortal erke in sigortal olm yan kar
bir sa
k müessesesine yat
lmak suretiyle yapt
r.
Kuruma ait sa
k tesisleriyle 123 üncü madde gere ince sözle me
yap lm
olan tesislerde do um yapan sigortal kad nla sigortal
erke in sigortal olm yan kar
n, do an çocuklar için sa
k
tesisinde kald klar müddetçe yap lmas na lüzum görülen sa
k
yard mlar na ait masraflar ilgililerden istenmez.
Maktu gebelik ve do um yard mlar
Madde 46 - 44 ve 45 inci maddelerde gösterilen sa
k yard mlar
n Kurumca
veya 123 üncü madde gere ince sözle me ya da protokol yap lm
sa
k
tesislerinde do rudan do ruya yap lmas na imkân görülmeyen yer ve hallerde,
gebelik ve do um sa
k yard
yerine, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
nca
onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yard
yap
r. Birden
fazla çocuk do arsa, maktu do um yard
her çocuk say
na göre art
r.
Ancak :
A) Gebelik yard m paras alabilmek için, gebelik halinin hekim
veya diplomal ebeden al nacak bir belge ile ve do umdan önce Kuruma

bildirilmesi,
B) Do um yard m paras alabilmek için, do umun üç ay içinde Kuruma
bildirilmesi ve hekim veya diplomal ebeden al nacak do um kâ
yahut
onanm
nüfus kay t örne i ile belgelenmesi,
artt r.
Emzirme yard
Madde 47 - Sigortal kad na veya sigortal olm yan kar
n do um
yapmas dolay siyle sigortal erke e, çocu un ölü do mamas
artiyle,
çal ma Bakanl
nca onanacak tarifeye göre her çocuk için bir emzirme
yard
yap
r.
Anal k yard mlar ndan yararlanma artlar
Madde 48 - Anal k sa
k yard mlar ile emzirme yard mlar ndan
veyahut maktu gebelik ve do um para yard mlar ndan yararlanabilmek için:
A) Sigortal kad n için, do umdan önceki bir y l içinde en az 90
gün Anal k Sigortas primi ödenmi olmas ,
B) Sigortal erkek için, do umdan önceki bir y l içinde en az 120
gün Anal k Sigortas primi ödenmi olmas ve sigortal
n do um yapan
kad nla do umdan önce evlenmi bulunmas ,
artt r.
Geçici i göremezlik ödene i
Madde 49 - Kendisi için do umdan önceki bir y l içinde en az 120 gün anal k
sigortas
primi ödenmi
bulunan sigortal
kad
n anal
halinde, do umdan
önceki ve sonraki sekizer haftal k sürede, ço ul gebelik halinde ise, do umdan
önceki sekiz haftaya iki haftal k süre ilave edilerek çal mad
her gün için
geçici i göremezlik ödene i verilir.
Kad n sigortal
n iste i ve doktorun onay ile do uma üç hafta kal ncaya
kadar çal
lmas
halinde, çal
lan süreler kad n sigortal
n do um sonras
sürelerine eklenir.
Bu ödenek hiçbir ekilde kesilmez.
Geçici i göremezlik ödene inden yoksun kalma
Madde 50 - Kurumca sa lanacak olan do um yard mlar ndan hakl ve
mâkul sebep olmaks
n yararlanmay reddeden yahut hekim veya ebenin
lüzum gösterdi i tedbirleri almamas yüzünden hastaland
veya
hastal
n artt
mütahass s hekim raporu ile tesbit edilen sigortal
kad nlara geçici i göremezlik ödene inin % 50 si verilmez.
Sigortal
k niteli inin yitirilmesi
Madde 51 - 2 nci maddede belirtilen sigortal
k niteli ini
yitirenler, bu niteli in yitirili inden ba lamak üzere 300 gün içinde
çocuklar do arsa, sigortal kad n, veya kar
anal k sigortas
yard
ndan yararlanacak sigortal erkek için, do um tarihinden önceki
15 ay içinde en az 120 gün Anal k Sigortas primi ödenmi olmas
artiyle, bu kanunda yaz
anal k sa
k ve emzirme yard mlar ndan
veya 46 nc maddede yaz
maktu para yard
ndan yararlan rlar.

BÖLÜM - V
Mâlûllük Sigortas
Sa lanan yard m
Madde 52 - Mâlûllük Sigortas ndan sa lanan yard m, mâlûllük ayl
ba lanmas
r.
Kimlerin malûl say laca
Madde 53 - A) 1- a) Kurum hastanelerince düzenlenecek usulüne uygun sa
k
kurulu raporlar ve dayana
t bbi belgelerin incelenmesi sonucu çal ma gücünün
en az 2/3'ünü yitirdi i,

b) 34 üncü madde gere ince yap lan tedavi sonunda Kurum sa
k tesisleri
sa
k kurullar nca düzenlenecek usulüne uygun rapor ve dayana
t bbi belgelerin
incelenmesi sonucu çal ma gücünün en az 2/3'ünü yitirdi i,
c)
kazas ve meslek hastal
sonucu meslekte kazanma gücünün en az %
60'
yitirdi i,
Kurumca tespit edilen sigortal malûllük sigortas bak
ndan malûl say
r.
2- Meslek hastal
sonucu, meslekte kazanma gücü azalma oran
n tespiti
Kurumun meslek hastal klar hastanelerince yap
r.
B) Bu Kanun kapsam nda ilk defa çal maya ba lad klar
tarihte mevcut
hastal k veya ar zas
bulunanlar bu hastal k veya ar zas
n malûl say lmay
gerektirecek düzeyde olmad
Kurum veya Kurum d
ndaki hastanelerden i e
girmeden önce al nm , usulüne uygun sa
k raporu ve dayana
t bbi belgelerle
kan tlamakla yükümlüdürler. Sigortal
olarak ilk defa çal maya ba lad
tarihte, malûl say lmay gerektirecek derecede hastal k ve ar zalar
n bulundu u
önceden veya sonradan tespit edilen sigortal lar bu hastal k veya ar zalar
nedeni ile malûllük sigortas yard mlar ndan yararlanamazlar.
Bu gibi sigortal lara malûllük sigortas ndan evvelce ödenmi
bulunan
ayl klar geri al
r.
C) Bu maddenin uygulama hükümleri ç kar lacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Malullük Ayl
ndan Yararlanma artlar :
Madde 54 - Sigortal
n mâlûllük ayl
ndan yararlanabilmesi için:
a) 53 ncü maddeye göre malul say lmas ,
b) Toplam olarak 1 800 gün veya en az 5 y ldan beri sigortal
bulunup, sigortal
k süresinin her y
için ortalama olarak 180 gün
malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar primi ödemi olmas ,
artt r.
Malüllük ayl
n hesaplanmas :
Madde 55 - Malüllük ayl
ba lanmas na hak kazanan sigortal ya bu
Kanunun 61 inci maddesine göre bulunacak ortalama y ll k kazanc
n %
60'
n 1/12'si oran nda malüllük ayl
ba lan r. Sigortal ba ka
birinin bak
na muhtaç durumda ise bu oran % 70'e ç kar
r. Buna göre
hesaplanan malüllük ayl
61 inci maddenin son f kras hükümlerine
göre art
r.
Ayl
n ba lang
Madde 56 - Sigortal olarak çal
i ten ayr ld ktan sonra
yaz
istekte bulunan ve mâlûllük ayl
na hak kazanan sigortal
n
ayl
n ödenmesine, kendisinin yaz
iste inden, mâlûl say lmas na
esas tutulan raporun tarihi yaz
iste ini takibeden takvim ay ndan
sonraki bir tarih ise bu raporun tarihinden sonraki ay ba ndan
ba lan r.
Çal ma gücünün en az üçte ikisini yitirmi say lan sigortal
birinci f kraya göre ayl klar n ödenmesine ba lanaca
tespit edilen
tarihte Hastal k Sigortas ndan geçici i göremezlik ödene i almakta ise
mâlûllük ayl
geçici i göremezlik ödene i verilme süresinin sona
erdi i tarihten sonraki ay ba ndan ba lar. u kadar ki, ba lanacak
mâlûllük ayl
, sigortal
n Hastal k Sigortas ndan almakta oldu u
geçici i göremezlik ödene inin ayl k tutar ndan fazla ise, aradaki
fark, birinci f kraya göre tespit edilecek tarihten ba lanarak verilir.
Sigortal
n kontrol muayenesi
Madde 57 - Mâlûllük ayl
ba land ktan sonra, sigortal , her
zaman, ba ka birinin sürekli bak
na muhtaç duruma girdi ini ileri
sürerek mâlûllük ayl
n art
lmas
isteyebilir.
Mâlûllük ayl
ba lanan sigortal lar Kurum da her zaman kontrol
muayenesine tabi tutabilir.
Gerek Kurumca yapt
lan kontrol muayenesinde, gerekse
sigortal
n iste i üzerine veya i e al
rma sonunda yap lan
muayenesinde yeniden tespit edilecek mâlûllük durumuna göre, mâlûllük
ayl
:
I - Sigortal
n istekte bulunmas halinde:
a) Yaz
iste ini,
b) Yeni mâlûllük durumuna esas tutulan rapor yaz
iste ini

takibeden takvim ay ndan sonraki bir tarihi ta makta ise bu raporun
tarihini,
II - Kurumca kontrol muayenesine veya i e al
rmaya tabi tutulma
halinde de yeni malûllük durumuna esas tutulan raporun tarihini,
Takibeden ay ba ndan ba lanarak gerekirse art
r, azalt
r
veya kesilir.
Kabul edilir bir özrü olmad
halde kontrol muayenesini Kurumun
yaz
bildirisinde belirtilen tarihten sonraki ay ba na kadar
yapt rm yan sigortal
n mâlûllük ayl
, kontrol muayenesi için
belirtilen tarihten sonraki ay ba ndan ba lanarak kesilir. u kadar ki
kontrol muayenesini Kurumun yaz
bildirisinde belirtilen tarihten
ba
yarak üç ay içinde yapt ran ve mâlûllük halinin devam etti i
tesbit edilen sigortal
n mâlûllük ayl
ödemenin kesildi i tarihten
ba lanarak verilir.
Kontrol muayenesini Kurumun yaz
bildirisinde belirtilen
tarihten üç ay geçtikten sonra yapt ran ve mâlûllük halinin devam
etti i tespit edilen sigortal
n mâlûllük ayl
, rapor tarihinden
sonraki ay ba ndan ba lanarak ödenir.
Ayl
n kesilmesi ve yeniden ba lamas
MADDE 58 – Malullük ayl
almakta iken sigortal
olarak çal maya
ba layanlar hakk nda 63 üncü maddenin (A) f kras hükümleri uygulan r. u kadar
ki, malullük ayl klar kesilenlerden i ten ayr larak malullük ayl
verilmesi
için yaz
istekte bulunan sigortal ya ayl k ba lanmas , kontrol muayenesi
sonunda malullü ün devam etti inin anla lmas
art na ba
r.

Ya

BÖLÜM - VI
k Sigortas

Sa lanan yard mlar
Madde 59 - Ya
k sigortas ndan sa lanan yard mlar
Sigortal ya:
a) Ya
k ayl
ba lanmas ,
b) Toptan ödeme yap lmas .

unlard r:

Ya
k Ayl
ndan Yararlanma artlar :
Madde 60 - Ya
k ayl
ndan yararlanma esas ve artlar a
da
gösterilmi tir.
A) Ya
k ayl
ndan yararlanabilmek için sigortal lar n;
a) Kad n ise 58, erkek ise 60 ya
doldurmu olmas ve en az
7000 gün veya
b) Kad n ise 58, erkek ise 60 ya
doldurmu olmas , 25 y ldan
beri sigortal bulunmas ve en az 4500 gün,
Malüllük, ya
k ve ölüm sigortalar primi ödemi olmalar
artt r.
B) a) - 50 ya
doldurmam
olmakla beraber en az 20 y ldan beri
sigortal olarak Sosyal Güvenlik ve Çal ma bakanl klar nca tespit
edilen maden i yerlerinin yeralt i yerlerinde sürekli çal an ve bu
lerde en az 5 000 gün malüllük, ya
k ve ölüm sigortalar primi
ödeyen sigortal lara yaz
talepleri üzerine ya
k ayl
ba lan r.
b - 50 ya
doldurmam
olmakla beraber en az 25 y ldan beri
sigortal olarak (B/a) f kras nda söz edilen i yerlerinin yeralt
münavebeli i lerinde çal an ve bu i lerde en az 4 000 gün malüllük,
ya
k ve ölüm sigortalar primi ödeyen sigortal lar da ...........
ve 8 100 gün prim ödemi sigortal lar gibi ya
k ayl
ndan
yararlan rlar.
C) a) Sigortal olarak ilk defa çal maya ba lad
tarihten önce bu Kanunun
53 üncü maddesine göre malûl say lmay
gerektirecek derecede hastal k veya
ar zas bulunan ve bu nedenle malûllük ayl
ndan yararlanamayan sigortal lar,
ya lar ne olursa olsun en az 15 y ldan beri sigortal bulunmak ve en az 3600 gün
malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar
primi ödemi
olmak
art yla ya
k
ayl
ndan yararlan rlar.

b)
b) Sakatl
nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanm
durumda olan sigortal lardan; ilgili mevzuat
uyar nca, I. derece sakatl
olanlar ya lar ne olursa olsun en az onbe y ldan beri sigortal bulunmak ve en
az 3600 gün malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar primi ödemi olmak, II. derece
sakatl
olanlar ya lar ne olursa olsun en az onsekiz y ldan beri sigortal
olmak ve en az 4000 gün malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar
primi ödemi
olmak, III. derece sakatl
olanlar ya lar ne olursa olsun en az yirmi y ldan
beri sigortal olmak ve en az 4400 gün malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar
primi ödemi
olmalar
art yla ya
k ayl
ndan yararlan rlar. Sakatl
nedeniyle vergi indiriminden yararlanmas
dolay
yla ya
k ayl
na hak
kazanarak ya
k ayl
alanlar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir.
............................................................
D) a - 50 ya
dolduran ve erken ya lanm
oldu u tespit edilen,
b - 50 ya
dolduran ve malullük, ya
k ve ölüm sigortalar na
tabi çal malar
n en az 1800 gününü Sosyal Güvenlik ve Çal ma
bakanl klar nca tespit edilen maden i yerlerinin yeralt i lerinde
geçirmi bulunan,
Sigortal lar da (A) bendinin (a) veya (b) f kralar nda belirtilen
di er artlarla ya
k ayl
ndan yararlan rlar.
E) Sosyal Güvenlik ve Çal ma Bakanl klar nca tespit edilen maden
yerlerinin yeralt veya yeralt münavebeli i lerinde en az 1 800 gün
çal
bulunan sigortal lar n bu i lerdeki prim ödeme gün say lar
toplam na dörtte biri eklenir ve toplam , bunlar n Malullük, Ya
k
ve Ölüm Sigortalar primi ödeme gün say
olarak kabul edilir.
1/4/1954 tarihinden beri yeralt veya yeralt münavebeli i lerde
çal
olan sigortal lar hakk nda da yukar daki f kra hükmü uygulan r.
F) Bu Kanuna göre sigortal olarak tescil edilmi bulunanlar n, er olarak
silâh alt nda veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamam
veya bir
sm
, kendilerinin veya hak sahiplerinin yaz
talepte bulunmalar halinde ve
bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazanc n alt s
n talep
tarihindeki tutar üzerinden hesaplanacak malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar
primlerini tebli
tarihinden itibaren alt
ay içinde ödemeleri
art
ile
borçland
r, alt
ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten
say lmaz.
Ancak Kanunla kurulmu bulunan di er sosyal güvenlik kurulu lar mevzuat na
göre sigortal veya i tirakçi olanlar hakk nda yukar daki f kra hükmü uygulanmaz.
Sigortal lar n grev ve lokavtta geçen süreleri, grev ve lokavt n sona
ermesinden itibaren alt
ay içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yaz
talepte bulunmalar halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime
esas kazanc n alt ve üst s
rlar aras nda olmak suretiyle, talep tarihindeki
tutar
üzerinden hesaplanacak malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar
primi,
tebli tarihinden itibaren alt ay içinde ödemeleri art yla borçland
r.
Borçland
lan sürenin kar
olan gün say
sigortal
n prim ödeme gün
say
na kat
r. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortal
n ba lang ç
tarihinden önceki süreler için borçland
lma halinde, sigortal
n ba lang ç
tarihi, borçland
lan gün say
kadar geriye götürülür.
Ayl k ba lanmas na askerlik, grev ve lokavt borçlanmas ile hak kazan lmas
durumunda kendilerine, borcun ödendi i tarihi takip eden ayba ndan itibaren
ayl k ba lan r.
G) Bu maddenin uygulanmas nda; 18 ya ndan önce Malullük, Ya
k
ve Ölüm Sigortalar na tabi olanlar n sigortal
k süresi 18 ya
doldurduklar tarihte ba lam
kabul edilir. Ancak bu tarihten önceki
süreler için ödenen Malullük, Ya
k ve Ölüm Sigortalar primleri,
prim ödeme gün say lar
n hesab na dahil edilir.
H) Bu maddede belirtilen ya
k ayl klar ndan yararlanabilmek
için, sigortal
n çal
i ten ayr lmas ve yaz
istekte
bulunmas
artt r.
Ya
k ayl
n hesaplanmas :
Madde 61 - Ya
k ayl
na hak kazanan sigortal lar n ayl
,
daki hükümlere göre belirlenecek ortalama y ll k kazanc ile ayl k
ba lama oran
n çarp
n 1/12'si al narak hesaplan r.
Sigortal
n her takvim y
na ait prime esas kazanc , kazanc n

ait oldu u takvim y
ndan itibaren ayl k talep tarihine kadar geçen
takvim y llar için, her y
n Aral k ay na göre Devlet statistik
Enstitüsü taraf ndan aç klanan en son temel y ll kentsel yerler
tüketici fiyatlar indeksindeki art
oran ve gayrisafi yurt içi
has la sabit fiyatlarla geli me h
kadar ayr ayr art
larak
bulunan y ll k kazançlar toplam
n, toplam prim ödeme gün say
na
bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazanc n 360 kat ,
ayl
n hesaplanmas na esas ortalama y ll k kazanc olu turur.
Ayl k ba lama oran , sigortal
n toplam prim ödeme gün say
n
ilk 3 600 gününün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5 400 günün her 360
günü için % 2 ve daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlar
n
toplam
r.
60 nc maddenin B, C ve D bentlerine göre ayl a hak kazananlar n
ayl k ba lama oran % 60'dan az olamaz.
Hesaplanan ya
k ayl
, ayl k ba lanmas için yaz
ba vurunun yap ld
y
n Ocak ay ile ayl
n ba lang ç tarihi
aras nda geçen her ay için Devlet statistik Enstitüsü taraf ndan
aç klanan en son temel y ll kentsel yerler tüketici fiyatlar
indeksindeki ayl k art
oranlar kadar art
larak ba lan r.
Ayl
n ba lang
Madde 62 - Sigortal olarak çal
i ten ayr ld ktan sonra
yaz
istekte bulunan ve ya
k ayl
na hak kazanan sigortal ya bu
iste inden sonraki ay ba ndan ba lanarak ya
k ayl
ba lan r.
Erken ya lanm
olmas dolay siyle ya
k ayl
na hak kazanan
sigortal
n bu husustaki raporunun tarihi, yaz
iste ini takibeden
takvim ay ndan sonraki bir tarih ise, ya
k ayl
, raporun
tarihinden sonraki ayba ndan ba lanarak verilir.
Yukar daki f kralara göre ayl
n ödenmesine ba lanaca
tespit
edilen tarihte Hastal k Sigortas ndan geçici i göremezlik ödene i
almakta olan sigortal
n ya
k ayl
geçici i göremezlik ödene i
verilme süresinin sona erdi i tarihten sonraki ayba ndan ba lar. u
kadar ki, ba lanacak ya
k ayl
sigortal
n Hastal k
Sigortas ndan almakta oldu u geçici i göremezlik ödene inin ayl k
tutar ndan fazla ise, aradaki fark, yukar daki f kralara göre tespit
edilecek tarihten ba lanarak verilir.
Ya
k ayl
alanlar n yeniden çal malar
Madde 63 - A) Bu Kanuna göre ya
k ayl
almakta iken, sigortal olarak
çal maya ba layanlar n ya
k ayl klar
çal maya ba lad klar
tarihte
kesilir.
Ya
k ayl klar kesilenlerden yeniden çal
klar süre zarf nda 78 inci
maddeye göre prime esas kazançlar üzerinden 73 üncü madde gere ince prim al
r.
Ya
k ayl klar kesilenlerden i ten ayr larak ya
k ayl
verilmesi için
yaz
talepte bulunan sigortal ya yeniden ba lanacak ya
k ayl
talep
tarihini takip eden ödeme döneminden ba lanarak ödenir.
Yeni ayl k, eski ayl
n kesildi i tarihten sonra ayl klara yap lan art lar
uygulanarak ikinci f krada belirtilen ayl k ba lang ç tarihi itibariyle bulunan
tutar
ile emeklilik sonras
çal maya ait k smi ayl
n toplam ndan olu ur.
Emeklilik sonras çal maya ait k smi ayl k, talep tarihindeki emeklilik öncesi
ve sonras
prim ödeme gün say
toplam
üzerinden, 61 inci maddeye göre
hesaplanan ayl
n emeklilik sonras
prim ödeme gün say
na orant
bölümü
kadard r.
B) Bu Kanuna göre ya
k ayl
almakta iken sigortal olarak
bir i te çal maya ba layanlar n yaz
talepte bulunmalar halinde
ya
k ayl klar
n ödenmesine devam olunur. Ancak bunlardan 78 inci
maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden % 30
oran nda Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir. Bu primin 1/4'ü
sigortal hissesi, 3/4'ü i veren hissesidir.
Bu Kanuna göre ya
k ayl
almakta iken serbest avukat veya
noter olarak çal malar
sürdürenlerin, sosyal yard m zamm dahil,
almakta olduklar ayl klar ndan % 15 oran nda sosyal güvenlik destek
primi kesilir.
Ya
k ayl
almakta iken sigortal bir i te çal anlar, bu

Kanuna göre ya
k ayl
almakta olanlara ve bunlar n geçindirmekle
yükümlü olduklar e ve çocuklar na, ana ve babalar na tan nan sosyal
sigorta haklar ndan aynen yararlan rlar.
Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmi süreler, bu Kanuna göre
sigortal
k süresinden say lmaz ve 24.5.1983 tarih ve 2829 say
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin
Birle tirilmesi Hakk nda Kanun hükümleri uygulanmaz, 64 üncü madde
hükmüne göre toptan ödeme yap lmaz. Ancak i kazas veya meslek
hastal
halinde 12 nci madde hükümleri uygulan r.
Bu Kanuna göre ya
k ayl
almakta iken sigortal bir i te
çal malar dolay
yla bu maddenin (A) f kras na göre ya
k ayl
kesilenler, çal
klar süre içinde (B) f kras nda yaz
hükümlerin
uygulanmas
; (B) f kras na göre ya
k ayl
kesilmeden çal anlar
ise çal
klar süre içinde haklar nda (A) f kras nda yaz
hükümlerin uygulanmas
isteyebilirler.
Toptan ödeme
Madde 64 - Sigortal olarak çal
i ten ayr lan ve malullük ve
ya
k ayl
ba lanmas na hak kazanam yan,
a) Kad n ise 58, erkek ise 60 ya
doldurmu bulunan sigortal ya,
b) 50 ya
doldurmu bulunan ve erken ya lanm
oldu u tespit
edilen sigortal ya,
Kendisinin ve i verenlerinin ödedi i, malullük, ya
k ve ölüm
sigortalar primlerinin toplam , yaz
iste i üzerine toptan ödeme
eklinde verilir.
BÖLÜM - VII
Ölüm Sigortas
Sa lanan yard mlar
Madde 65 - Ölüm Sigortas ndan sa lanan yard mlar unlard r:
a) Ölen sigortal
n e ine, çocuklar na, ana ve babas na ayl k
ba lanmas ,
b) Ölen sigortal
n e ine, çocuklar na, ana ve babas na toptan
ödeme yap lmas ,
c) Ölen sigortal için cenaze masraf kar
verilmesi
Ölüm Sigortas ndan Ayl k Ba lama artlar :
Madde 66 - a) Malullük veya ya
k ayl
almakta iken, yahut
malullük veya ya
k ayl
ba lanmas na hak kazanm
olup henüz
lemi tamamlanmam
durumda veya,
b) Ba lanm
bulunan malullük veya ya
k ayl
, sigortal
olarak çal maya ba lamalar sebebiyle kesilmi durumda yahut,
c) 5 y ldan beri sigortal bulunup, sigortal
k süresinde en az 900 gün
malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar primi ödemi durumda,
Ölen sigortal
n hak sahibi kimselerine ayl k ba lan r.
Ölüm Sigortas ndan Ba lanacak Ayl
n Hesaplanmas :
Madde 67 - Sigortal
n ölümü halinde, hak sahibi kimselerine
ba lanacak ayl
n tespitinde a
daki hükümler uygulan r:
A) a) Sigortal
n almakta oldu u veya ba lanmas na hak kazand
malullük veya ya
k ayl
,
b) Malullük veya ya
k ayl
ba land ktan sonra sigortal
olarak çal maya ba lamas sebebiyle ayl
kesilen sigortal
n ölüm
tarihine ve 58 veya 63 ncü maddelere göre tespit edilecek ayl
,
c) Toplam olarak 1800 gün veya en az be y ldan beri sigortal
bulunup, sigortal
k süresinin her y
için ortalama olarak 180 gün
malüllük, ya
k ve ölüm sigortalar primi ödemi olan sigortal
n,
bu Kanunun 61 inci maddesine göre bulunacak ortalama y ll k kazanc
n
% 60'
n 1/12'si olarak hesaplanan ayl
, hak sahiplerine ba lanacak
ayl
n hesab nda esas tutulur. Bu oran sigortal
n 8100 ilâ 9000 gün
aras nda primi ödenen her 360 gün için 2, 9000 günden sonra ödenen her
360 gün için de 1.5 art
r. Bu ekilde hesaplanan ölüm ayl
61
inci maddenin son f kras hükümlerine göre art
r.
.............................................................

B) Sigortal , ba ka birinin sürekli bak
na muhtaç durumda malul
say larak ayl k ba lanmas na hak kazanm
ise (A/a-b) f kralar
n
uygulanmas nda, bu durum nazara al nmadan ba lanabilecek ayl k esas
tutulur.
.............................................................
E ve çocuklara ayl k ba lanmas
Madde 68 - Ölen sigortal
n ayl k ba lanmas na hak kazanan
kimselerine a
daki hükümlere göre ayl k ba lan r.
I - Ölen sigortal
n 67 nci madde gere ince tespit edilecek
ayl
n;
A) Dul e ine % 50'si, ayl k alan çocu u bulunmayan dul e ine %
75'i,
B) ..................................................
C) Çocuklardan:
a) 18 ya
, ortaö renim yapmas halinde 20 ya
, yüksekö renim
yapmas halinde 25 ya
doldurmam
olan veya çal am yacak durumda
malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sand klar na tabi
çal malar ndan dolay gelir veya ayl k almayan .... çocuklarla
ya lar ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan
bo anan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sand klar na tabi
bir i te çal mayan, buralardan gelir veya ayl k almayan k z çocuklar n
her birine % 25'i ,
b) (a) f kras nda belirtilen ve sigortal
n ölümü ile anas z ve
babas z kalan veya sonradan bu duruma dü enlerle ana ve babalar
aras nda evlilik ba lant
bulunmayan yahut sigortal baban n ölümü
tarihinde evlilik ba lant
bulunmakla beraber analar sonradan
evlenenlerin her birine % 50'si,
Oran nda ayl k ba lan r.
Sigortal
n ölüm tarihinde 18 veya 20 ya
doldurmu olup,
ayl a hak kazanmam
durumda olan erkek çocuklar, sonradan ö renim
yaparlarsa (a) f kras ndaki haklardan yararlan rlar.
II - Sigortal taraf ndan evlât edinilmi , tan nm
veya nesebi
düzeltilmi yahut babal
hükme ba lanm
çocuklar ile, sigortal
n
ölümünden sonra do an çocuklar , ba lanacak ayl ktan yukar da
belirtilen esaslara göre yararlan r.
III - Hak sahibi e ve çocuklara ba lanacak ayl klar n toplam
sigortal ya ait ayl
n tutar
geçemez. Bu s
n a lmamas için
gerekirse hak sahibi kimselerin ayl klar ndan orant
olarak
indirmeler yap
r.
IV - Sigortal
n erkek çocuklar na ba lanan ayl klar, çocu un 18
ya
, ortaö renim yapmas halinde 20 ya
, yüksekö renim yapmas
halinde 25 ya
dolduraca
tarihe kadar devam eder. Çal amayacak
durumda malûl olan erkek çocuklar n ayl klar bu ya lara vard ktan
sonra da kesilmez. Ancak ayl
kesilen erkek çocuklardan sonradan
çal am yacak durumda malûl olanlara, Sosyal Sigortaya yahut Emekli
Sand klar na tabi çal malar ndan dolay gelir veya ayl k almamalar
artiyle malûllük durumlar
n tespitine esas te kil eden rapor
tarihini takibeden ayba ndan itibaren yeniden ayl k ba lan r. 101 inci
madde hükmü sakl
r.
V) Sigortal
n dul e i evlenirse ayl
kesilir. Ayl
n
kesilmesine yol açan evlenme son bulunca ayl k yeniden ba lan r.
Sonraki e inden de ayl k almaya hak kazanan dul e e bu ayl klardan
fazla olan ödenir.
VI - Sigortal
n k z çocuklar na ba lanan ayl klar, Sosyal
Sigortaya, Emekli Sand klar na tabi i lerde çal maya buralardan gelir veya ayl k
almaya ba lad klar veya evlendikleri tarihi takibeden devre ba ndan itibaren
kesilir. Ayl
n kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkmas halinde I inci
bölümün (C) f kras hükmü sakl kalmak artiyle, bu tarihten ba lanarak yeniden
ayl k ba lan r. Ancak evlili in son bulmas ile kocas ndan da ayl k alma a hak
kazanan kimseye bu ayl klardan fazla olan ödenir.
Ana ve babaya ayl k ba lanmas
Madde 69 - Sigortal
n ölümü tarihinde e ine ve çocuklar na
ba lanmas gereken ayl klar n toplam , sigortal ya ait ayl ktan a

olursa, artan , e it hisseler halinde, sosyal güvenlik kurulu lar na tabi
çal mayan veya 2022 say
Kanuna göre ba lanan ayl k hariç olmak üzere
buralardan her ne ad alt nda olursa olsun gelir veya ayl k almayan ana ve
babas na ayl k olarak verilir. Ancak, bunlar n her birinin hissesi sigortal ya
ait ayl
n % 25 ini geçemez.
Sigortal
n ölümü ile e ine ve çocuklar na ba lanabilecek
ayl klar n toplam , sigortal ya ait ayl ktan a
de ilse ana ve
baban n ayl k ba lanma haklar dü er.
Ayl
n ba lang
Madde 70 - Sigortal
n ölümünde ölüm sigortas ndan hak sahibi
kimselerine ba lanacak ayl klar, ölümle ayl a hak kazand klar
tarihten sonraki ayba ndan ba lar.
Mâlûllük veya ya
k ayl
almakta iken ölen sigortal
n hak
sahibi kimselerinin ayl klar , sigortal
n hak kazand
son ayl k
devresinin sona erdi i tarihten ba lar.
Toptan ödeme
Madde 71 - Ölen sigortal
n hak sahibi kimselerinden hiçbiri bu
kanuna göre Ölüm Sigortas ndan ayl k ba lanmas na hak kazanamad klar
takdirde a
daki hükümler uygulan r :
I - Ölen sigortal
n kendisinin ve i verenlerinin ödedikleri
Mâlûllük, Ya
k ve Ölüm sigortalar primleri toplam
n:
A) Dul e ine % 50'si, toptan ödeme alacak durumda çocu u
bulunmayan dul e ine % 75'i,
B) ..................................................
C) 18 ya
veya ortaö renim yapmas halinde 20 ya
, yüksek
renim yapmas halinde 25 ya
doldurmam
yahut ya lar ne olursa
olsun çal am yacak durumda mâlûl bulunan ... çocuklarla evli olmayan
z çocuklar n her birine % 25'i,
Yukar ki f krada belirtilen ve sigortal
n ölümü ile anas z ve
babas z kalan veya ana ve babalar aras nda evlilik ba lant
bulunmayanlar n her birine % 50'si,
Toptan ödeme eklinde verilir.
II - Sigortal taraf ndan evlât edinilmi , tan nm
veya nesebi
düzeltilmi yahut babal
hükme ba lanm
çocuklar , yap lacak toptan
ödemeden yukarda belirtilen esaslara göre yararlan rlar.
III - Hak sahibi e ve çocuklara yap lacak toptan ödemelerin
toplam , toptan ödenecek miktar geçemez. Bu s
n a lmamas için,
gerekirse, hak sahibi kimselerin hisselerinden orant
olarak
indirmeler yap
r.
IV - Sigortal
n ölümü tarihinde e ine ve çocuklar na yap lacak
toptan ödemelerin toplam , toptan ödenecek miktardan a
olursa,
artan , e it hisseler halinde, sosyal güvenlik kurulu lar na tabi çal mayan veya
2022 say
Kanuna göre ba lanan ayl k hariç olmak üzere buralardan her ne ad
alt nda olursa olsun gelir veya ayl k almayan ana ve babas na verilir. Ancak,
bunlar n herbirinin hissesi % 25 i geçemez.
V - Yukar ki esaslara göre toptan ödeme yap ld ktan sonra kal nt
olursa, sigortal
n ölümünden sonra do acak çocuklar ile nesebi
düzeltilecek veya babal
hükme ba lanacak çocuklar na da bu madde
hükümlerine göre toptan ödeme yap
r.
BÖLÜM - VIII
Primler
Prim al nmas
Madde 72 kazalariyle meslek hastal klar , hastal k, anal k,
malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar
n gerektirdi i her türlü yard m
ve ödemelerle her çe it yönetim giderlerini kar lamak üzere, Kurumca
bu kanun hükümlerine göre prim al
r.
Sa
k yönetim giderleri hariç genel yönetim giderleri Kurumun
ll k genel gelirlerinin %10'unu a amaz.
Prim Oranlar
Madde 73 - A) Tarifesine göre tespit edilecek i kazalar ile

meslek hastal klar sigortas priminin tamam i verenler taraf ndan
verilir. Bu primin nispeti % 1,5'ten az, % 7'den fazla olamaz.
B) a) Hastal k sigortas primi, sigortal
n kazanc
n % 11'idir.
Bunun % 5'i sigortal hissesi, % 6's da i veren hissesidir.
3 ncü maddenin (II/B) f kras nda belirtilen ç raklar için ise
kazanc
n % 4'üdür. Bunun % 2'si sigortal hissesi, % 2'si de i veren
hissesidir.
b) ..................................................
C) Anal k Sigortas primi, sigortal
n kazanc
n % 1'idir.
Bu primin tamam i verenler taraf ndan verilir.
D) Malullük, Ya
k ve Ölüm Sigortalar primi, sigortal
n
kazanc
n % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortal hissesi, % 11'i de i veren
hissesidir.
Ancak, maden i yerlerinin yeralt i lerinde çal anlar için
Malullük, Ya
k ve Ölüm Sigortalar primi, sigortal
n kazanc
n %
22'sidir. Bunun % 9'u sigortal hissesi, % 13'ü de i veren hissesidir.
kazalariyle meslek hastal klar prim oran
n tesbiti
Madde 74 kazalariyle meslek hastal klar sigortas primi,
yap lan i in i kazas ve meslek hastal
bak
ndan gösterdi i
tehlikenin a rl
na göre tesbit edilir.
kollar , tehlikenin a rl
na göre s
flara, bu s
flar da
özel i
artlar na ve tehlikeyi önlemek için al nm
olan tedbirlere
göre derecelere ayr
r.
Hangi i kollar
n hangi tehlike s
na girdi i tehlike s
f
ve derecelerine ait prim oranlar
n ve tehlike derecelerinin belli
edilmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanl klar n dü ünceleri
sorulduktan sonra Çal ma Bakanl
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
karariyle yürürlü e konacak bir tarife ile tesbit olunur.
Prim tarifesi gerekli görülürse ayn usulle de
tirilebilir.
Prim oranlar , i kazalar ve meslek hastal klar ndan dolay
yap lmas gerekecek her türlü sigorta yard mlar ve idare masraflar
ile ba lanacak gelirlerin tesis sermayeleri toplam göz önünde
tutularak hesaplan r.
Tehlike s
f ve derecelerinin belli edilmesi
Madde 75 - Yap lan i in 74 ncü maddede belirtilen tarifeye göre
hangi tehlike s
f ve derecesine girdi i ve ödenecek i kazalariyle
meslek hastal klar sigortas primi oran Kurumca belli edilerek
verene yaz ile bildirilir.
kazalar
ve meslek hastal klar
önliyecek tedbirler
hakk ndaki mevzuat hükümlerine uygun bulunmad
tesbit edilen i ler,
Kurumca daha yüksek primli derecelere konulabilir.
Kurum, tesbit edilmi bulunan tehlike s
f ve derecesini,
yapt raca
incelemelere dayanarak kendili inden veya i verenin iste i
üzerine de
tirilebilir.
Kurumca yap lacak de
ikliklere ili kin karar n takvim y
ndan
en az bir ay önce i verene ve i veren taraf ndan de
iklik iste inin
de takvim y
ndan en az iki ay önce Kuruma bildirilmesi artt r.
Böylece, karara ba lanacak de
iklikler, yukar daki f krada
yaz
karar veya istekten sonraki takvim y
ba nda yürürlü e girer.
veren, tehlike s
f ve derecesiyle prim oran hakk nda Kurumca
yap lacak yaz
bildiriyi ald ktan sonra bir ay içinde Çal ma
Bakanl
na itirazda bulunabilir. Bakanl k bu itiraz inceliyerek 3 ay
içinde verece i karar ilgiliye bildirir.
tiraz primlerin ödenmesini geciktirmez.
veren bu madde gere ince tehlike s
f ve derecesine kar
Çal ma Bakanl
na yahut bu Bakanl
n verece i karar üzerine
Dan taya ba vurursa, bu kanunun 81 nci maddesinin uygulanmas nda, cra
ve flâs Kanununun ilgili maddesinde yaz
bir y ll k süre, birinci
halde Bakanl k karar
n iptal süresi sonunda, ikinci halde ise
Dan tay karar
n kesinle ti i tarihten ba lar.
Tehlike s
Madde 76 -

f ve derecelerine dokunabilecek de
iklikler
veren, tehlike s
f ve derecesine dokunabilecek her

türlü de
iklikleri bir ay içinde kuruma yaz ile bildirmekle
yükümlüdür.
Bu bildirme üzerine Kurum, yapt raca
incelemeler sonunda tehlike
f ve derecesini de
tirebilir.
Tehlike s
f ve derecesine dokunabilecek de
iklik bir ay içinde
bildirilirse bu konuda Kurumca verilecek karar, de
ikli in meydana
geldi i tarihten sonraki ay ba ndan uygulan r.
Tehlike s
f ve derecesine dokunabilecek de
iklik bir ay içinde
bildirilmezse :
a) Tehlike s
yükseliyorsa, de
ikli in meydana geldi i,
b) Tehlike s
alçal yorsa, de
ikli in Kurumca ö renildi i,
Tarihler esas al nmak ve bu tarihlerden sonraki ay ba ndan
uygulanmak üzere, Kurumca karar al
r.
Prime esas ücretler
Madde 77 - Sigortal larla i verenlerin bir ay için ödiyecekleri
primlerin hesab nda :
a) Sigortal lar n o ay için hakettikleri ücretlerin,
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çe it istihkaktan
sigortal lara o ay içinde ödenenlerin,
c) dare veya kaza mercilerince verilen karar gere ince (a) ve (b)
kralar nda yaz
kazançlar niteli inde olmak üzere sigortal lara o
ay içinde yap lan ödemelerin,
Brüt toplam esas al
r.
u kadar ki, ölüm, do um ve evlenme yard mlar , yolluklar, k dem, ihbar ve
kasa tazminatlar , aynî yard mlar ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
nca
miktarlar y llar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlar , sigorta
primlerinin hesab na esas tutulacak kazançlar n ayl k tutar
n tespitinde nazara
al nmaz. Bunlar n d
nda her ne ad alt nda ödeme yap
rsa yap ls n tüm ödemeler
prime tabi tutulur.
Her sigortal
n prim hesab na esas tutulacak ayl k kazanç toplam
n bin
liraya kadar olan lira kesri nazara al nmaz.
Günlük, haftal k veya ayl k olarak belirli bir ücrete dayanm
olmay p da komüsyon ücreti ve kâra kat lma gibi belirsiz zaman ve
miktar üzerinden ücret alan sigortal lar n prim ve ödeneklerinin
hesab nda esas tutulacak günlük kazançlar , 78 nci madde hükmü sakl
kalmak artiyle, Bakanlar Kurulu karariyle belli edilir.
u kadar ki, sigortal
n ayr ca belirli bir kazanc varsa, bu
takdirde prim ve ödeneklerin hesab nda esas tutulacak günlük kazanc ,
yukar ki f kraya göre hesabedilecek günlük kazanc na belirli kazanc
üzerinden hesaplanacak günlük kazanc n ilâvesi suretiyle bulunur.
Bu kanun gere ince primlerin hesab na esas tutulacak günlük
kazanç, sigortal
n, bir ay için prime esas tutulan kazanc
n otuzda
biridir.
Günlük kazanc n hesab na esas tutulan ay içindeki bâz günlerde
çal mam
ve çal mad
günler için ücret almam
sigortal
n günlük
kazanc , o ay için prime esas tutulan kazanc ücret ald
gün say
na
bölünerek hesaplan r.
Sigortal lar n günlük kazançlar
n hesab nda esas tutulan gün
say lar , ayn zamanda, bunlar n prim ödeme gün say lar
gösterir.
Bir ay içinde çe itli i verenlerin i inde çal an sigortal
n bu
kanun gere ince al nacak primlerine esas tutulacak ayl k ve günlük
kazanc
n tesbitinde her i verenden elde etti i ayl k ve günlük kazanç
tutar ayr ayr nazara al
r ve primler buna göre hesaplan r.
Günlük Kazanç S
rlar
Madde 78 - Bu Kanun gere ince al nacak prim ve verilecek ödeneklerin
hesab na esas tutulan günlük kazanc n alt s
, 4857 say
Kanununun 39
uncu maddesine göre 16 ya ndan büyükler için belirlenen günlük asgarî ücrettir;
üst s
ise günlük asgarî ücretin 6,5 kat
r.
Günlük kazançlar alt s
n alt nda olan sigortal lar ile
ücretsiz çal an sigortal lar n günlük kazançlar alt s
r üzerinden,
günlük kazançlar üst s
rdan fazla olan sigortal lar n günlük

kazançlar da üst s
r üzerinden hesaplan r.
Sigortal
n kazanc alt s
n alt nda ise, bu kazanç ile alt
r aras ndaki farka ait sigorta primlerinin tümünü i veren öder.
Ayn zamanda birden fazla i verenin i inde çal an sigortal lar n
ücretlerinden kesilen primler, bu madde uyar nca tespit edilen üst
r üzerinden hesaplanacak miktar a arsa, fark, sigortal
n
müracaat üzerine hissesi oran nda kendisine geri verilir.
Prim belgeleri
Madde 79 veren, bir ay içinde çal
rd
sigortal
n sigorta primleri
ve destek primi hesab na esas tutulan kazançlar toplam
ve prim ödeme gün
say lar ile bu primleri gösteren ve örne i yönetmelikle belirlenen as l veya ek
belgeleri ait oldu u ay veya dönemi takip eden ay n sonuna kadar Kuruma vermekle
ve Kurumca istenilmesi halinde i yeri kay tlar
ibraz etmekle veya sigortal
çal
rmad
takdirde, bu hususu sigortal çal
rmaya son verdi i tarihten
itibaren bir ay içinde yaz
olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
verenin,
sigortal
, 4857 say
Kanununun 7 nci maddesine göre ba ka bir i verene i
görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortal
devir alan, geçici i ili kisi süresine ili kin bu f krada belirtilen belgelerin
ayn
süre içinde i verene ait i
yerinden Kuruma verilmesinden i veren ile
birlikte müteselsilen sorumludur.
Ay içinde baz i günlerinde çal
lmad
ve ücret ödenmedi i
beyan edilen sigortal lar n otuz günden az çal
klar
aç klayan
bilgi ve belgelerin i verence prim bildirgelerine eklenmesi artt r.
Sigortal lar n otuz günden az çal
gösteren bilgi ve
belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca
geçerli say lmamas halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait
primler Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek 80 inci madde hükümlerine
göre tahsil olunur. Uygulaman n usul ve esaslar alt ay içinde
yürürlü e konulacak yönetmelikle belirlenir.
veren, sigortal lar n ad
, soyad
, sigorta sicil numaras
ve çal
süreyi gösteren ve örne i yönetmelikle belirlenen bir
belgeyi i yerinde, birden ziyade i yeri olmas halinde her i yerinde
ayr ayr olmak üzere, i çiler taraf ndan da görülebilecek bir yere
asmaya mecburdur.
Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen i verenler hakk nda 140 nc
madde hükümleri uygulan r.
140 nc maddenin uygulanmas prim belgelerinin Kuruma verilmesine
mani te kil etmez.
Fiilen veya i yeri kay tlar ndan tespit edilecek her türlü bilgiden ya da
kamu kurulu lar taraf ndan düzenlenen belge veya al nan bilgilerden çal
tespit edilen sigortal lara ait olup, bu Kanun uyar nca Kuruma verilmesi gereken
belgelerin yap lan tebligata ra men bir ay içinde verilmemesi veya noksan
verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyat sigorta
primleri Kurumca tespit edilerek i verene tebli edilir.
veren, tebli edilen prim borcuna kar
tebli tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. tiraz
tahsilat durdurur. tiraz n reddi halinde, i veren karar n tebli
tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili mahkemeye ba vurabilir.
Yetkili mahkemeye ba vurulmas prim borcunun tahsil ve takibini
durdurmaz.
Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde 80 inci maddenin
prim borcuna ili kin hükmü uygulan r.
Yönetmelikle tespit edilen belgeleri i veren taraf ndan verilmeyen
veya çal
klar Kurumca tespit edilemeyen sigortal lar,
çal
klar
hizmetlerinin geçti i y
n sonundan ba layarak 5 y l
içerisinde mahkemeye ba vurarak alacaklar ilam ile
ispatlayabilirlerse, bunlar n mahkeme karar nda belirtilen ayl k kazanç
toplamlar ile prim ödeme gün say lar nazara al
r.
Sigortal
n çal
bir veya birkaç i te, bu Kanunda yaz
prim ödeme art
yerine getirmi olmas na ra men kendisi için
verilmesi gereken kay t ve belgeler i veren taraf ndan verilmedi i veya
verilen kay t ve belgelerde kazançlar n veya prim ödeme gün say lar
n
eksik gösterildi i Kurumca tespit edilirse, hastal k ve anal k

sigortalar ndan gerekli yard m yap
r.
Bu Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kurulu lar taraf ndan ihale
yoluyla yapt
lan her türlü i ler, gerçek veya tüzel ki ilerce yap lan
in aatlardan dolay yeterli i çilik bildirmi olup olmad
Kurumca ara
r.
Usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenecek bu ara
rma sonucunda yeterli
çili in bildirilmemi oldu unun anla lmas halinde, bildirilmemi olan i çilik
tutar
üzerinden hesaplanan prim tutar , gecikme zamm
ile birlikte sigorta
müfetti ince inceleme yap lmas
istenilmeksizin i veren taraf ndan ödendi i
takdirde, i yeri hakk nda sigorta müfetti ine inceleme yapt
lmayabilir.
Sigorta müfetti i taraf ndan, Kuruma bildirilmedi i tespit edilen asgari
çilik tutar üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri bu
Kanunun 80 inci maddesi de nazara al narak i verene tebli
olunur.
veren,
tebli edilen prim borcuna kar
tebli tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma
itiraz edebilir. tiraz takibi durdurur. Kurumca itiraz n reddi halinde, i veren,
karar n tebli
tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili i
mahkemesine
ba vurabilir. Mahkemeye ba vurulmas prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.
Sigorta müfetti ince Kuruma asgari i çilik tutar
bildirilmedi i tespit
edilen i yerleri hakk nda ayr ca bu Kanunun 140
nc
maddesinin birinci
kras
n (c) ve (d) bentlerinin son f kralar na göre i lem yap
r.
Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kurulu lar dahil)
Kurumca yaz ile istenilecek bilgileri yaz
olarak en geç bir ay içinde vermeye
mecburdurlar.
Kuruma, yeterli i çilik bildirilmi olup olmad
n ara
lmas na ili kin
yöntem, i in yürütümü için gerekli olan asgari i çilik miktar
n tespitinde ve
Kuruma yeterli i çilik bildirmi
olup olmad
n ara
lmas nda dikkate
al nacak asgari i çilik oranlar
n saptanmas ve asgari i çilik oranlar na vaki
itirazlar n incelenerek karara ba lanmas amac yla Kurum bünyesinde; Kurum teknik
elemanlar ndan be
ki i, Yönetim Kurulunda temsil edilen i çi ve i veren
konfederasyonlar nca görevlendirilecek iki teknik eleman olmak üzere toplam yedi
ki iden olu an Asgari
çilik Tespit Komisyonu kurulmu tur. Kurum Yönetim Kurulu
karar ile birden çok Asgari
çilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Asgari
çilik
Tespit
Komisyonunun
çal ma
usul
ve
esaslar
ile
i çi
ve
i veren
konfederasyonlar nca görevlendirilecek teknik elemanlara, komisyona kat lan Kurum
teknik elemanlar
n yararland
tutarda ek ödeme yap lmas yla ilgili hususlar
yönetmelikle belirlenir.
Bu maddenin birinci f kras uyar nca verilmesi gereken belgenin, internet,
elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilmesinde; i yerinin ve belgenin
niteli i, çal
lan sigortal say
, illerin geli mi lik durumu ile bili im
ve teknoloji alan ndaki geli meler gibi hususlar
dikkate alarak, i verenleri
zorunlu tutmaya Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.
Bu
ekilde belirlenen i verenlerin yukar da belirtilen yükümlülü ü, bu
maddenin birinci f kras nda öngörülen sürede yerine getirmemeleri halinde, bu
Kanunun 140 nc maddesinin (c) f kras na göre i lem yap
r.
Primlerin Ödenmesi
Madde 80 veren, bir ay içinde çal
rd
sigortal lar n
primlerine esas tutulacak kazançlar toplam üzerinden bu Kanun
gere ince hesaplanacak prim tutarlar
ücretlerinden kesmeye ve
kendisine ait prim tutarlar
da bu miktara ekleyerek en geç ertesi
ay n sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.
Prim borçlar
n, katma de er vergisi iade alaca ndan mahsubu suretiyle de
ödenmesi mümkündür. Bu takdirde kata de er vergisi iade hakk sahibi; kendisinin,
mal ya da hizmet sat n ald
veya i tirak ya da ortakl k ili kisi içinde
bulundu u i verenlerin prim borçlar için de mahsup talep edebilir. Kurumun ba
oldu u Bakanl k, Maliye Bakanl
n uygun görü ü ile bu uygulamadan faydalanacak
verenleri, i tigal konusu, i letme türü ve i letme büyüklü ü itibariyle
belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunulan i verenlerin prim borcu ödeme
süresini otuz günü a mamak üzere uzatmaya yetkilidir.
77 nci maddenin (a) f kras gere ince hak edilen ve fakat
ödenmemi olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakk nda da
yukar daki hüküm uygulan r.
Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlar Gelir ve Kurumlar Vergisi
uygulamas nda gider yaz lamaz.

Kurumun, süresi içinde ödenmeyen prim ve di er alacaklar
n tahsilinde,
6183 say
Amme Alacaklar
n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci, 102 nci ve
106 nc maddeleri hariç di er maddeleri uygulan r. Kurum, 6183 say
Kanunun
uygulanmas nda Maliye Bakanl
, di er kamu kurum ve kurulu lar ve mercilere
verilen yetkileri kullan r. u kadar ki; Kurumun prim ve di er alacaklar
n
süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen k sm na, sürenin
bitti i tarihten itibaren ilk üç ayl k sürede her ay için % 3 oran nda gecikme
cezas , ayr ca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bitti i tarihten
ba lamak
üzere
borç
ödeninceye
kadar,
her
ay
için
ayr
ayr
Hazine
Müste arl
nca aç klanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç
edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl k ortalama faizi, bile ik bazda
uygulanarak gecikme zamm hesaplan r. Ancak ödemenin yap ld
ay için gecikme
zamm günlük hesaplan r. Yap lacak takip sonunda tahsilinin imkans z veya tahsili
için yap lacak giderlerin alacaktan fazla olaca
anla lan 20 YTL'ye kadar (20
YTL dahil) Kurum alacaklar , tahsil zamana
süresi beklenilmeksizin Kurum
Yönetim Kurulunca terkin edilebilir. Kurum Yönetim Kurulu, bu miktar on kat na
kadar art rmaya, terkin yetkisinin tamam
veya bir k sm
yetki s
rlar
da
belirterek Kurum Ba kan na, Genel Müdürlere ve Sigorta
l/Sigorta Müdürlerine
devretmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu ilk üç ay için uygulanan gecikme cezas
oran
iki kat na kadar art rmaya veya bu oran % 1 oran na kadar indirmeye,
yeniden kanuni oran na getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir.
Yetkilerin kullan lmas na ili kin usul ve esaslar yönetmelikle
tespit edilir.
Kurum alacaklar
n tahsilinde 21.7.1953 tarih ve 6183 say
Kanunun uygulanmas ndan do acak uyu mazl klar n çözümlenmesinde,
alacakl Sigorta Müdürlü ünün bulundu u yer
Mahkemesi yetkilidir.
Yetkili i mahkemesine ba vurulmas alacaklar n takip ve tahsilini
durdurmaz.
Dava ve icra takibi aç lm
olsa bile, prim ve di er alacaklar n
ödenmemi k sm için gecikme zamm tahsil olunur.
Yang n, su bask
ve deprem gibi tabii afete u rayan ve bunu
belgeleyen i verenler ile iste e ba
sigorta ve topluluk sigortas na
devam edenlerin hadisenin vukua geldi i tarihten itibaren üç ay içinde
talepte bulunmalar halinde mevcut prim borçlar ile afetin meydana
geldi i tarihten itibaren tahakkuk edecek üç ayl k prim borçlar
hadisenin vuku buldu u tarihten itibaren bir y la kadar ertelenebilir.
Prim borcunun ertelendi i süre zamana
i lemez ve ertelenen
sm na gecikme zamm uygulanmaz.
Sigorta primlerini hakl sebepleri olmaks
n, birinci f krada
belirtilen süre içersinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve
kurulu lar n tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri mesul
muhasip, sayman ile tüzelki ili i haiz di er i verenlerin üst düzeydeki
yönetici veya yetkilileri Kuruma kar , i verenleri ile birlikte
mü tereken ve müteselsilen sorumludur.
Bu Kanunun ek 24 üncü maddesinde belirtilen Kurum ve Kurulu lar
taraf ndan süresi içinde kuruma ödenmeyen sosyal yard m zamlar için bu
madde hükümleri uygulan r.
Ödenmeyen primler ve verilen cezalar için Kurumca düzenlenecek
belgeler
Madde 81 - Bu Kanuna göre al nacak sigorta primleri ve para
cezalar
n ödenmesi için Kurumca i verene yap lacak bildiri üzerine
prim borçlar ve para cezalar ödenmezse Kurumca düzenlenen prim
borcunu ve para cezas
gösteren belgeler resmi dairelerin usulüne
göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince
bunlar n tabi olduklar hükümlere göre i lem yap
r.
Prim Borçlar na Halef Olma :
Madde 82 - Sigortal lar n çal
ld
i yeri devredilir veya
intikal ederse, eski i verenin kuruma olan sigorta primi ile gecikme
zamm ve faiz borçlar ndan, ayn zamanda yeni i veren de müteselsilen
sorumludur.
Bu hükme ayk
sözle meler muteber de ildir.
Teminat n ve hakedi lerin prim borcuna kar
k tutulmas ile yap kullanma
izin belgesinin verilmesinde borcu yoktur belgesinin aranmas :

Madde 83 - Genel ve katma bütçeli kurulu lar, il ve belediyeler
veya sermayesinin en az yar
genel ve katma bütçeli kurulu lar ile il
ve belediyelere ait olan te ekkül ve müesseseler, kamu iktisadi
kurulu lar ve bunlar n müessese, ba
ortakl k ve i tirakleri,
kanunla ve kanunlar n verdi i yetkiye dayanarak kurulan kurum ve
kurulu lar, döner sermayeli kurulu lar n ihale yolu ile yapt
lan her
türlü i leri üzerine alanlar ve bunlar n adreslerini Kuruma
bildirmekle yükümlüdürler.
Sigorta primlerinin hakedi lerden mahsubu yap lmak art yla
al konularak ödenmesi esast r. Ödemenin ve teminat n geri verilmesine
ait i lemlerin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca ç kar lacak
yönetmelikle tespit edilir.
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili di er merciler taraf ndan,
yap
kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden bu bina in aat
yerlerinden dolay
Kuruma borçlar
n bulunmad
na dair Kurumca düzenlenmi
bir belgenin istenmesi zorunludur.
Yersiz olarak al nan primlerin geri verilmesi
Madde 84 - Yanl
ve yersiz olarak al nm
oldu u anla lan
primler, al nd klar tarihler den on y l geçmemi ise, hisseleri
oran nda i verenlere ve sigortal lara geriverilir.
verenlere geriverilecek primler için Kurumca kanuni faiz de
ödenir. Bu faiz, primin Kuruma yat
ld
tarihi takibeden ayba ndan
iadenin yap ld
ay n ba na kadar geçen süre için hesaplan r.
Primleri geriverilenlere, primleri iptal edilen çal malar
dolay siyle, Kurumca i kazalariyle meslek hastal klar sigortas ndan
yap lmakta olan yard m ve ödemeler durdurulur. Hastal k, Anal k,
Mâlûllük, Ya
k ve Ölüm Sigortalar ndan yap lmakta olan yard mlar
ile verilmekte olan ödenek ve ayl klar ise, ilgililer bu sebeple
gerekli yard m, tahsis ve ödeme artlar
yitirmi olurlarsa
durdurulur. u kadar ki, daha önce sa lanan yard mlara ait giderler
ilgililerden geri al nmaz.
BÖLÜM - IX
ste e ba
sigorta
artlar
Madde 85. - Malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar na iste e ba
olarak
devam edilebilmesi için;
A - a) En az 1080 gün malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar primi ödemi
olmak,
b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurulu una zorunlu ya da iste e ba
sigortal olmamak ve buralardan kendi sigortal
ndan dolay ayl k ba lanmam
olmak,
c)
ste e ba
olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malûllük,
ya
k ve ölüm sigortalar primi ödemek,
d) Örne i Kurumca haz rlanacak iste e ba
sigorta talep dilekçesiyle
Kuruma müracaatta bulunmak,
artt r.
B - ste e ba
sigortal
k, müracaat n Kurumca al nd
tarihi takip eden
ayba ndan itibaren ba lar.
u kadar ki, iste e ba
sigortan n ba lad
tarihte, sosyal güvenlik kurulu lar ile ilgileri kesilmedi i tespit edilenlerin
iste e ba
sigortal
klar
ba lad
tarih itibariyle iptal edilerek,
ödedikleri primler faiz uygulanmaks
n ilgililere iade edilir.
C - a) ste e ba
sigortaya devam etmek isteyenler, ödeyecekleri sigorta
primlerini bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt
ile üst s
aras nda olmak art yla kendileri belirlerler. ste e ba
sigorta primi oran % 25 olarak uygulan r.
b) ste e ba
sigorta primlerinin, en geç ait oldu u ay takip eden ay n
sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Ait oldu u ay takip eden ay n sonuna kadar
ödenmeyen primler için, bu tarihten ba lanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme
zamm uygulan r.
D - ste e ba
sigortal
k;

a) Sosyal güvenlik kurulu lar na tâbi olarak çal maya ba layanlar n,
maya ba lad klar günden,
b) ste e ba
sigortal
sona erdirme talebinde bulunanlar n, buna
ait
dilekçelerinin
Kurumca
al nd
tarihten
önceki
primi
ödenmi
son
ay n bitiminden,
c) ste e ba
sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin primi ödenmi
son ay n bitiminden,
d) Tahsis talebinde bulunanlar n, ayl a hak kazanm
veya toptan ödeme
yap lm
olmak ko ulu ile tahsis talep tarihinden,
e) Ölen sigortal
n ölüm tarihinden,
tibaren sona erer.
E- Bu maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen ko ullar sosyal
güvenlik sözle mesi imzalanmayan ülkelerde i
üstlenen i verenlerin yurt
ndaki i
yerlerinde çal mak üzere giden Türk i çileri için aranmaz. Bu
maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerine göre iste e ba
sigortal
sona eren sigortal
n, yeniden iste e ba
sigortaya devam
edebilmesi için tekrar yaz
müracaatta bulunmas
artt r.
çal

Topluluk sigortas
Madde 86 - Kurum, 2 nci ve 3 ncü maddelere göre sigortal
durumunda bulunm yanlar n Çal ma Bakanl
nca onanacak genel artlarla
(i kazalariyle meslek hastal klar ), (hastal k), (anal k), (Mâlûllük,
ya
k ve ölüm) sigortalar ndan birine, birkaç na veya hepsine toplu
olarak tabi tutulmalar için, i verenlerle veya dernek, birlik, sendika
ve ba ka te ekküllerle sözle meler yapabilir.
Malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar na tabi olanlar n malûllük, ya
k ve
ölüm sigortas primi, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas
kazanç alt ve üst s
aras nda olmak
art yla kendilerinin belirleyece i
miktar n % 25 idir. Ait oldu u ay takip eden ay n sonuna kadar ödenmeyen primler
için bu tarihten ba lanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zamm uygulan r.
Sosyal güvenlik sözle mesi imzalanmayan ülkelerde i üstlenen i verenlerin
yurt d
ndaki i
yerlerinde çal mak üzere giden Türk i çilerine istekleri
halinde 85 inci madde hükümleri uygulan r.
BÖLÜM - X
Ortak hükümler
Üçüncü ki inin arac
Madde 87 - Sigortal lar üçüncü bir ki inin arac
ile i e
girmi ve bununla sözle me yapm
olsalar bile bu kanunun i verene
yükledi i ödevlerden dolay , arac olan üçüncü ki i ile birlikte as l
veren de sorumludur.
Bir i te veya bir i in bölüm veya eklentilerinde i verenden i
alan ve kendi ad na sigortal çal
ran üçüncü ki iye arac denir.
Ödenek ve gelirlere esas tutulucak günlük kazanç
Madde 88 kazalariyle meslek hastal klar , hastal k ve anal k
hallerinde verilecek ödenek ve gelirlerin hesab na esas tutulacak
günlük kazanç, i kazas
n veya do umun oldu u, yahut meslek hastal
veya hastal k dolay siyle i göremezli in ba lad
tarihten önceki üç
takvim ay içinde bu kanunun uyguland
bir veya birkaç i te 77 nci
maddenin (a) ve (b) f kralar na göre elde edilen ve sigorta primi
hesab na esas tutulan kazançlar toplam
n 90 da biridir.
Günlük kazanc n hesab na esas tutulan üç takvim ay içinde bâz i
günlerinde çal mam
ve çal mad
günler için ücret almam
olan
sigortal
n ödenek ve gelire esas olan kazanc , o üç ayl k devre
içinde 77 nci maddenin (a) ve (b) f kralar na göre elde etti i kazanç
toplam
n 77 nci maddenin (a) f kras na göre ücret ald
gün say
na
bölünmesi suretiyle hesaplan r.
77 nci maddenin (c) f kras na göre yap lan ödemelerden, ödenek ve
gelirin hesab na esas tutulan üç ayl k dönemden önceki aylara ili kin
olanlar, günlük kazanc n hesab nda nazara al nmaz.
Günlük kazanc n hesab nda 77 nci maddenin (b) f kras nda

belirtilen ödemeler de nazara al nm sa, ödenek ve gelire esas al nan
günlük kazanc n tutar , 77 nci maddenin (a) f kras nda yaz
ücret
toplam
n 90 a veya ücret al nan gün say
na bölünmesiyle hesaplanacak
günlük kazanca bunun % 50 si oran nda bir ekleme yap larak bulunan
miktardan çok olamaz.
Günlük kazanc n hesab na esas tutulan üç ayl k dönem içinde
çal mam
ve ücret almam
olan sigortal
n günlük kazanc
n
tesbitinde, i kazas
n veya do umun oldu u yahut meslek hastal
veya hastal k dolay
yle i göremezli in ba lad
tarihten önceki
oniki takvim ay içinde çal
son üç ayl k dönemde elde etti i
kazanç esas tutulur ve günlük kazanç yukar ki f kralara göre hesaplan r.
12 ayl k dönemde çal mam
ve ücret almam
olan sigortal i e
girdi i takvim ay içinde i kazas veya meslek hastal
dolay
yle
göremezli e u rarsa, günlük kazanc , i göremezli inin ba lad
tarih ile i e girdi i tarih aras ndaki sürede elde etti i kazanç
toplam ücret ald
gün say
na bölünerek hesaplan r.
e girdi i gün
kazas na u
yan sigortal
n da taraflarca kararla
lm
olan
günlük ücreti günlük kazanç say
r. Sigortal olarak çal maya ilk
defa ba
yanlar hakk nda da bu f kra hükmü uygulan r.
Sigortal olarak ilk defa çal maya ba lad
gün i kazas na
rayan ve parça ba na veya yap lan i miktar na göre ücret alan
sigortal
n günlük kazanc
n hesab nda ayn veya benzeri bir i te
çal an benzeri bir sigortal
n günlük kazanc esas tutulur.
Günlük kazanc
n hesab na esas tutulan dönem içinde ayn zamanda
birden çok i te çal an sigortal
n ödenek ve gelire esas tutulacak
günlük kazanc
n tesbitinde, bu i ler dolay siyle elde edilen ve
sigorta primi hesab na esas tutulan kazançlar ayr ayr nazara al
r
ve günlük kazanç yukar ki esaslar dairesinde hesaplan r.
Meslek hastal
sigortal
n sigortal olarak çal
son
inden ayr ld
tarihten bir y l geçtikten sonra meydana ç km
ise,
günlük kazanc , bu son i inden ayr ld
tarih esas al narak yukar ki
kralara göre hesaplan r.
kazalariyle meslek hastal klar sigortas ndan ba lanacak
gelirlere esas tutulacak y ll k kazanç, yukar ki hükümlere göre
hesaplanacak günlük kazanc n 360 kat
r.
Geçici i göremezlik ödene inin hesaplanmas
Madde 89 kazas , meslek hastal
veya hastal k halinde
verilecek geçici i göremezlik ödene i, sigortal
n sa
k tesislerine
yat
lmak yahut bak
Kurumca sa lanarak kapl ca veya içmelere
gönderilmek yoluyla tedavi ettirildi i takdirde, 78 ve 88 inci maddeler
gere ince hesaplanacak günlük kazanc
n yar
, ayakta tadavi
ettirildi inde ise üçte ikisidir.
Sürekli i göremezlik geliri almakta olan sigortal ayn âr za
veya meslek hastal
dolay siyle yeniden tedavi edilir ve yaz
istekde bulunursa, sürekli i göremezlik gelirine esas tutulan kazanca
göre heseplanacak bir günlük geçici i göremezlik ödene i ile üç ayl k
sürekli i göremezlik gelirinin doksanda biri aras ndaki fark,
kendisine her gün için geçici i göremezlik ödene i olarak verilir.
Geçici i göremezlik ödenekleri haftal k olarak ve i ledikten
sonra Kurumca verilir.
Kurumdan do rudan do ruya al nmas nda güçlük bulunursa, bu ödenek,
Kurumun talimat uyar nca, i veren taraf ndan Kurum hesab na
sigortal ya verilir. Kurum, bu kanuna uygun olarak verilen ödenekleri
belgelerine dayanarak i verene öder.
Sigortal kad
n anal
nda verilecek günlük ödenek, kazanc n
üçte ikisidir.
Muayene için verilecek belge:
Madde 90 veren, i kazas , meslek hastal
, hastal k ve anal k
hallerinde, sigortal
n kazanc
ve prim ödeme gün say lar
göstermek üzere, örne i Kurumca haz rlanacak belgeyi düzenliyerek
sigortal ya vermekle yükümlüdür.
veren, 35 ve 40 nc maddelerde öngörülen 120 günlük prim

art
yerine getirmi olan sigortal
n kar
ve geçindirmekle
yükümlü oldu u çocuklar ile sigortal kad
n geçindirmekle yükümlü
oldu u kocas ve çocuklar
n, hastal klar halinde, sa
k
yard mlar ndan yararland
lmalar
sa lamak ve alt ay için geçerli
olmak üzere prim ödeme gün say lar
gösterir örne i Kurumca
haz rlanacak belgeyi, talebi halinde, düzenleyerek sigortal ya vermekle
yükümlüdür.
Yukar daki f kralarda yaz
belgelerdeki bilginin eksik veya
yanl
olmas sebebiyle, sözü edilen f kralarda belirtilen kimseler
için Kurumca yersiz olarak yap lan her türlü masraflar i verene
ödetilir.
Geçici i göremezlik ödeneklerinin birle mesi
Madde 91 - Bir sigortal da, i kasas , meslek hastal
, hastal k
ve anal k hallerinden bir kaç birle irse, sigortal ya, i kazaylariyle
meslek hastal klar , hastal k ve anal k sigortalar ndan hak kazand
geçici i göremezlik ödeneklerinden en yükse i verilir.
Gelir ve ayl klar n birle mesi
Madde 92 - Hem mâlûllük hem de ya
k sigortas ndan ayl k
ba lanmas na hak kazanan sigortal ya, bu ayl klardan yüksek olan
ayl klar e itse yaln z ya
k ayl
ba lan r.
Mâlûllük, ya
k ve ölüm sigortalar ile i kazalariyle meslek
hastal klar sigortas ndan hak kazan lan ayl k ve gelirler birle irse,
sigortal ya veya hak sahibine bu ayl k ve gelirlerden yüksek olan n
tümü, eksik olan
n da yar
ba lan r. Bu ayl k ve gelirler e itse,
kazalariyle meslek hastal klar sigortas ndan ba lanan gelirin tümü,
mâlûllük, ya
k ve ölüm sigortalar ndan ba lanan ayl
n da yar
verilir. Mâlûllük, ya
k ve ölüm sigortalar ndan ayl k ba lanmadan
önce i kazalariyle meslek hastal klar sigortas ndan ba lanan ve
sermayeye çevrilen gelirler ile ya
k sigortas ndan yap lacak toptan
ödemelerde bu f kra hükmü uygulanmaz.
Mâlûllük sigortas ndan ayl k ba lanmas na ve ya
k
sigortas ndan toptan ödeme yap lmas na hak kazanan sigotal ya yaln z
ayl k verilir.
Ana ve babalar ndan gelir veya ayl a hak kazanan çocuklar
Madde 93 - Sigortal olan ana ve babalar
n ölümlerinde her ikisinden de
gelir veya ayl k ba lanmas na hak kazanan çocuklara, ana veya babadan ba lanan
gelir ve ayl klardan, önce bu Kanunun 92 nci maddesi dikkate al narak yüksek
olan n tümü, eksik olan n da yar
ba lan r.
Ancak, 71 inci madde gere ince yap lacak toptan ödemelerde
yukar ki f kra hükmü uygulanmaz.
Lira kesirleri
Madde 94 - Bu Kanuna göre sigortal ya veya hak sahibi kimselerin
her birine ba lanacak gelir veya ayl
n ayl k tutar ndaki lira
kesirleri liraya ç kar
r.
De
en gelir ve ayl klar n ba lang
Madde 95- Bu Kanuna göre gelir veya ayl k ba lanan sigortal ile hak sahibi
kimselerin durumlar nda kendilerine veya ba ka hak sahiplerine ba lanm
bulunan
gelir veya ayl k miktar
n de
tirilmesini gerektiren bir durum meydana
gelirse, gelir veya ayl k miktarlar , de
ikli in meydana geldi i tarihten
sonraki ödeme dönemi ba ndan ba lanarak yeni duruma göre de
tirilir. Bu
Kanunun 25, 57 ve 101 inci maddeleri hükümleri sakl
r.
Ayl klar n Alt S
Madde 96 - Bu Kanuna göre ba lanacak ayl klar, 78 inci maddeye
göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt s
n ayl k
tutar
n % 35'inden az olamaz.
Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sand klardan 991 say
Kanunun geçici 2 nci maddesine göre ba lanm
emekli, adi malullük veya
vazife malullü ü ayl klar ile mezkur Kanunun geçici 1 nci maddesinin 1

nci f kras na göre kurumca ba lanacak ayl klarla dul ve yetim ayl klar
(ayl k alan tek ki i de olsa) toplam , yukar daki f kraya göre
bulunacak alt s
rdan a
olamaz.
Hak sahibi kimselerin gelir ve ayl klar ; hak sahibi bir ki i ise
bu maddenin 1 nci f kras na göre hesaplanan alt s
r ayl
n %
80'inden, hak sahibi iki ki i ise % 90' ndan az olamaz.
göremezlik derecesi % 25 ve daha yukar olanlara bu Kanunun 20
nci maddesinin 3 ncü f kras uyar nca ba lanacak sürekli k smi
göremezlik gelirinin ayl k tutar bu Kanunun 78 nci maddesi uyar nca
tespit olunacak günlük kazanç alt s
n 30 kat
n % 70'inden az
olamaz.
Sigortal veya hak sahibine bu Kanun hükümlerine göre ba lanan gelir veya
ayl klardan, ilk hak edilen gelir veya ayl k d
nda sonradan ba lanacak gelir ve
ayl klar için yukar daki f kralardaki hükümler uygulanmaz. Ayn anda birden fazla
gelir veya ayl k hak edilirse, yüksek olan
ilk hak edilen gelir veya ayl k
olarak esas al
r.
Bu madde hükmü sosyal güvenlik sözle meleri gere ince ba lanan
smi ayl klar için nazara al nmaz.
Gelir ve Ödeneklerin, Günlük Kazanc n Alt s
na Göre Art
lmas
Madde 97 - ...................................................
Gelir ve Ayl klar n ödenmesi
Madde 98 - Sigortal ya veya hak sahibi olan kimselere ba lanan
gelir veya ayl klar n her ay veya üç ayda bir pe in olarak verilmesi
ile gelir ve ayl klar n ödeme tarihlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
Pe in verilen gelir ve ayl klar durum de
ikli i veya ölüm
halinde gelir al nmaz.
Zamana
ve hakk n dü mesi
Madde 99 - Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, i
kazalar yla meslek hastal klar ve ölüm sigortalar ndan hak kazan lan
gelir ve ayl klar, hakk do uran olay tarihinden itibaren be y l
içinde istenmezse zamana
na u rar. Bu durumda olanlar n gelir ve
ayl klar , yaz
istek tarihini takipeden ayba ndan itibaren ba lar.
kazalar yla meslek hastal klar sigortas ndan kazan lan di er
haklar ile hastal k ve anal k sigortalar ndan do an haklar ise, hakk
do uran olay tarihinden itibaren be y l içinde istenmezse dü er.
Geçici i göremezlik ödene ini veya herhangi bir döneme ili kin
gelir veya ayl
be y l içinde almayanlar n, söz konusu ödenek,
gelir veya ayl klar ödenmez.
Avans
Madde 100 - Kurumca, gelir ayl k veya toptan ödeme i lemlerine
ba lanm
bulunan ve gelir veya ayl k ba lanmas na veya toptan ödeme
yap lmas na hak kazand
anla lan sigortal veya hak sahiplerine;
lemlerin gecikmesi halinde gecikmenin her ay için asgari ayl k veya
gelirden az olmamak veya yap lacak toptan ödemenin % 75'ini geçmemek
üzere ilerideki alacaklar ndan kesilmek üzere avans ödenir.
Çocuklar n kontrol muayeneleri
Madde 101 - Bu Kanuna göre gelir veya ayl k ba lanan çal am yacak
durumda malül çocuklar ile malûllük veya ya
k ayl
ba lanan
sigortal
n çal amayacak durumda malül çocuklar , Kurumca kontrol
muayenesine tabi tutulabilir.
Ba lanm
bulunan gelir ve ayl klar, kontrol muayenesi sonunda
tespit edilecek malûllük durumuna göre gerekirse rapor tarihinden
sonraki ayba ndan ba lanarak eksiltilir veya kesilir.
Kabul edilir bir özürü olmad
halde kontrol muayenesi, Kurumunun
yaz
bildirisinde belirtilen tarihten sonraki ayba na kadar
yapt
lmazsa, çocuklar n çal am yacak durumda malûl say lmalar
sebebiyle ba lanm
veya art
lm
bulunan gelir ve ayl klar kontrol
muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay ba ndan ba lanarak
eksiltilir veya kesilir.
u kadar ki, kontrol muayenesi Kurumun yaz
bildirisinde
belirtilen tarihten ba lanarak üç ay içinde yapt
r ve malûllük
durumunun devam etti i tespit olunursa, eksiltilen veya kesilen gelir

veya ayl klar eksiltildi i veya kesildi i tarihten ba lanarak verilir.
Kontrol muayenesi Kurumun yaz
bildirisinde belirtilen tarihten
üç ay geçtikten sonra yapt
r ve malûllük durumunun devam etti i
tespit olunursa, eksiltilen veya kesilen gelir veya ayl klar rapor
tarihinden sonraki ayba ndan ba lanarak ödenir.
Yol Paras ve Zaruri Masraflar
Madde 102 - Bu Kanun gere ince sigortal lar ile bunlar n hak
sahibi kimseleri ve 35, 36, 40 ve 42 nci maddelerde sözü edilenler.
a) Muayene ve tedavi,
b) Protez araç ve gereçleri ile ortopedik cihazlar n sa lanmas ,
tak lmas , onar lmas ve yenilenmesi,
c) Anal k,
d) Sürekli i göremezlik veya malullük durumlar
n tespiti,
e) Erken ya lanma halinin tespiti,
f) Sa
k durumlar
n tespiti,
g) Raporlar n kurumca yeterli görülmemesi yeniden muayene,
h) Kontrol muayenesi,
Dolay
yla kurumca bir yerden ba ka bir yere gönderilirlerse,
bunlar n ve sa
k durumlar sebebiyle ba kalar ile birlikte
gitmelerinin gerekti i hekim raporu ile belgelenenler ile 15 ya na
kadar (15 ya dahil) çocuklar ile birlikte gidecek kimselerin gidip
gelme yol paralar ile zaruri masraflar , kurumca haz rlanacak bir
yönetmeli e göre ödenir.
lgililerin istekleri veya itirazlar üzerine kurumca muayeneye
gönderilenlerden, sadece isteklerinin do ru oldu u anla lanlar n
gerekti inde bunlarla beraber gidenlerin gidip gelme yol paralar ile
zaruri masraflar verilir.
Yukar da belirtilen durumlarda gerek bulunduklar gerek
gönderildikleri yerlerde yap lan muayene ve mü ahadeler için
ilgililerden kurumca masraf al nmaz.
Cenaze masraf kar
Madde 103 kazas veya meslek hastal
sonucu ölen sigortal
ile sigortal olarak çal makta veya mâlûllük yahut ya
k ayl
almakta iken veyahut sigortal olarak çal
i ten ayr ld
tarihten bir y l geçmeden ölen sigortal
n ailesine, Bakanlar
Kurulunca tesbit edilecek tarife üzerinden, cenaze masraf kar
ödenir.
Cenaze gerçek veya tüzel ki iler taraf ndan kald
rsa,
masraflar n belgelere dayanan ve Bakanlar Kurulunca tesbit edilen
tarifedeki miktar geçmiyen k sm bunlara ödenir. u kadar ki, yap lan
masraflar bu miktardan az olursa artan sigortal
n ailesine verilir.
Cenaze masraf , ölüm, i kazas ndan veya meslek hastal
ndan
ileri gelmi se bu sigorta kolu hesab ndan, ba ka sebepten ileri
gelmi se Ölüm Sigortas hesab ndan kar lan r.
K sa vâdeli sigorta kollar nda nazara al nmayan süreler
Madde 104 - A) Herhangi bir sebeple silâh alt na al nan
sigortal
n askerlikte geçen hizmet süresi,
B) Hükümlülükle sonuçlanm yan tutuklukta geçen süre,
C)
kazalariyle meslek hastal klar , hastal k veya anal k
sigortalar ndan geçici i göremezlik ödene i alan sigortal
n i
göremedi i süre,
D) Sigortal
n greve i tirak etmesi veya i verenin lokavt yapmas hallerinde
geçen süre,
Bu Kanunun 32, 35, 37, 48, 49 ve 51 inci maddelerinde belirtilen çal ma
sürelerine girmedi i gibi, i göremezli in ba lad
veya hastal
n anla ld
yahut do umun oldu u tarihten önceki bir y
n ve onbe ay n hesab nda da nazara
al nmaz.
Uzun vadeli sigorta kollar nda nazara al nmayan süreler
Madde 105 - Mâlûllük, ya
k ve ölüm sigortalar
n
uygulanmas nda, mâlûllük veya ya
k ayl klar kesilmi bulunan
sigortal lar n kendilerine veya ölümlerinde hak sahibi kimselerine
ayl k ba lanmas gerekirse, mâlûllük ve ya
k ayl
ödenen süreler,

ortalama y ll k kazanç ve prim ödeme gün say
al nmaz.

n hesab nda nazara

Sigortal
n geçindirmekle yükümlü oldu u kimseler
Madde 106 - Bu kanunun uygulanmas nda, sigortal
n geçindirmekle
yükümlü oldu u kimseler:
a) Di er sosyal güvenlik kurulu lar na tabi olarak çal mayan ya da gelir
veya ayl k almayan e i,
b) 18 ya
veya ortaö renim yap yorsa 20 ya
, yüksekö renim
yap yorsa 25 ya
doldurmam
veya 18 ya
doldurmu olup da
çal am yacak durumda malûl erkek çocuklar ile ya lar ne olursa olsun
evli bulunmayan ve sosyal güvenlik kurulu lar na tabi olarak çal mayan
veya bunlardan ayl k yahut gelir almayan k z çocuklar .
c) Geçiminin sigortal taraf ndan sa land
belgelenen ana ve
babas
r.
Geçici i göremezlik ödene i verilmesine hak kazan lan tarihten
önce, sigortal taraf ndan evlat edinilmi , tan nm
veya nesebi
düzeltilmi , yahut babal
hükme ba lanm
çocuklar da (b) f kras
kapsam na girerler.
Sigortal
k niteli inin ne zaman yitirilmi say laca
Madde 107 - 2 nci maddede belirtilen sigortal lardan hastal k ve
anal k sigortalar
n uygulanmas nda ödenen primin ili kin oldu u günü
takip eden onuncu günden ba lanarak yitirilmi say
r.
Ancak, sigortal
n ücretsiz izinli olmas , greve i tirak etmesi
veya i verenin lokavt yapmas hallerinde sigortal
k niteli i bu
sürelerin sona ermesini takip eden onuncu günden ba lanarak yitirilmi
say
r.
Sigortal
k süresi
Madde 108 - Mâlûllük, Ya
k ve Ölüm Sigortalar
n
uygulanmas nda nazara al nacak sigortal
k süresinin ba lang
,
sigortal
n, yürürlükten kald
lm
5417 ve 6900 say
kanunlara
veya bu kanuna tâbi olarak ilk defa çal maya ba lad
tarihtir.
Tahsis i lerinde nazara al nan sigortal
k süreleri, bu sürenin
ba lang ç tarihi ile, sigortal
n tahsis yap lmas için yaz
istekte
bulundu u tarih, tahsis için istekte bulunmu olm yan sigortal lar için
de ölüm tarihi aras nda geçen süredir.
Raporlar
Madde 109 - Bu Kanun'un uygulanmas nda:
A) Sigortal lar n sürekli i göremezlik, mâlûllük ve erken
ya lanma hallerinin,
B) Hak sahibi kimselerin mâlûllük durumlar
n,
Tesbitinde, Kurum sa
k tesisleri sa
k kurullar nca verilecek
raporlarda belirtilen hastal k ve âr zalar esas tutulur.
Raporlar yeter görülmiyen ilgililer Kurumca yeniden muayene
ettirilebilirler.
lgilinin durumlar
n tespitinde son muayene raporu esas tutulur.
Yukar da belirtilen raporlar üzerine, Kurumca verilen karara
ilgililer taraf ndan itiraz edilirse, durum Sosyal Sigorta Yüksek
Sa
k Kurulunca karara ba lan r.
Sigortal
n kast ve suç say
r hareketi
Madde 110 - Kasdi bir hareketi yüzünden i
kazas na u rayan, meslek
hastal
na tutulan veya hastalanan sigortal ya geçici i göremezlik ödene i ve
sürekli i
göremezlik geliri verilmez. Sigortal ya yaln z gerekli sa
k
yard mlar yap
r.
Suç say
r bir hareketi yüzünden i kazas na u rayan, meslek hastal
na
tutulan veya hastalanan sigortal ya verilecek geçici i
göremezlik ödene i ve
sürekli i
göremezlik geliri, suça esas kusur derecesinin yar
na kadar
indirilerek ödenebilir.
Sigortal

n ba

lanmaz kusuru

Madde 111 - Ba
lanmaz kusuru yüzünden i kazas na u rayan,
meslek hastal
na tutulan veya hastalanan sigortal ya verilecek geçici
göremezlik ödene i veya sürekli i göremezlik geliri, bu kusurun
derecesine göre, Kurumca, yar
na kadar eksiltilebilir.
Tehlikeli oldu u veya hastal a sebepolaca
bilinen yahut yetkili
kimseler taraf ndan verilen emirlere ayk
olan veyahut aç kça izne
dayanmad
gibi hiçbir gere i veya yarar bulunm yan bir i i elinde
olarak sigortal
n yapmas veya yap lmas gerekli bir hareketi
savsamas kusurun ba
lanmazl
na esas tutulur.
BÖLÜM - XI
Çe itli hükümler
Emekli sand klar kanunlar na tabi olanlar
Madde 112 - Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sand
Kanununa
tâbi kimseler hakk nda bu kanun'un anal k sigortas hükümleri sözü
geçen sand k taraf ndan uygulan r.
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sand
ve Devlet
Demiryollar
letme Genel Müdürlü ü
çileri Emekli Sand
ile ilgili
bulunanlara i kazas , meslek hastal
ve anal k hallerinde ilgili
te ekküllerce yap lacak yard mlar bu kanunla belirtilen haklardan ve
ödemelerden a
olamaz.
Maden i çileri
Madde 113 - Maden i çilerinin i kazas ve meslek hastal
hallerinde gerek bak mlar , gerekse kendilerine veya bunlar n hak
sahibi kimselerine verilecek ödenekler hakk nda 10/9/1337 tarihli ve
151 say
Kanun hükümleri yerine bu kanun uygulan r.
151 ve 1593 say
kanunlarla ilgili hükümler
Madde 114 - Bu Kanun'un hastal k sigortas ile ilgili hükümlerinin uyguland
yerlerde çal an ve hastalanan sigortal lar n
tedavileri hakk nda, 151 say
Ere li Havzai Fahmiyesi Maden
Amelesinin Hukukuna Mütaallik Kanun'un 6 nc ve 1593 say
Umumi
fz ss hha Kanunu'nun 180 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz.
Ancak, 1593 say
Umumi H fz ss hha Kanunu'nun 180 inci
maddesinin, hastalanan i çilerin tedavileri ile ilgili hükümleri
nda kalan ve i çilerin s hhî durumlar
n denetlenmesinin
sa lanmas na, i yerlerinde hekim çal
lmas na, hasta odas ve ilk
yard m araçlar bulundurulmas na ve di er hususlara ili kin hükümleri
sakl
r. Bu maksatla çal
lan hekim, Kurumun yapmakla yükümlü
oldu u muayene, tedavi ve ilk yard m hizmetlerinde Kurumca kullan ld
takdirde buna ait ücretler ve harcanan ilk yard m malzemesi bedelleri
Kurumca ödenir.
Savc
ktan bilgi istenmesi
Madde 115 - Kurum, bu kanunda belirtilen sigorta olaylar
dolay siyle yap lan soru turmalar n sonucu hakk nda Cumhuriyet
Savc
klar ndan bilgi isteyebilir.
Bildiri ve itiraz
Madde 116 - Kurum mâlûllük ya
k ve ölüm sigortalar ndan ayl k
ba lanmas veya toptan ödeme yap lmas için gerekli belgeler
tamamlan nca, ba lanacak ayl klar ve yap lacak toptan ödemeleri hesap
ve tesbit ederek en geç üç ay içinde ilgililere yaz ile bildirir.
Sigortal ve hak sahibi kimseleri, karar bildiren yaz
ald klar günden ba lamak üzere bir y l içinde yetkili mahkemeye
ba vurarak Kurumun karar na itiraz edebilirler.
tiraz karar n uygulanmas
durdurmaz.
Hekimlerin ve sa
k tesislerinin sigortal lara duyurulmas
Madde 117 - Kurum, sigortal lar ile e ve çocuklar
n muayene ve
tedavi için ba vuracaklar sa
k tesisleri ile hekim ve ebelerin isim

ve adreslerini i verenlere bildirir.
verenler de bunlar
sigortal lara duyururlar.
Hastalananlar, muayene ve tedavileri için, isim ve adresleri
duyurulan hekimlerden birini seçmekte serbesttirler.
.............................................................
Sigortal , sa
k durumu bir sa
k tesisine yat
lmas
veya
Umumi H fz ss hha Kanununa göre bir sa
k müessesesinde tecridini
gerektirirse, sa
k müessesesine yat
r.
Tedavinin nas l yap laca :
Madde 118 - Hastal k ve anal k yard mlar ndan yararlanacak olanlar Kurumca
tespit edilecek belgelerle Kurumca bildirilen sa
k müesseselerine veya
hekimlere ba vurarak muayene ve tedavi olurlar.
Hesap kartlar için yap lacak itiraz
Madde 119 - Sigortal hesap kartlar ve muhteviyat hakk nda
Kuruma yap lacak itirazlar n yaz ile bildirilmesi gerekir.
Bu hesap kartlar ve muhteviyat na :
A)
veren taraf ndan düzenlenerek verilmesi gereken hallerde,
çal
lan takvim y
ndan,
B) Kurumca düzenlenerek verilmesi halinde, sigortal larca al nd
tarihten,
Üç y l geçtikten sonra yap lacak itirazlar dinlenmez.

Ya
Madde 120 kazalariyle Meslek Hastal klar Sigortas
n
uygulanmas nda, hak sahiplerine ba lanacak gelirlerle sigortal lara
ödenecek sermayelerin hesab nda, i kazas
n oldu u veya meslek
hastal
n hekim raporu ile ilk defa tesbit edildi i tarihte nüfus
kütü ünde kay tl bulunan do um tarihleri esas tutulur.
Mâlûllük, Ya
k ve Ölüm Sigortalar na ili kin ya ile ilgili
hükümlerin uygulanmas nda sigortal lar n ve hak sahibi çocuklar
n,
sigortal
n yürürlükten kald
lm
5417 ve 6900 say
Kanunlara veya
bu kanuna tâbi olarak ilk defa çal maya ba lad
tarihte nüfus
kütü ünde kay tl bulunan do um tarihleri, sigortal
n sigortaya tâbi
olarak ilk defa çal maya ba lad
tarihten sonra do an çocuklar
n
da nüfus kütü üne ilk olarak yaz lan do um tarihleri esas tutulur.
kazalar yla meslek hastal klar , malullük, ya
k ve ölüm sigortas ndan
gelir ve ayl k tahsisleri ile sermaye de erinin hesab nda, i kazas
n oldu u
veya meslek hastal
n hekim raporuyla ilk defa tespit edildi i veya
sigortal lar n yürürlükten kald
lm
5417 ve 6900 say
kanunlara veya 506
say
Kanun ile di er sosyal güvenlik kurumlar na tâbi olarak ilk defa çal maya
ba lad
tarihten sonraki ya tashihleri dikkate al nmaz.
Nüfus kay tlar nda do um ay ve günleri yaz
olm yanlar 1
Temmuzda, do um ay yaz
olup da günü yaz
olm yanlar o ay n 1 inde
do mu say
r.
Sigorta yard mlar
n haczedilemeyece i, yanl
ve yersiz ödemelerin tahsili
Madde 121 - Bu kanun gere ince ba lanacak gelir veya ayl klar ve
sa lanacak yard mlar nafaka borçlar ve bu Kanunun 80 inci maddesine göre takip
ve tahsili gereken alacaklar d
nda, haciz veya ba kas na
devir ve temlik edilemez.
Ancak, yanl
ve yersiz ödendi i anla lan her türlü gelir, ayl k ve sigorta
yard mlar
84 üncü maddenin son f kras
sakl
kalmak kayd yla, ilgililerin
sonraki her çe it istihkaklar ndan kesilmek suretiyle geri al
r. Kurumun genel
hükümlere göre takip hakk sakl
r.
Ölüm geliri ve ayl klar ndan yap lan yersiz ödeme tutarlar , yersiz ödenmi
olan gelir ve ayl klar n kesilmesi nedeniyle ayn dosyadan gelir ve ayl k ödemesi
yap lan di er hak sahiplerine Kurumca yap lmas
gereken gelir ve ayl k ödeme
tutarlar nazara al nmak suretiyle tespit edilecek Kurum zarar esas al narak
tahsil edilir. Ancak, di er hak sahiplerinden itirazda bulunanlar n hisseleri bu
kra uygulamas nda hariç tutulur.

e al
rma
Madde 122 - Sürekli i göremezlik geliri veya mâlûllük ayl
almakta olan sigortal lardan çal ma gücünün art
labilece i
umulanlar, Kurumca, kendi mesleklerinde veya yeni bir meslekte
çal abilmelerini sa lamak üzere i e al
lmaya tabi tutulabilirler.
Kurumun bu husustaki yaz
bildirisine ra men i e al
lmaktan
kaç nan sigortal lar n sürekli i göremezlik geliri veya mâlûllük
ayl
n yar
, bildiride belirtilen tarihden sonraki ay ba ndan
ba lanarak, al
rma i ine ba lay ncaya kadar kesilir.
Sa
k tesisi kurma ve sözle me yapma yetkisi
Madde 123 - Kurum, bu kanunla kendisine verilmi bulunan görevleri
yerine getirebilmek ve sa
k yard mlar
yapabilmek için, hastane,
sanatoryum, prevantoryum, yatakl ve yataks z dispanser, sa
k
istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler i letebilece i gibi gerekli
gördü ü yerlerde hastane, eczane, hekim, eczac ve ebelerle ve di er
gerçek veya tüzel ki ilerle sözle meler yapmaya da yetkilidir.
Kurum, lüzum gördü ü takdirde her çe it yatakl ve yataks z sa
k
tesislerinde eczane kurup i letebilir.
Kurum, bu kanunla kendisine verilmi bulunan görevleri yerine
getirebilmek ve sa
k yard mlar
yapabilmek için, ecza dolab
açabilir.
Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç fabrikalar da kurabilir.
Kurum ayr ca lüzum gördü ü hallerde ve yerlerde serbest
eczanelerden biri veya birkaç ile anla ma yapabilir.
Kurum eczanelerinden, Kurumca yap lacak sa
k yard mlar ndan
faydalanacak olanlarla kurum mensuplar ndan ba kas na ilâç ve t bbî
malzeme verilemez. Ancak, serbest eczane bulunm yan yerlerde veya
serbest eczanelerde bulunm yan hayat kurtar
ilâç ve t bbî malzeme
bedeli kar
nda verilebilir.
Kurum hekimleri taraf ndan yaz lacak ilaç ve t bbi malzemenin
listesi, kurumca haz rlanacak bir yönetmelikle saptanacak esaslara
göre, gerekli görüldükçe kurumda görevli hekimler ve eczac lardan
olu turulacak bir komisyon marifetiyle düzenlenir.
Bu liste Kurum Müdürler Kurulunun onay
müteakip kurumca ilân
edilir.
Komisyon gerekli gördü ü hallerde d ardan uzman kimselerin
görü lerini de alabilir.
Koruyucu tedbirler al nmas
Madde 124 - Kurum, sigortal lar , sa
k durumlar
kontrol
amaciyle, istedi i zaman sa
k muayenesine tabi tutabilece i gibi,
koruyucu hekimlik bak
ndan gerekli her türlü koruyucu tedbirleri de
alabilir.
Kurum hekimlerinin raporlar
Madde 125 - Kurum hekimlerince sosyal sigorta i lemleri için
düzenlenen raporlar i yeri hekimi taraf ndan verilen raporlar yerine
geçer.
Resim, Harc ve Damga Vergisi muafl
Madde 126 - Kurum taraf ndan yap lan bütün i lemlerle bu i lemler
için ilgililere verilmesi veya bunlardan al nmas gereken her türlü
evrak ve belgeler ve bunlar n suretlerinden hiçbir resim, harc ve Damga
Vergisi al nmaz.
Ücretlerden kesinti yap lm yaca
Madde 127 veren, sosyal sigortalar için kendisine dü en
yükümlerden vesair masraflardan dolay sigortal lar n ücretlerinden
indirme yapamaz.
Yard mla ma sand klar
Madde 128 - Sigortal çal

lan her türlü i lerde ve i

yerlerinde, her hangi ad alt nda kurulmu veya kurulacak olan borç
verme, emekli ve yard m sand klar ve benzerleri, faaliyetlerine ve
kurulu amaçlar na göre ilgililere menfaatler sa lamaya devam edebilir.
Bu sand klara paraca yard mda bulunmak veya bunlar n yüklerini
payla mak halleri, bu Kanun gere ince i verene dü en ödevlerin yerine
getirilmesine engel olamaz.
Sosyal Sigorta Yüksek Sa
k Kurulu
Madde 129 - Bu Kanunda yaz
olan görevleri yerine getirmek üzere öncelikle
Ankara'daki t p fakülteleri taraf ndan seçilecek bir halk sa
, bir gö üs
hastal klar ve bir psikiyatri profesörü, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
nca
görevlendirilecek bir dahiliye uzman
ile bir nöro irurji uzman , Sa
k
Bakanl
nca görevlendirilecek
bir kalp damar cerrahisi uzman ile bir gö üs
hastal klar
uzman , Sosyal Sigortalar Kurumunca görevlendirilecek malûliyet
lemlerinde deneyimli bir hekim ile bir ortopedi uzman , en fazla üyeye sahip
veren kurulu u taraf ndan seçilecek bir kardiyoloji uzman ve en fazla üyeye
sahip i çi kurulu u taraf ndan seçilecek bir nöroloji uzman ndan te ekkül eden
Sosyal Sigorta Yüksek Sa
k Kurulu kurulur. Ayr ca, Kurula üye say
kadar
yedek üye seçilir.
Profesörlükte k demli olan hekim Kurula ba kanl k eder. Bu Kurulda
görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri üç y l olup, yeniden
görevlendirilebilirler. Bir takvim y
içerisinde birbirini izleyen be
veya
toplam on toplant ya mazeretsiz olarak kat lmayanlar n görevleri kendili inden
sona erer. Görevi sona eren hekimin yerine bir ba ka hekim, yerini ald
hekimin
görev süresini tamamlayacak ekilde ayn usulle görevlendirilir. Sosyal Sigorta
Yüksek Sa
k Kuruluna i tirak edenlere kat ld klar her toplant günü için 4000
gösterge rakam
n memur ayl k katsay
ile çarp larak bulunacak miktar
üzerinden toplant
ücreti ödenir. Kurulun çal malar
ile ilgili her türlü
giderleri Kurumca kar lan r. Kurul, gerek gördü ü hallerde d ar dan uzman
kimselerin görü üne ba vurabilir.
Kurul, Sosyal Sigortalar Kurumu Ba kanl
Tefti
Kurulu Ba kanl
nca
yürütülen inceleme ve soru turma kapsam nda, Tefti Kurulu Ba kanl
n talebi
üzerine, Sa
k Bakanl
bünyesindeki Yüksek Sa
k
ûras
n görev alan na
giren konular hariç olmak kayd yla, mesleki bilgi ve tecrübeye dayal konularda
bilirki i s fat yla gerekli incelemeleri yaparak görü bildirir.
Kurul, mahkemelerden intikal eden ve bilirki i s fat yla rapor düzenlenmesi
talep edilen dava dosyalar
hakk nda, bu Kanunun uygulanmas ndan kaynaklanan
görevlerle s
rl olmak kayd yla gerekli incelemeleri yaparak görü bildirir.
An lan mahkemeler, bahse konu dosyalar için Adalet Bakanl
nca belirlenen
bilirki i ücretini Kurul üyelerine iletilmek üzere Kurumun ilgili birimine
gönderir.
Sosyal Sigorta Yüksek Sa
k Kurulunun görev, yetki, çal ma usul ve
esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Tefti , kontrol ve denetleme yetkisi
Madde 130 - Sigorta müfetti leri, bu Kanunun uygulanmas
bak
ndan,
Kanununda belirtilen tefti , kontrol ve denetleme
yetkisini haizdirler.
verenin Kuruma, emsaline, yap lan i in nitelik, kapsam ve kapasitesine göre
in yürütülmesi için gerekli olan sigortal say
n, çal ma süresinin veya
prime esas kazanç tutar
n alt nda bildirimde bulundu unun Kurumca saptanmas
halinde, i in yürütülmesi için gerekli olan asgari i çilik miktar , yap lan i in
niteli i, bünyesinde kullan lan teknoloji, i
yerinin büyüklü ü, benzer
letmelerde çal
lan i çi say
, ilgili meslek veya kamu kurulu lar
n
görü ü gibi unsurlar dikkate alarak sigorta müfetti i taraf ndan tespit edilir.
Sigorta müfetti lerince görevleri s ras nda saptanan Kurum alaca
do uran
olay ve bu olaya ili kin i lemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.
Bu maddenin uygulamas nda tefti , kontrol ve denetleme yetkisine sahip
olanlar taraf ndan düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.
verenler ve sigortal lar ile i le ilgili Kurum personeli, görevli sigorta
müfetti leri taraf ndan bilgi vermek üzere ça
ld klar zaman gelmek, gerekli
olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her

türlü kolayl
sa lamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine
getirmekle yükümlüdürler.
Sigorta müfetti lerine bu görevleri yaparken, tüm kamu görevlileri gerekli
kolayl
gösterir ve yard mc olurlar.
Kurum, sigorta yoklama memurlar vas tas yla i yerlerinin mevcut durumlar ,
faal olup olmad
, sigortal
çal
p çal
lmad
, çal
yorsa
kimlerin, hangi sürede ve ücretle çal
ld klar , prime esas kazanç ve prim
ödeme gün say lar yla di er bilgileri içeren ilgili belgelerin i yerlerinde as
olup olmad
ile bu hususlar n tutana a kaydedilmesi, adres, mal varl
ve
sa
k yard mlar na müstahakl k ve kendilerine verilecek benzeri görevlerde
inceleme, ara
rma, tespit ve yoklama yapt rabilir.
haleli i ler ile özel bina in aat i yerleri i verenlerine, Kuruma prim
borçlar
n
bulunmad
gösteren
ili iksizlik
belgesinin verilmesinde,
1.6.1989 tarihli ve 3568 say
Kanuna göre yetki verilmi serbest muhasebeci
malî mü avirler ile yeminli malî mü avirler taraf ndan i
yeri kay tlar
n
incelenmesi sonucunda Kuruma bildirildi i tespit edilen i çilik tutarlar
n
uygunlu u, Kurumun denetim yetkisi sakl
kalmak kayd yla, esas al nabilir.
u kadar ki, usul ve esaslar
Kurumca belirlenmi
hesaplama yöntemine uygun
olarak serbest muhasebeci malî mü avir ve yeminli malî mü avirce düzenlenen rapor
ile Kuruma yeterli i çilik bildirilmedi i anla lan i yeri ve i verenlerinin
tespit edilen fark i çilik tutar üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme zamm
tutar
n bu Kanunun 140 nc maddesinin birinci f kras
n (c) ve (d) bentleri
uyar nca verilecek idarî para cezalar
ile birlikte ödemeleri kayd yla
ili iksizlik belgesi verilebilir. Kurumca belirlenen usul ve esaslara ayk
hareket ederek, Kurum zarar na sebebiyet verdi i anla lan meslek mensuplar nca
düzenlenen raporlar dikkate al nmaz ve bunlar n daha sonra düzenleyecekleri
raporlar hiçbir zaman Kurumca i leme konulmaz. Gerçe e ayk
rapor düzenleyen
meslek mensuplar hakk nda Kurumun genel hükümlerine göre takip hakk sakl
r.
Bu f kran n uygulanmas yla ilgili esas ve usuller Kurumca ç kar lacak bir
yönetmelikle belirlenir.
.............................................................
Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim
elemanlar kendi mevzuatlar gere ince i yerlerinde yapacaklar her
türlü denetim ve incelemeler s ras nda, çal
lanlar n sigortal
olup olmad
da tespit ederek sigortas z çal
lanlar Kuruma
bildirmek zorundad rlar. Kurum bu bildirimler üzerine gerekli yasal
lemi yapar. lgililerin itiraz haklar sakl
r. Uygulaman n usul ve
esaslar alt ay içinde ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.
Hizmetlerin birle tirilmesi
Madde 131 - 5/1/1961 tarihli 228 say
Kanunda sözü geçen
Mâlûlliyet, ihtiyarl k ve ölüm Sigortalar Kanunu yerine bu Kanun
hükümleri uygulan r.

say

Bildiri
Madde 132 - Bu Kanun gere ince yap lacak bildiriler hakk nda 7201
Tebligat Kanunu hükümleri uygulan r.

Özel Sigortalar
Madde 133 - Özel sigortalara ili kin kanunlardaki hükümler, sosyal
sigortalar hakk nda uygulanmaz.
Uyu mazl klar n çözüm yeri
Madde 134 - Bu Kanun'un uygulanmas ndan do an uzla mazl klar,
yetkili i mahkemelerinde veya bu dâvalara bakmakla görevli
mahkemelerde görülür.
Tüzük ve Yönetmelik
Madde 135 - A) :
a)
kazas ve meslek hastal
hallerinin meslekte kazanma gücünü ne
b) Sigortal lar n hangi hallerde
ikisini yitirmi ve hangi hallerde ba
muhtaç durumda say lacaklar ;

sonucu sürekli i göremezlik
oranda azaltaca
;
çal ma gücünün en az üçte
ka birinin sürekli bak
na

c)
e al
rman n ne yoldan ve hangi esaslara göre yap laca
ve
122 nci maddenin uygulanma tarz ;
d) Sigortal lar n hangi hallerde erken ya lanm
say lacaklar ;
e) 129 uncu madde gere ince kurulan Sosyal Sigorta Yüksek Sa
k
Kurulunun, bu Kanunda belirtilenler d
nda kalan ve bu Kanunun
uygulanmas ile ilgili bulunan görevleri ve çal ma ekil ve esaslar ;
f) Hangi hastal klar n meslek hastal
say laca
ve bu
hastal klar n i ten ayr ld ktan en geç ne kadar zaman sonra meydana
kt
takdirde o i ten ileri gelmi kabul edilece i;
Kurumca haz rlanacak yönetmelikler ile,
B) :
a) Sigortal lar n kazançlar toplam ile prim ödeme gün say lar
ve sigorta primlerini gösteren kay t ve belgelerin ve Sigortal hesap
kartlar
n nitelik, usul ve esaslar ile verilme süreleri;
b) Primler hesab na esas tutulacak kazançlar toplam
n hangi usul
ve esaslara göre Kurumca ölçümlenece i ve prim itiraz komisyolar
n
te ekkül tarz , çal ma usul ve esaslar ile üyelerinin ücretleri;
c) Sigortal lar n tescili, i verenler taraf ndan tutulacak
kay tlar ve i verenlerin uymaya mecbur bulunduklar usul ve esaslar;
iste e ba
sigortaya tabi tutulanlar n prim ödeme ekilleri;
d) Gelir ve ayl klar n ödenme zaman ;
e) Bu Kanun hükümlerinin i in niteli inin gerektirece i artlarla
ve ne gibi de
ik usullerle kara, deniz ve hava ula
rma i lerinde
çal anlarla 7 nci madde kapsam na girenlere ve bunlar n i verenlerine
uygulanaca ;
f) 8 inci maddenin son f kras ndaki devirle ilgili hükümlerin ne
yolda uygulanaca ;
g) 118 inci madde hükümlerinin uygulanmasiyle ilgili esaslar;
h) Bu Kanun hükümlerinin uygulanma ekil ve esaslar ;
Kurumca haz rlanacak yönetmelikle,
Tesbit olunur.
Kurumun ad
Madde 136 - 4792 say
Kanunla kurulmu bulunan ( çi Sigortalar
Kurumu) nun ad (Sosyal Sigortalar Kurumu) olarak de
tirilmi tir.

Kar

BÖLÜM - XII
klar ve teknik bilânço

Kar
klar
Madde 137 - Her hesap y
sonunda, o y l içinde elde olunan i
kazalariyle meslek hastal klar , hastal k, anal k, mâlûllük, ya
k
ve ölüm sigortalar primlerinden ve Kurumun di er gelirlerinden a
da
yaz
kar
klar ayr
r.
a) Matematik kar
k,
b) Ödenmi primler kar
,
c) Di er kar
klar,
d) Ola anüstü kar
k:
Matematik kar
k; bu Kanun gere ince ba lanan gelir ve
ayl klar n ödenmesini sa lamak üzere hesaplanacak pe in de erlerin
toplam
r.
Ödenmi primler kar
; sigortal lar veya hak sahibi kimseleri
için bu Kanun gere ince ileride mâlûllük, ya
k ve ölüm
sigortalar ndan Kurumca yap lacak ödemelerin bilânço tarihindeki de eri
ile bu sigortal lar için sonraki y llarda ödenecek mâlûllük, ya
k
ve ölüm sigortalar primlerinin pe in de erleri aras ndaki farkt r.
Ola anüstü kar
k; her hangi bir hesap y
na ili kin
gelirlerin, o y l yap lacak masraflarla y l sonunda ayr lmas gerekli
kar
klara yetmemesi halinde kullan lmak üzere ayr lan kar
kt r.
Her hesap y
sonunda o y
n gelirlerinden matematik ve ödenmi
primler kar
klar ile yönetim giderleri, sigorta masraflar ve
ayr lan ba ka kar
klar ç kar ld ktan sonra kalan ola anüstü
kar
k olarak ayr
r.

Sigorta kollar aras nda borçlanma
Madde 138 - Kurum herhangi bir sigorta kolunun gerektirdi i yard m
ve ödemelerle bunlar n yönetim giderlerini kar lamak üzere, ba ka bir
sigorta kolu fonundan, sonradan mahsubu yap lmak artiyle, gerekli
harcamalar yapabilir.
Teknik bilânço
Madde 139 - Sosyal sigorta kollar
n malî bünyeleri ile ba lanan
gelir ve ayl klar n geçim artlar ve sigortal lar n genel ücret
seviyelerinde meydana gelen de
iklikler kar
ndaki durumu, be
lda bir ve gerekirse daha önce Kurum taraf ndan incelenerek var lacak
sonuç, gere i sa lanmak üzere bir raporla Çal ma Bakanl
na
bildirilir.
BÖLÜM - XIII
Ceza hükümleri
Kurumca verilecek idarî para cezalar ,
Madde 140 - Kurumca dayana
belirtilmek suretiyle;
a) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi Kanunda belirtilen
tarihte Kuruma vermeyenlere;
1-Bilanço esas na göre defter tutmak zorunda olanlar için üç ayl k asgari
ücret tutar nda,
2-Di er defterleri tutmak zorunda olanlar için iki ayl k asgari ücret
tutar nda,
3- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir ayl k asgari ücret tutar nda,
b) Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde
Kuruma vermeyenlere, her bir sigortal
için ayl k asgari ücret tutar nda,
bildirilmeyen sigortal lar n çal ma izninin olmamas
durumunda asgari ücretin
iki kat tutar nda;
c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci f kras uyar nca verilmesi gereken
belgeleri an lan f krada belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere her bir fiil
için belgenin;
1- As l nitelikli olmas halinde ayl k asgarî ücretin üç kat
geçmemek
kayd yla Kuruma verilmi
olan belgede kay tl
sigortal
say
ba na ayl k
asgarî ücretin 1/5'i tutar nda,
2- Ek nitelikte olmas halinde Kuruma verilmi olan her bir ek belge için
ayl k asgarî ücretin 1/8'i tutar nda,
u kadar ki, ek belgenin 79 uncu maddenin üçüncü f kras na istinaden Kurumca
re'sen düzenlenmesi durumunda ayl k asgarî ücretin üç kat tutar nda,
3- Mahkeme karar ile veya denetim elemanlar nca yap lan tespitler sonucunda
ya da kamu kurum ve kurulu lar taraf ndan düzenlenen belgelerden hizmetleri veya
kazançlar Kuruma bildirilmedi i veya eksik bildirildi i saptanan sigortal larla
ilgili olmas halinde, belgenin as l veya ek nitelikte olup olmad
, i verence
düzenlenip düzenlenmedi i üzerinde durulmaks
n ayl k asgarî ücretin üç kat
tutar nda,
Bu Kanunun 79 uncu maddesinin onüçüncü f kras uyar nca sigorta müfetti i
taraf ndan veya 130 uncu maddesinin sekizinci f kras nda belirtilen serbest
muhasebeci mali mü avir ve yeminli mali mü avirlerce düzenlenen raporlara
istinaden Kuruma bildirilmedi i tespit edilen eksik i çilik tutar
n maledildi i
aylardan dolay ayl k asgarî ücretin üç kat tutar nda,
d) Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülü ünü Kurumca yap lan yaz
ihtara ra men onbe gün içinde mücbir sebep olmaks
n yerine getirmeyenlere;
1) Bilanço esas na göre defter tutmakla yükümlü iseler ayl k asgari ücretin
oniki kat tutar nda,
2) Di er defterleri tutmakla yükümlü iseler ayl k asgari ücretin alt kat
tutar nda,
3) Defter tutmakla yükümlü de il iseler ayl k asgari ücretin üç kat
tutar nda,
Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle
birlikte, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere,
her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarlar
mamak kayd yla ayl k asgari ücretin yar
tutar nda,

e) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü f kras nda belirtilen yükümlülü ü
yönetmelikle belirlenen sürede yerine getirmeyenlere ayl k asgari ücretin iki
kat tutar nda,
f) Bu Kanunun 90 nc maddesinde belirtilen yükümlülükleri Kurumca yap lan
yaz
ihtara ra men üç gün içinde yerine getirmeyenlere ayl k asgari ücret
tutar nda,
darî para cezas verilir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmas , bu Kanunun 8, 9 ve 79 uncu maddelerinde
belirtilen belgelerin Kuruma verilmesi yükümlülü ünü kald rmaz.
Bu maddenin uygulanmas nda 10.6.2003 tarihli ve 4857 say
Kanununun 39
uncu maddesine göre sanayi kesiminde çal an onalt ya ndan büyük i çiler için
fiilin olu tu u tarihte uygulanan asgari ücret esas al
r.
dari para cezalar
ilgiliye tebli
edilmekle tahakkuk eder ve tebli
tarihinden itibaren onbe gün içinde Kuruma ödenir veya ayn süre içinde Kurumun
ilgili ünitesine itiraz edilebilir.
tiraz takibi durdurur. Kurumca itiraz
reddedilenler, karar n kendilerine tebli
tarihinden itibaren otuz gün içinde
yetkili idare mahkemesine ba vurabilirler. Bu süre içinde ba vurunun yap lmam
olmas halinde idari para cezas kesinle ir. Mahkemeye ba vurulmas cezan n takip
ve tahsilini durdurmaz. Tebli
tarihinden itibaren onbe
gün içinde Kuruma
ödenmeyen idari para cezalar , bu Kanunun 80 inci maddesi hükmü gere ince
hesaplanacak gecikme cezas ve gecikme zamm ile birlikte tahsil edilir. dari
para cezalar
n, Kuruma itiraz ve yarg
yoluna ba vurulmaks
n tebli
tarihinden itibaren onbe gün içinde ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil
edilir. Pe in ödeme, idari para cezalar na kar
Kuruma itiraz etme veya yarg
yoluna ba vurma hakk
etkilemez. Ancak, Kurumca itiraz n reddedilmesi veya
mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemi olan
dörtte birlik ceza tutar , 80 inci madde hükmü de dikkate al narak tahsil edilir.
Fiilin i lendi i günden itibaren be y l içinde tebli edilemeyen idari para
cezalar
zamana
na u rar.
dari para cezalar
hakk nda, bu Kanunda hüküm
bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 say
Kabahatler Kanunu hükümleri
uygulan r.

*

*

*

Not- Bu kanunun Ek ve Geçici maddeleri belgenin uzunlu u nedeniyle
D/0506A.015 No.lu belgede verilmi tir.
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Not- Bu belgede 506 say
Kanunun Ek ve Geçici maddeleri verilmi tir.
- Bu Kanunun 1-140. maddeleri D/0506A.010 No.lu belgededir.
BÖLÜM - XIV
Geçici Hükümler
Ek Madde 1 - Evlenme dolay siyle i lerinden ayr lan kad n
sigortal lara kendileri ve i verenleri taraf ndan 5417, 6900 ve 506
say
kanunlara göre ödenen malullük, ya
k ve ölüm sigortalar
pirimlerinin yar
, yaz
talepleri üzerine, toptan ödeme eklinde
verilir.
ten ayr ld klar tarihten itibaren bir sene içinde evlenmi veya
evlendikleri tarihten itibaren bir sene içinde i inden ayr lm
olan
kad n sigortal lar, evlenme dolay siyle i ten ayr lm
say
rlar.
Evlenmeleri dolay siyle toptan ödemeden faydalanm
bulunan kad n
sigortal lardan 506 say
Kanuna tabi bir i e girenler, kendilerine
verilen primleri ald klar tarihten itibaren % 5 faizi ile Sosyal
Sigortalar Kurumuna iade ettikleri takdirde sigortaya tabi eski
hizmetleri 506 say
Kanunun tatbikat nda nazara al
r. Toptan ödeme
eklinde ald klar pirimleri Sosyal Sigortalar Kurumuna iade
etmiyenlerin sigortal
k süreleri, 506 say
Kanuna tabi i lere
yeniden girdikleri tarihten ba lar.
Ek Madde 2 - ........................................
Muayene Ücreti :
Ek Madde 3 - 506 say
Kanunun 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri
uyar nca sa
k yard mlar ndan yararlanacak olanlardan yap lacak her
bir poliklinik muayenesi için Sosyal Güvenlik Bakanl
n teklifi ve
Bakanlar Kurulunun karar ile 20 TL. dan az olmamak üzere muayene
ücreti al
r.
u kadar ki, hekimin gerekli görmesi üzerine yap lacak di er
poliklinik muayenelerinden ücret al nmaz.

Kurum sa
k tesislerinde mesai saatleri d
nda acil sa
k hizmetleri
hariç olmak üzere yürütülen sa
k hizmetlerinden, bu Kanunun 32, 35, 36, 40 ve
42 nci maddeleri uyar nca yararlananlardan sadece yap lacak muayene ve
ameliyatlar
için her y l Maliye Bakanl
nca yay nlanan tedavi yard mlar yla
ilgili bütçe uygulama talimat ile belirlenen fiyatlar n % 25'ini geçmemek üzere
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
n teklifi ve Bakanlar Kurulunun karar ile
belirlenecek oranda katk pay al
r.
Ek Madde 4 - 1/8/1968 tarihinden önce Demiryollar Emekli Sand
ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenat Sand
nca ayl k ba lanm
olan emeklilerle, 991 say
Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci
kras gere ince ayl k ba lanan ve mülga 2904 say
Kanunun 5 inci,
3575 say
Kanunun 17 nci maddelerinde belirtilen hallere müsteniden
ayl klar kesilen emeklilerin, ayl klar
n ödenmesine 506 say
Kanundaki esaslar dairesinde devam olunur.
1/8/1968 tarihinden önce durumlar birinci f kra kapsam na giren
sand k üyelerinden keseneklerini almam
olanlar n Demiryolu Emekli ve
Askeri Fabrikalar Tekaüt Sand klar Kanunlar na göre geçen fiili
hizmetleri, Sosyal Sigortalara tabi olarak geçmi say
r.
Ek Madde 5 - 506 say
Kanuna göre sigortal say lanlar n,
da say lan görevlerde geçen sigortal
k sürelerine, bu sürelerin
her tam y
için, hizalar nda gösterilen süreler, sigortal
k süresi
olarak eklenir.
Eklenecek
Sigortal lar
Hizmetin geçti i yer
süre
--------------------------------- ---------------------------- ------I - a) 212 say
Kanunla de
tirilen 5953 say
bas n
mesle inde çal anlarla çal
ranlar aras ndaki mü5953 say
Kanunu De
tiren
nasebetleri düzenliyen
212 say
Kanunun birinci
kanun kapsam na tabi olarak
maddesi kapsam na giren i çal an sigortal lar
yerleri
90 gün
b) Bas n kart yönetmeli ine
göre bas n kart na sahip olmak suretiyle gazetecilik
yaparken, kamu kurumlar na
giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili görevlerde
istihdam edilen sigortal lar Bas n mü avirlikleri
90 gün
II - Bas m ve gazetecilik
a) Solunum ve cilt yoluyla vüi yerlerinde 1475 say
cuda geçen gaz veya di er zeKanun ve de
iklikleri- hirleyici maddelerle çal
lan
ne göre çal an sigorta- i yerleri,
l lar.
b) Fazla gürültü ve ihtizaz
yap
makine ve aletlerle çal arak i yap lan i yerleri,
c) Do rudan do ruya yüksek hararete maruz bulunarak çal
lan i yerleri,
d) Fazla ve devaml adali gayret sarf edilerek i yap lan
i yerleri,
e) Tabiî
n hiç olmad
ve
münhas ran sunî
k alt nda
çal
lan i yerleri,
f) Günlük mesainin yar dan fazlas saat 20'00'den sonra çal larak yap lan i yerleri.
90 gün
III- Gemi adamlar , gemi
ate çileri, kömürcüler,
dalg çlar.
Denizde
90 gün
IV ......................
1. Çelik, demir ve tunç döküm,

.........., fabrika,
atölye, havuz ve depolarda, trafo binalar nda
çal anlar.

2. Zehirli, bo ucu, yak
, öldürücü ve patlay
gaz, asit,
boya i leriyle gaz maskesi ile
çal may gerektiren i lerde,
3. Patlay
maddeler yap lmas nda,
4. Kaynak i lerinde çal anlarda.
90 gün
Kesirlerin hesaplanmas nda tam y l 360 gün olarak al
r. Fiilen
çal
lm
güne eklenecek itibari hizmet günü say
n bulunmas nda
(Çal
lan gün say
x 0,25) formülü uygulan r.
Ek Madde 6 - Malûllük, Ya
k ve Ölüm Sigortalar na tabi
çal malar
n en az 3600 gününü ek madde 1 de belirtilen i lerde
geçiren sigortal lar, ek madde 1 de yer alan itibari hizmet süresine
ili kin hükümlerden yararlan rlar.
Ek Madde 7 - A r, y prat
ve zehirleyici i yerlerinden say lan
ve bu Kanuna tabi i yerlerinde çal an sigortal lardan al nacak
Malullük, Ya
k ve Ölüm Sigortalar primi % 22'dir. Bunun % 9'u
sigortal hissesi, % 13'ü i veren hissesidir.
Ek Madde 8 - 506 say
Kanuna göre, sürekli i göremezlik geliri,
Malûllük veya ya
k ayl
almakta olanlar bu Kanunun 32 nci
maddesinin (B) f kras ndaki yard mlardan 34 üncü maddedeki esaslara
ba
kal nmak kaydiyle yararlan rlar.
Ek Madde 9 - 3 üncü maddenin I inci bendinin (A) ve (D)
kralar nda yap lan de
ikliklerin tazammun etti i tatbikat Sosyal
Güvenlik Bakanl
nca bir sene içinde haz rlanacak tüzükle düzenlenir.
Bu tüzük yürürlü e girinceye kadar, Sosyal Güvenlik Bakanl
nca
kar lacak genelgeye göre i lem yap
r.
Ek Madde 10 - Bir veya birkaç i veren taraf ndan çal
lan
film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatç lar , müzik, resim,
heykel, dekoratif ve benzeri di er u ra lar içine alan bütün güzel
sanat kollar nda çal anlar, dü ünür ve yazarlar bu kanun hükümlerine
tabidirler.
Yukar daki f krada say lan u ra
alanlar na kimlerin girece i,
di er ilgili bakanl k, kurum ve kurulu lar n görü leri de al nmak
suretiyle Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ve Tan tma Bakanl klar
taraf ndan birlikte saptan r.
Ek Madde 11 - Kurum, huzur evleri ile son yard m hastaneleri ( ifa
yurtlar ) kurar ve i letir.
Huzur evleri ile son yard m hastanelerinin kurulu u ve i leyi i
ile buralarda bar nd
lacaklar n bak
ve al nacak ücretlerin miktar
ve ödeme usulleri kurumca haz rlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 12 - Sigortal
n ölümünden dolay ayl k ve gelir almakta
olan hak sahibi k z çocuklar na evlenmeleri halinde bir defaya mahsus
olmak üzere ayl k veya gelirlerinin iki y ll k tutar evlenme yard
olarak verilir.
ki y l içerisinde meydana gelen bo anma veya dul kalma halinde bu
süre için tekrar ayl k veya gelir ödenmez.
Ek Madde 13 - 1593 say
Umumi H fz ss hha Kanununda belirtilen
genel kad nlar da bu Kanun hükümlerine tabidirler.
Bu kimseleri çal
ranlar bu Kanuna göre i veren say
rlar.
Tasfiye edilen hizmetlerin ihyas
Ek Madde 14 - Yürürlükten kald
lm
olan 2454, 3575, 5417, 6900
say
kanunlar ile 506 say
Kanun ve bunlar n ek ve de
ikliklerine
göre prim ve aidat iadesi veya toptan ödeme yap larak hizmetleri
tasfiye edilmi bulunanlardan;
a) Yeniden bu Kanuna tabi i lerde çal
yahut bu Kanunun 85
veya 86 nc maddesine göre prim ödemi olanlar ile,
b) Tasfiye edilmi veya edilecek hizmetlerin, varsa kanunla
kurulmu di er sosyal güvenlik kurulu lar nda geçmi hizmetler ile
toplanarak ölüm sigortas ndan ayl k ba lanmas na yeterli olmas halinde
ölenlerin hak sahipleri,
Yaz
olarak müracaat ederek, hizmetin tasfiyesinde ilgililere

iade edilen prim ve aidat veya toptan ödeme tutar
n tamam
al nd klar tarihten yat
laca
tarihe kadar hesaplanacak kanunî
faizi ile birlikte bir defada Kuruma ödedikleri takdirde, bu hizmetler
ihya edilerek bu Kanunun uygulanmas nda nazara al
r.
hya edilen bu hizmetler, 2829 say
Kanuna göre yap lacak
birle tirmede de nazara al
r.
Ek Madde 15 - .......................................
Ek Madde 16 - .......................................
Ek Madde 17 - .......................................
Ek Madde 18 - 506 say
Kanunun 7/2/1972 günlü, 1517 say
Kanunla de
ik 123 üncü maddesinin yedinci ve müteakip f kralar
kald
lm
ve yerine a
daki f kralar eklenmi tir.
Kurum hekimleri taraf ndan yaz lacak ilaç ve t bbi malzemenin
listesi, kurumca haz rlanacak bir yönetmelikle saptanacak esaslara
göre, gerekli görüldükçe kurumda, görevli hekimler ve eczac lardan
olu turulacak bir komisyon marifetiyle düzenlenir.
Bu liste Kurum Müdürler Kurulunun onay
müteakip kurumca ilân
edilir.
Komisyon gerekli gördü ü hallerde d ardan uzman kimselerin
görü lerini de alabilir.
Ödenmekte Olan Avanslar :
Ek Madde 19 - 27/10/1977 tarih ve 7/13987 say
, 7/11/1979 tarih
ve 7/18320 say
Bakanlar Kurulu Kararlar na istinaden Sosyal
Sigortalar Kurumundan
Kazalar ile Meslek Hastal klar , Malullük,
Ya
k ve Ölüm Sigortalar ndan gelir ve ayl k alanlarla, 991 say
Kanunla Kuruma devrolunan Sand klar mevzuat na göre çe itli ayl k
alanlara ödenmekte olan avanslar, 1/3/1981 tarihinden sonras için
ödenmez ve bu tarihe kadar ödenmi ve ödenecek olan avanslar (yersiz
yap lan ödemeler hariç) geri al nmaz.
Katsay ve gösterge tablolar
Ek Madde 20 - .................................................
Gösterge Tespit Tablolar
Ek Madde 21 - .................................................
Göstergelerin Tespiti
Ek Madde 22 - .................................................
Gelir ve Ayl klar n Hesaplanmas
Ek Madde 23 - .................................................
Sosyal Yard m Zamm
Ek Madde 24 a) 506 say
Kanun ile ek ve de
ikliklerine göre i kazalar
ile meslek hastal klar , malullük, ya
k ve ölüm sigortalar ndan
gelir veya ayl k alanlar ile 991 say
Kanunla Kuruma devredilen
sand klar mevzuat na göre ayl k alanlara her ay sosyal yard m zamm
olarak 4.690.000 lira ödenir.
...............................................................
Bu ödemeler, Kurumdan gelir veya ayl k ödemesine imkân veren
dosyalar esas al narak yap
r.
b)
kazalar ile meslek hastal klar sigortas ndan sürekli i
göremezlik geliri almakta olanlara, gelir ba lanmas na esas olan
sürekli i göremezlik derecesi oran nda sosyal yard m zamm ödenir.
c) Yabanc ülkelerle aktedilen sosyal güvenlik sözle meleri
uyar nca k smi gelir veya ayl k alanlara ödenecek sosyal yard m zamm ,
Türk mevzuat na tabi olarak geçen prim ödeme süresinin, sosyal güvenlik
sözle mesine göre nazara al nan toplam prim ödeme süresine olan oran na
göre hesabedilir.
d)
kazalar ile meslek hastal klar sigortas ndan gelir
alanlara ödenen sosyal yard m zamm , 506 say
Kanunun 22 nci
maddesine göre ödenecek sermayenin hesab nda nazara al nmaz. Ancak, söz
konusu maddede belirtilen tarife uyar nca hesaplanacak pe in sermaye
de eri, 506 say
Kanunun 26 nc maddesi hükümlerine göre tespit
edilecek pe in sermaye de erleri toplam na kat
r.
e) Söz konusu sosyal yard m zamm , hak sahiplerine her dosya için
tamam tevzi edilecek ekilde ve e it oranda bölü türülür.

f) ki ayr sigorta kolundan veya iki ayr dosyadan gelir veya
ayl k alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden sosyal
yard m zamm ödemesi yap
r.
g) Hak sahibi k z çocuklar
n evlenmeleri nedeniyle ödenen
evlenme yard
n hesab nda sosyal yard m zamm nazara al nmaz.
h) 5/1/1961 tarih ve 228 say
Kanun ile ek ve de
ikliklerine
göre Kurumca ayl k ba lananlara ödenen sosyal yard m zamm
n hizmet
süreleriyle orant
olarak tespit edilen miktar , ayn nitelikteki
zamm ödeyen ilgili sand k veya kurumdan tahsil edilir.
i) Ödeme dönemlerine göre pe in ödenen sosyal yard m zamm , ölüm
halinde geri al nmaz.
j) Sosyal yard m zamm ndan icra ve di er kesintiler yap lamayaca
gibi, her türlü vergi, resim ve harçtan muaft r.
k) Yersiz yap lan sosyal yard m zamm ödemeleri, ilgilinin varsa
almakta oldu u gelir veya ayl ktan % 25 oran nda kesilmek suretiyle,
yoksa genel hükümlere göre geri al
r.
l) Genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, döner
sermayeli kurulu lar gibi kamu kurulu lar ile kanunla ve kanunlar n
verdi i yetkiye istinaden kurulan di er kurulu lar ve 233 say
Kanun
Hükmünde Kararname kapsam na giren te ekkül ve kurulu larla bunlar n
müessese, ba
ortakl k ve i tiraklerinden ayl k ba lanmas na hak
kazand ktan sonra ayr lanlardan; 506 say
Kanun hükümlerine göre
malullük, ya
k ve ölüm ayl
ba lananlar n ilk sosyal yard m zamm
ödemeleri, söz konusu kurulu lar ad na Kurumca yap
r.
Yukar da belirtilen kurulu lar ad na, Kurumca yap lan ilk sosyal
yard m zamm ödemeleri ile bu maddenin yürürlü e girdi i tarihe kadar
ilgili kurulu larca kuruma ödenmemi sosyal yard m zamm tutarlar bu
kurulu lara yap lacak yaz
bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde defaten kuruma ödenir.
Kurumun yaz
bildiriminde isimleri belirtilenlere sonraki
aylarda ödenmesi gereken sosyal yard m zamm tutarlar , yeni bir
bildirim beklenmeksizin ilgili kurulu larca, her ay emekli ayl
ödeme
tarihlerinden önce Kurumun ilgili hesab na yat
r.
Kurumlar vergisi mükellefi olan kurum ve kurulu larca bu madde
gere ince yap lan ödemeler, Kurumlar Vergisi uygulamas nda gider
yaz labilir.
m) Özelle tirme kapsam ndaki kurulu lar n, özelle tirme uygulamalar sonucu
bunlardaki kamu pay
n % 15'in alt na dü mesinden veya bunlar n tasfiyesinden
yahut tüzel ki ilikleri sona erecek ekilde kapat lmas ndan önce sosyal yard m
zamm ödemelerine hak kazanm
olanlar ile kamu pay % 50'nin alt na dü en Türk
Telekom A. .'nin devrinden önce sosyal yard m zamm
ödemelerine hak kazanm
olanlara, bu madde gere ince ödenen sosyal yard m zamm ödemeleri, (l) bendindeki
esaslara göre Hazinece kar lan r.
Ek Madde 25 - Sigortal lar ile bu Kanunun 35, 36, 40 ve 42 nci
maddeleri uyar nca sa
k yard mlar ndan yararlanan kimselerin, Kurum
sa
k tesisleri sa
k raporu ile belirlenen ve uzun süre
tedaviyi gerektiren; tüberküloz, kanser, kronik böbrek hastal klar ile
organ transplantasyonlar gibi durumlar nda, ayakta yap lan tedavileri
ras nda verilmesine lüzum görülen ilaçlardan hayati önemi haiz
oldu u, bu Kanunun 123 üncü maddesinde sözü edilen Komisyonca tespit
edilecek olanlar n bedellerinden i tirak pay al nmaz.
Ek Madde 26 - Bu Kanunda yer alan gelir ve ayl klar n ödenmesine
dair dönem ve devre tabirleri, bir ayl k veya üç ayl k dönemi ifade
eder.
Ek Madde 27 - .......................................
Ek Madde 28 - .......................................
Ek Madde 29 - .......................................
Ek Madde 30 - .......................................
Ek Madde 31 - Sosyal güvenlik sözle melerinin uygulanmas ile
ilgili olarak prim ödeme süreleri üç ay a mamak üzere, Yönetim Kurulu
karar ile tespit edilebilir.
Ek Madde 32 - Sigortal lar ile Kurumdan sürekli i göremezlik

geliri, malullük veya ya
k ayl
almakta olanlar n geçindirmekle
yükümlü olduklar çocuklar
n ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya
ayl k alan çocuklar n, iyile melerine yar yacak yahut
göremezliklerini gidermeleri için gerekli görülen protez araç ve
gereçleri, Kurumca, 34 üncü maddede belirlenen sa
k yard mlar
süreleri ile ba
olmaks
n sa lan r, onar
r ve tespit edilen süre
ve artlarla yenilenir.
Sigortal lar n çocuklar na verilecek protez, araç ve gereçlerin
bedellerinin % 20'si kendilerince ödenir. Ancak, sigortal lar n
çocuklar ndan al nacak katk miktar , ödeme tarihindeki 25/8/1971
tarihli ve 1475 say
Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi
kesiminde çal an onalt ya ndan büyük i çiler için uygulanan ayl k
asgari ücretin birbuçuk kat ndan fazla olamaz.
Sigortal lar n geçindirmekle yükümlü bulunduklar e lerinden % 20,
Kurumdan sürekli i göremezlik geliri, malüllük ve ya
k ayl
almakta olanlar n geçindirmekle yükümlü bulunduklar e leri ile
Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve ayl k almakta olan e lerden % 10
kat
m pay al nmak art yla protez, araç ve gereç yard mlar ndan
yararlan rlar. Ancak, sigortal lar n e lerinden al nacak katk miktar ,
ödeme tarihindeki 25/8/1971 tarihli ve 1475 say
Kanununun 33 üncü
maddesine göre sanayi kesiminde çal an onalt ya ndan büyük i çiler
için uygulanan ayl k asgari ücretin bir buçuk kat ndan, sürekli i
göremezlik geliri, malüllük ve ya
k ayl
alanlar n e leri ile
Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve ayl k almakta olan e lerden
al nacak olan katk miktar ayl k asgari ücretten fazla olamaz.
Bu madde gere ince verilecek protez, araç ve gereçlerin
standartlara uygunlu u dikkate al narak, türleri, süre ve artlar ile
yap lacak ödeme miktarlar na ait esaslar Kurumca haz rlanacak
yönetmelikle tespit edilir.
Ek Madde 33 - Sigortal lar n 12 ya na kadar (12 ya dahil)
çocuklar
n hastal klar sebebiyle, Kurum sa
k tesislerinde veya
giderleri Kurumca kar lanan di er sa
k tesislerindeki tedavileri
ras nda, t bben görülecek lüzum üzerine, yanlar nda kalacak
refakatçiye ait ücret Kurumca ödenir.
Ek Madde 34 - .................................................
Ek Madde 35 - .................................................
Ek Madde 36 - 17.7.1964 tarihli ve 506 say
Kanunun Geçici 20
nci maddesine göre, bankalar, sigorta ve reasürans irketleri, ticaret
odalar , sanayi odalar , borsalar veya bunlar n te kil ettikleri
birlikler personeli için kurulmu bulunan sand klardan; 25.4.1985
tarihli ve 3182 say
Bankalar Kanununa göre birle tirilen, bir ba ka
bankaya devredilen veya bankac
k faaliyetleri sona eren bankalar n
personeline ait olanlar ile mali durumlar üyelerinin sosyal güvenlik
yard mlar
sürdürmeye elveri li olmad
anla lanlar n yetkili
organlar
n ilgili mevzuat hükümlerine göre fesih ya da devir için
alacaklar karar üzerine, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal
Sigortalar Kurumuna devredilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Sand klar n devri s ras nda yap lacak aktüeryal hesaplamalar
sonunda tespit olunacak fiili ve teknik aç klar, bu sand klar n
tirakçilerini istihdam eden kurulu lardan tahsil edilmek üzere,
Bakanlar Kurulunun karar tarihinden itibaren 3 ay içinde Hazinece
Sosyal Sigortalar Kurumuna nakten ve defaten ödenir.
Devredilen sand klardan yararlanan personelin hizmet y llar ve
primleri ödenmek veya ödenmi olmak suretiyle, 17.7.1964 tarihli, 506
say
Sosyal Sigortalar Kanununa göre emsallerine uygun olarak
intibaklar
n yap lmas da dahil olmak üzere, devire ili kin usul ve
esaslar Maliye Bakanl
, Sanayi ve Ticaret Bakanl
, Hazine ve D
Ticaret Müste arl
ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
nca
mü tereken belirlenir.
Söz konusu sand klar ile Sosyal Sigortalar Kurumu Ba kanl
,
sand klar n mal varl klar
n devri ile ilgili tüm i lemler nedeniyle
do acak her türlü vergi, resim ve harçlardan muaft r.
Bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten sonra kurulacak sand klar

yukar daki hükümlerden yararlanamazlar.
Ek Madde 37 - ..........................................
Ek Madde 38.- Bu Kanuna göre ba lanan gelir ve ayl klar ile geçici
76 nc maddeye göre yap lan telafi edici ödemeler, her ay ödeme
tarihlerinde bir önceki aya göre Devlet statistik Enstitüsü taraf ndan
aç klanan en son temel y ll kentsel yerler tüketici fiyatlar indeksi
art
oran kadar art
larak belirlenir.
Ek Madde 39 - Bu Kanunun Ek 5 ve Ek 6 nc Maddeleri gere ince
sigortal
k süresine ilave edilen gün say lar , be y ldan çok olmamak
üzere bu Kanunun 60 ve Geçici 81 inci maddelerinde belirtilen ya
hadlerinden indirilir.
Ek Madde 40 - Bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortal say lanlar
çal maya ba lad klar
i e ba lad klar tarihten itibaren 30 gün
içinde Kuruma bildirirler.
Bildirimler ile ilgili Kurumca yap lacak i lemlerin usul ve
esaslar , yönetmelikle belirlenir.
Ek Madde 41 - 3/11/1980 tarihli ve 2330 say
Nakdi Tazminat ve
Ayl k Ba lanmas Hakk nda Kanuna göre ayl k ba lananlara Kurumca
sa lanan protez, araç ve gereç bedellerinden katk pay al nmaz.
Ek Madde 42 - Genel hayat etkileyen afetler nedeniyle, afet
bölgesindeki il ve ilçelerde do rudan veya dolayl olarak zarar gören
verenlerle, sigortal ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle
yükümlü olduklar belgelerin verilme süreleri ile ödenmesi gereken
primlerin ve sosyal yard m zamm borçlar
n ödeme sürelerini bu
Kanundaki sürelere ba
kalmaks
n afet bölgesindeki artlar ve
geli meleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum Yönetim
Kurulu yetkilidir.
verenin, bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci f kras na göre Kuruma vermekle
yükümlü oldu u belgenin internet, elektronik ve benzeri ortamda vermesi zorunlu
oldu u halde, internet ya da Kurumun elektronik ileti im için kulland
alternatif ileti im hatlar
n tümünde birden meydana gelebilecek ar zalar, Kurum
bilgi i lem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet d
kalmas
sonucu,
belgelerin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderilememesi ve
primlerin yasal süresi içinde ödenememesi halinde, internet veya elektronik
ortamda
hizmeti
engelleyen
bu
durumlar n
resmî
nitelikteki
belgelerle
kan tlanmas kayd yla, yukar da belirtilen sorunlar n ortadan kalkmas
takiben
ikinci i gününün sonuna kadar belge internet veya elektronik ortamda verilir ve
muhteviyat primler de ayn sürede ödenirse bu yükümlülüklerin Kanunda öngörülen
sürede yerine getirilmi oldu u kabul edilir.
Ek Madde 43 - Sigorta prim ve ödeneklerinin hesab nda esas tutulacak ve 78
inci madde gere ince saptanacak günlük kazanc n alt s
rlar nda meydana gelecek
yükselmelerde; i
kazalar
ve meslek hastal klar
ile hastal k ve anal k
sigortalar ndan, yeniden tespit edilen alt s
rlar n alt nda bir günlük kazanç
üzerinden ödenek almakta bulunanlar n veya almaya hak kazanm
yahut kazanacak
olanlar n bu ödenekleri, günlük kazanc n alt s
ndaki de
ikliklerin
yürürlü e girdi i tarihten ba layarak yükseltilmi
günlük kazançlar n alt
na göre art
r.
Ek Madde 44 - Bu Kanunun 20 nci ve 23 üncü maddelerine göre hesaplanan y ll k
gelirin 1/12 si, gelire esas günlük kazanç hesab na giren son takvim ay ile
gelir ba lang ç tarihi aras nda geçen her ay için Devlet statistik Enstitüsü
taraf ndan aç klanan en son temel y ll
kentsel yerler tüketici fiyatlar
indeksindeki ayl k art
oranlar kadar art
larak sigortal
n bir ayl k geliri
belirlenir.
Ek Madde 45 - Bu Kanunun 61 inci maddesinin ikinci f kras na göre
belirlenecek ortalama y ll k kazanc n hesaplanmas nda, bu Kanunun geçici 82 nci
maddesinin (a) bendinin ikinci alt bendine göre bulunacak ayl
n art
lmas nda
esas al nan Devlet statistik Enstitüsü taraf ndan aç klanan en son temel y ll
kentsel yerler tüketici fiyatlar indeksindeki art
oran veya gayri safi yurt
içi has la sabit fiyatlarla geli me h
n eksi olmas halinde, yine bu Kanunun

ek 38 inci
art
oran

maddesinin uygulanmas nda esas al nan ayl k tüketici fiyat indeksinin
n eksi olmas halinde bu de er nazara al nmaz.

Ek Madde 46 - Bu maddenin yürürlü e girmesinden sonra ölen sigortal lar n
anne ve babalar na ba lanan gelir ve ayl klar sosyal güvenlik kurulu lar na tabi
olarak çal maya ba lad klar veya 1.7.1976 tarihli ve 2022 say
Kanuna göre
ba lanan ayl k hariç olmak üzere, bunlardan her ne ad alt nda olursa olsun gelir
veya ayl k almaya ba lad klar tarihi takip eden ödeme dönemi ba ndan itibaren
kesilir.
Ek Madde 47 - Bu Kanuna göre gelir veya ayl k almakta olan k z çocuklar
n
sosyal güvenlik sözle mesi akdedilmi ülkelerdeki sosyal güvenlik kurulu lar na
tabi çal maya ba lamalar
veya bu ülkelerin sosyal güvenlik kurulu lar ndan
gelir veya ayl k almaya ba lamalar halinde, ba lanan gelir ve ayl klar kesilir.
Ek Madde 48 - Bu Kanunun 36 nc maddesinin (B) bendi uyar nca ilaç, protez,
araç ve gereç bedellerinden al nacak katk pay ile ek 3 üncü maddesinin birinci
kras
uyar nca al nacak muayene ücreti, Kurumdan gelir ve ayl k almakta
olanlar n gelir ve ayl klar ndan, gelir ve ayl k almakta iken vefat edenlerin hak
sahiplerine ba lanacak gelir ve ayl klar ndan, hak sahiplerinden vefat edenler
ile gelir ve ayl k hakk
kaybedenlerin ise ayn tahsis dosyas ndan gelir ve
ayl k alan di er hak sahiplerinin gelir ve ayl klar ndan da kesilebilir. Katk
pay
ile muayene ücretinin gelir ve ayl klardan kesilmesine ili kin usul ve
esaslar Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir.
Ek Madde 49 - Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan, ancak yabanc bir ülkede
smen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve malullük halinin önlenebilece i
veya önemli oranda azalt labilece i Kurum sa
k tesisleri sa
k kurulu raporu
ile tespit edilen hastal klar
için ve bu raporda belirtilmi
ise beraber
gidece i kimseyle birlikte;
a) Hastal
n anla ld
tarihten önceki bir y l içinde en az üçyüz gün
hastal k sigortas
primi ödenmi
olmas
art yla sigortal
n, di er sosyal
güvenlik kurulu lar na tâbi olarak çal mayan ya da gelir veya ayl k almayan e i
ile geçindirmekle yükümlü oldu u çocuklar , ana ve babas ,
b) Bu Kanuna göre sürekli i
göremezlik geliri, malullük veya ya
k
ayl
almakta olanlar ile bu kimselerin geçindirmekle yükümlü olduklar
e ,
çocuk, ana ve babas ,
c) Hak sahibi olarak gelir veya ayl k alan e , çocuk, ana ve baba,
Yurt d
na gönderilir.
Yabanc
ülkeye gönderilenlerin tedavi süresi iki y
geçemez. Bu süre
içerisinde acil haller hariç olmak üzere, raporda belirtilen hastal
n seyriyle
ba lant
olan hastal ktan ba ka yap lan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi
için süre uzat lamaz. Tedavi süresi alt
ay
geçti i takdirde ilgili yabanc
sa
k kurumundan al nan ve tedavinin devam
zaruretini gösteren rapor, d
temsilciliklerce Kuruma gönderilir. Bu i lem her alt ayda bir tekrarlan r ve
Kurumca sigortal lar için tespit edilen esaslara göre gidip-gelme yol paralar
ile tedavi ve zaruri masraflar Kurumca ödenir. Kurum sa
k tesisleri sa
k
kurulunca verilen rapora kar
Kurum veya ilgili sigortal ca yap lacak itiraz,
Sosyal Sigorta Yüksek Sa
k Kurulunca karara ba lan r. Sosyal Sigorta Yüksek
Sa
k Kurulunca verilen karar kesindir.
Ek Madde 50 verenler ve üçüncü ah slar n bu Kanunun 10, 26, 27 ve 28
inci maddeleri gere ince, i
kazas
ve meslek hastal
nedeniyle ödemekle
yükümlü bulunduklar her tür borcu 36 aya kadar e it taksitler halinde tahsil
edilir. Söz konusu borca, 4/12/1984 tarihli ve 3095 say
Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine li kin Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre faiz uygulan r.
Kanunun uygulanma alan
Geçici Madde 1 - Bu Kanun hükümleri, ehir ve kasabalarda belediye
rlar içinde çal anlar say
n toplam ,
Esas tutulur.
Çal
lanlar say
n tesbitinde, 3 üncü ve geçici 20 nci
maddelerle istisna edilen kimseler nazara al nmaz.

Çal
lanlar say
, sonradan, yukar da belirtilen s
rlar n
alt na dü mü olsa bile, bu i lerde çal anlar hakk nda bu Kanun
hükümlerinin uygulanmas na devam olunur.
Sigortaya tâbi olma halinin devam
Geçici Madde 2 - Bu Kanun'un yürürlü e girdi i tarihte 3008 say
Kanunu, Bas n Mesle inde Çal anlarla Çal
ranlar Aras ndaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakk ndaki 5953 say
Kanun ve 6379 say
Deniz
Kanunu kapsam na al nm
ve bu sebeple sosyal sigorta
Kanunlar na tabi tutulmu durumda olan i lerde çal anlarla bu i lerde
sonradan çal
lacak olanlar ve bunlar n i verenleri hakk nda bu
Kanun hükümlerinin uygulanmas na devam olunur.
tiraz
Geçici Madde 3 verenler ile bunlar n çal
rd klar kimseler,
bu Kanun hükümlerinin uygulanmas hakk nda Kurumca yap lan tesbite
kar , bu Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen say lardan az
kimse çal
ld
ileri sürerek, Kurumca yap lacak bildiri
tarihinden sonraki bir ay içinde yetkili mahkemeye ba vurabilirler.
tirazlar bu Kanun hükümlerinin uygulanmas
durdurmaz.
Primleri mahkeme karar ile geriverilenler hakk nda 84 üncü
maddenin son f kras hükmü uygulan r.
Sigortal çal
ld
bildirme süresi
Geçici Madde 4 - 8 inci maddede belirtilen haller bu Kanun'un
yürürlü e girdi i tarihten önce meydana gelmi se, 8 inci madde
hükümleri bu kanunun yürürlü e girdi i tarihten ba lanarak uygulan r.
8 inci maddede belirtilen bir ayl k süre bu kanunun, yürürlü e
girdi i tarihten ba lar.
Sa
k yard mlar
n e ve çocuklar kapsamas
Geçici Madde 5 - 35 inci madde hükmü, ihtiyac kar
yabilecek
sa
k tesisleri kurularak Kurumca her türlü haz rl klar n tamamland
yerlerde, Bakanlar Kurulu karar ile uygulan r.
Bu madde hükmünün uygulanmad
yerlerde Hastal k Sigortas primi
sigortal
n kazanc
n % 4 üdür. Bu miktar n yar
i veren, yar
da
sigortal hissesidir.
Do umdan ileri gelecek hastal klar n tedavisi
Geçici Madde 6 - 35 inci maddenin uygulanmad
yerlerde çal an
sigortal erke in sigortal olm yan kar
n do umdan ileri gelecek
hastal k veya âr zas dolay siyle gerekli sa
k yard mlar yap
r.
Ancak bu yard mdan yararlanabilmek için, do um tarihinden
ba lanarak üç ay içinde Kuruma ba vurulmas gerekir.
Kurum sa
k tesisi veya hekimi bulunm yan yerlerde veya âcil
vak'alarda, sigortal erke in sigortal olm yan kar
n do umdan
ileri gelen hastal k veya âr zas dolay siyle yap lan sa
k
yard mlar
n belgelere dayanan masraflar , tedaviye ba land
n bir
ay içinde Kuruma bildirilmesi artiyle, Kurumca ödenir.
Eski haklar n devam edece i
Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihe kadar,
yürürlükten kald
lm
4772, 5417, 5502 ve 6900 say
Kanunlar ile
eklerine ve de
ikliklerine göre hak kazan lm
bulunan her türlü
yard m, tahsis ve ödemeler, bunlar n dayand
Kanun hükümleri
gere ince Kurumca sa lan r ve i kazalariyle meslek hastal klar ,
hastal k, anal k, mâlûlliyet, ihtiyarl k ve ölüm sigortalar ndan hak
kazan lm
olan gelir ve ayl klar n ödenmesine, yard mlar n yap lmas na
ve ödeneklerin verilmesine bu Kanunda yaz
hüküm ve esaslara göre
devam olunur.
Ancak, mâlûliyet, ihtiyarl k ve ölüm sigortalar ndan ba lanm
bulunan veya ba lan lmas na hak kazan lm
olan gelir ve ayl klar n alt
hakk nda bu Kanun hükümleri uygulan r.

leri ya takilere ayl k ba lama artlar
Geçici Madde 8 - A) Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte 30 ya
geçmi bulunan sigortal lardan kad n ise 50, erkek ise 55 ya
doldurmakla beraber 60 nc maddede yaz
artlar yerine
getiremediklerinden Ya
k Sigortas ndan ayl k ba lanmas na hak
kazanamayan ve :
a) Sigortal
klar
n ba lad
tarihten önceki 10 y l içinde, 3
ncü maddenin 1 nci bendinin (C) f kras nda belirtilen i lerden gayri
lerde en az 2 000 gün çal
klar
tevsik eden,
b) Sigortal
k süresince her y l için en az ortalama 200 gün
sigorta primi ödemi olan
c) En az 5 y l sigortal bulunan.
Sigortal lara, sigortal
k süresi 15 y
doldurmu olanlar gibi,
61 nci maddedeki esaslara göre ya
k ayl
ba lan r.
3 üncü maddenin 1 nci bendinin (B, E, F, G, H, , J ve K)
kralar kapsam na giren çal malar yukar daki (a) f kras nda
belirtilen en az 2 000 günlük çal ma süresine kat lmaz.
Bu maddede belirtilen eski çal ma süreleri, bu Kanunun yürürlü e
girdi i tarihte sigortal bulunanlar için Kanunun yürürlü e girdi i
tarihten ba layarak 2 y l, sigortal
klar i bu kanun yürürlü e
girdi i tarihten sonra ba layan sigortal lar için de sigortal
klar n ba lad
tarihten itibaren en geç bir y l içinde kuruma verilecek
belgelerle tevsik edilir.
1/3/1966 tarihinden bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihe kadar
kuruma tevdi edilen çal ma belgeleri de kanuni süresi içinde verilmi
çal ma belgesi olarak kabul edilir.
verenler bu çal ma belgelerini düzenlemekten kaç
rlarsa,
sigortal lar n ilgili i verenden zarar ve ziyan isteme haklar sakl
r.
Ancak, bu kanunun ek 1 nci maddesine göre sigortal say lanlar
verenlerinin bulunmamas halinde bu kanunda öngörülen eski
hizmetlerini ba
olduklar Sendika veya Meslek kurulu lar ndan
alacaklar ve kanuni süresi içinde kuruma verecekleri belgelerle tevsik
edebilirler.
Çal ma belgelerinin gerçe e uymad
bir hükümle tespit edildi i
takdirde, gerek bunu düzenleyenler gerekse ilgili sigortal lar, kurumun
bu yüzden u rayaca
zararlar % 50 fazlas yla ve kanuni faiz ile
birlikte kuruma ödemekle yükümlüdür.
Bu gibiler hakk nda, ayr ca genel hükümlere göre ceza kovu turmas
da yap
r.
B) Bu kanunun yürürlü e girdi i tarihte 30 ya
geçmi bulunan
sigortal lardan 50 ya
doldurup erken ya lanm
olduklar tespit
edilen ve 60 nc maddede yaz
artlar yerine getiremediklerinden
ayl k ba lanmas na hak kazanamayan sigortal lara, (A) f kras ndaki
artlarla, sigortal
k süreleri 15 y
doldurmu olanlar gibi 61 nci
maddedeki esaslara göre ya
k ayl
ba lan r.
5417 ve 6900 say
kanunlara göre kazan lan haklar
Geçici Madde 9 - Yürürlükten kald
lm
5417 ve 6900 say
Kanunlar n geçici 1 inci maddelerine göre, bu Kanunun yürürlü e girdi i
tarihe kadar Kuruma eski hizmet çal ma belgesi vermi bulunanlar n
sözü edilen maddelerde belirtilen haklar sakl
r.
A r ve y prat
i lerde geçen hizmetler
Geçici Madde 10 - 1 Nisan 1950 tarihinden bu Kanunun yürürlü e
girdi i tarihe kadar, yürürlükten kald
lm
5417 ve 6900 say
Kanunlara göre a r ve y prat
say lan i lerde çal
olan
sigortal lar n bu i lerde geçen hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak
pranma pay gün say
toplam , bu Kanunun 60 nc ve geçici 8 inci
maddelerinin (A) f kralar na göre ya
k ayl
ndan
yararlan labilecek ya lardan indirilir.
Münavebeli i lerde geçen hizmetler
Geçici Madde 11 - 1 Nisan 1950 ile 31 Mart 1954 tarihleri
aras nda, yürürlükten kald
lm
5417 say
Kanuna göre Çal ma

Bakanl
nca tesbit edilmi bulunan münavebeli i lerde çal
olan
sigortal lar n bu i lerdeki prim ödeme gün say lar toplam na dörtte
biri eklenir ve tutar , bunlar n mâlûllük, ya
k ve ölüm sigortalar
prim ödeme gün say
olarak kabul edilir.
Eski primler
Geçici Madde
5417 ve 6900 say
ödeme gün say lar
sigortalar primi

ve gün say lar
12 - Sigortal lar nam na, yürürlükten kald
lm
Kanunlara göre ödenen primler ile bunlar n prim
, bu Kanuna göre ödenen mâlûllük, ya
k ve ölüm
ve prim ödeme gün say
olarak kabul edilir.

Yabanc uyruklular
Geçici Madde 13 - 31 May s 1957 tarihinden sonra yürürlükten
kald
lm
6900 say
Kanun ve bu Kanun hükümlerine tabi olmam
bulunan yabanc uyruklu sigortal lar n, yürürlükten kald
lm
6900
say
Kanunun yürürlü e girdi i tarihe kadar, yürürlükten kald
lm
5417 say
Kanuna göre ödedikleri ihtiyarl k sigortas primlerinden
do an tahsis haklar sakl
r.
u kadar ki, bu gibi sigortal lar yaz
istekte bulunduklar nda,
yürürlükten kald
lm
5417 say
Kanuna göre yaln z kendilerinin
ödedikleri ihtiyarl k sigortas primleri geri verilerek, adlar na
ödenmi primlerden do an haklar tasfiye edilmi olur.
Birden çok kar
bulunanlar
Geçici Madde 14 - Türk Medeni Kanunu'nun yürürlü e girmesinden
önce evlenen ve birden çok kar
bulunan sigortal
n ölümünde, bu
Kanuna göre ba lanacak dul ayl klar bunlar aras nda e it surette
payla
r.
Bunlardan birinin ayl
n kesilmesini gerektiren bir durum
meydana gelirse ayl
, kalan dul bir ise onun ayl
na, birden çok ise
itlikle bunlar n ayl klar na eklenir.
Tüzükler yürürlü e girinceye kadar yap lacak i lem
Geçici Madde 15 - 135 inci maddede belirtilen tüzükler bu Kanunun
yay
tarihinden ba lanarak en geç alt ay içinde düzenlenir.
Bu tüzükler yürürlü e girinceye kadar, bu Kanunda tüzükle tesbit
olunaca
belirtilen hususlarda, Çal ma Bakanl
nca ç kar lacak
genelgelere göre i lem yap
r.
Hastal k sigortas
n Ere li Kömür Havzas nda uygulanmas
Geçici Madde 16 - Bu Kanunun hastal k sigortas ile ilgili
hükümleri Havzai Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Mütaallik 151 say
Kanunun uyguland
yerler için Bakanlar Kurulu karar ile belli
edilecek tarihten ba lanarak uygulan r.
Eski gelirlerin art
lmas
Geçici Madde 17 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce
meydana gelmi olan i kazalar veya bu tarihten önce anla lm
bulunan meslek hastal klar dolay siyle ba lanm
veya ba lanmas na hak
kazan lacak olan gelirler i bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten
ba lanarak ekli (1) numaral cetvelde gösterilen kat say lara göre
artt
r.
Yukar ki f kra hükmünün, 6 liradan az günlük kazançlar üzerinden
ba lanm
olup 7232 say
Kanunla bu s
ra göre yükseltilmi olan
gelirlere uygulanmas nda bu yükselmeler nazara al nmaz.
Eski ayl klar n art
lmas
Geçici Madde 18 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce
ba lanm
veya ba lanmas na hak kazan lm
olan mâlûliyet ve ihtiyarl k
ayl klariyle ölen sigortal lar n hak sahibi kimselerine ba lanan
ayl klara esas tutulan ayl klardan :
a) Tutarlar , yürürlükten kald
lm
5417 say
Kanun ile ek ve
de
iklikleri gere ince tesbit edilmi olanlar ekli (2) numaral
cetvelde yaz
katsay lara göre,

b) Tutarlar , yürürlükten kald
lm
6900 say
Kanun gere ince
tesbit edilmi olanlar ekli (3) numaral cetvelde yaz
katsay lara
göre,
Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten ba lanarak art
r.
Bu art rmalar n hesaplanmas nda, ayl k tutarlar
n, yürürlükten
kald
lm
5417, 6708, 6900 ve 7231 say
Kanunlarla tesbit edilen en
az s
rlara ç kar lmas için yap lan yükseltmeler nazara al nmaz.
Ba lanacak ayl klarda eski kazançlar n art
lmas
Geçici Madde 19 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten sonra
yap lacak ba vurmalar üzerine ba lanacak mâlûllük veya ya
k
ayl klar ile bu tarihten sonra ölen sigortal lar n hak sahiplerine
ölüm sigortas ndan ba lanacak ayl klar n tutarlar , sigortal lar n 1950
- 1960 y llar ndaki kazançlar ekli (4) numaral cetvelde yaz
katsay lara göre art
larak hesaplan r.
Bankalar, sigorta irketleri, Ticaret ve Sanayi Odalar ve borsalar
Geçici Madde 20 - Bankalar, sigorta ve reasürans irketleri,
Ticaret Odalar , Sanayi Odalar , borsalar veya bunlar n te kil
ettikleri birlikler personelinin mâlûllük, ya
k ve ölümlerinde
yard m yapmak üzere, bu kanunun, yay
tarihine kadar tesis veya
dernek olarak kurulmu bulunan sand klar, bu Kanunun yay
tarihinden
itibaren en geç alt ay içinde :
a) lgili bulunduklar banka, sigorta irketi, reasürans irketi,
Ticaret Odas , Sanayi Odas , borsa veya bunlar n birliklerinin bütün
personelini kaps yacak,
b) Bu personelin, i kazalariyle meslek hastal klar , hastal k,
anal k, mâlûllük, ya
k ve ölüm, e lerinin anal k, e ve çocuklar n hastal k hallerinde, en az bu Kanunda belirtilen yard mlar
sa
yacak,
c) Sand klar n statülerine tabi personelin bu madde umulüne giren
banka, sigorta irketi, reasürans irketi, Ticaret Odas , Sanayi Odas ,
borsa veya bunlar n birliklerinden birinden di erine geçmesi halinde bu
gibi personelin kendi sand klar ndaki müktesep haklar
n da di er
ilgili sand a veya aralar nda kuracaklar mü terek bir sand a
intikalini temin edecek,
Birer tesis haline getirildi i ve bunu tevsik eden statülerini, bu
Kanunun yay
tarihinden en geç alt ay içinde Çal ma Bakanl
na
verdikleri takdirde, bu te ekküllerin ve sand klar n personeli i bu
Kanunun uygulanmas nda sigortal say lmazlar.
u kadar ki, bu sand klar n statüleri ve statü de
iklikleri
Çal ma Bakanl
nca onaylanmak süretiyle tekemmül eder. Malî durumlar
da Çal ma, Maliye ve Ticaret Bakanl klar nca mü tereken kontrol ve
murakabe edilir. Mali durumlar
n kontrol ve murakabesi sonunda
al nmas na bu bakanl klarca mü tereken lüzum gösterilecek tedbirleri,
sand klar ve ilgili bulunduklar te ekküller yerine getirmekle
yükümlüdür.
Sözü edilen sand klar n mevzuat na tabi olarak geçen hizmetler ile
emekli sand klar Kanunlar na veya Mâlûllük, Ya
k ve Ölüm
Sigortalar na tabi olarak geçen hizmetler, yaz
istek halinde,
5/1/1961 tarihli 228 say
Kanunun ayl k ba lanmas na ili kin esaslar
dairesinde birle tirilerek tahsis yap
r.
Geçici Madde 21 - 1/3/1965 tarihi ile bu kanunun yürürlü e girdi i
tarih aras ndaki sürede evlenmeleri dolay siyle i lerinden ayr lm
bulunan kad n sigortal lardan yaz
talepte bulunanlar hakk nda da, bu
kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen esaslar dairesinde gerekli i lem
yap
r.
Geçici Madde 22 - 1/4/1950 tarihinden bu kanunun yürürlü e girdi i
tarihe kadar maden i yerlerinin yeralt i lerinde malullük, ya
k ve
ölüm sigortalar na tabi olarak çal
bulunan sigortal lar n, bu
hizmetleri, bunlar n çal
klar i yerlerinden alacaklar örne i
kurumca haz rlanacak belgeleri Sosyal Sigortalar Kurumuna vermeleri

suretiyle tevsik edilir.
Geçici 8 inci maddedeki çal ma belgelerinin düzenlenmesi
bak
ndan i verenler ve sigortal lar için belirtilen hükümler, yeralt
hizmetlerine ait çal ma belgeleri hakk nda da uygulan r.
Geçici Madde 23 - Bu kanunun yürürlü e girdi i tarihte, i
kazalar ve meslek hastal klar sigortas ndan gelir almakta olanlar ile
malullük, ya
k ve ölüm sigortalar ndan ayl k almakta olanlar ve
gelir veya ayl k ba lanmas na hak kazanm
durumda olup da, henüz
lemi tamamlanmam
bulunanlar, yürürlük tarihinden,
Daha önce gelir veya ayl
kesilenlerden kanunun yürürlük
tarihinden sonra gelir veya ayl
n kesili sebebinin ortadan
kalkmasiyle gelir veya ayl k ödenmesine tekrar hak kazananlar, hak
kazand klar tarihten itibaren gelir veya ayl k tutarlar bu kanunun
hükümlerine göre yeniden tespit edilir.
Yukar daki f kralara göre yeniden tespit edilecek gelir ve ayl k
tutarlar gelir veya ayl klara esas olan eski y llara ait kazançlar ile
kanunun yürürlük tarihinden sonra ba lanacak ayl klara esas olan y ll k
kazançlar bu kanuna ba
cetvelde yaz
katsay larla çarp lmak
suretiyle hesaplan r.
u kadar ki;
a) Yeniden tespit edilecek ve bundan böyle ba lanacak ayl k tutar
bu kanunun 96 nc maddesine göre hesaplanan azamî ayl k tutar
a amaz.
b) Ayl klar n hesab na esas olarak seçilen 3 y l kazançlar
n ait
olduklar katsay larla çarp larak meydana gelen de erleri, en yüksek
ll k kazanc n katsay
ile çarp lan de erini geçemez.
Art rmalar neticeleninceye kadar ödenmekte olan gelir veya
ayl klar sonradan mahsubu yap lmak üzere % 20 zaml olarak ödenebilir.
Ancak, 506 say
Kanunun 96 nc maddesi uyar nca alt s
ra göre
kendilerine gelir veya ayl k ba lananlar hakk nda bu hüküm uygulanmaz.
Geçici Madde 24 - Bu kanun yürürlü e girdi i tarihten önce çe itli
sigorta kanunlar hükümlerine göre ba lanm
olan i kazas ve meslek
hastal
gelirleri ile maluliyet, ihtiyarl k ve ölüm ayl klar da 506
say
Kanunun bu kanunla de
tirilen 20, 23, 24, 55, 60, 61, 67 nci
maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak ba lanacak ayl klar
seviyesine getirilir.
Geçici Madde 25 - .............................................
Geçici Madde 26 - Bu kanunun uygulanmas na ait i lemlerin
zaman nda yap lmas
ve prim tarifesi ile teknik bilânçonun
haz rlanmas
sa lamak maksadiyle, çal ma saatleri d
nda
görevlendirilecek personele, Kurum Müdürler Kurulunca tespit edilecek
esas ve miktarlar dahilinde bir ücret ödenir.
Yukar daki f kra hükmü 506 say
Kanunun tatbiki dolay siyle
munzam mesaiyi gerektiren her türlü haller için de uygulan r.
Bu ücretler, 7244 say
Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne tabi
de ildir.
Geçici Madde 27 - Sigortal
k hakk tan nan görevlerde bulunupta,
T.B.M.M. üyesi seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren alt ay
içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat ettikleri takdirde, bu
kanunun sigortal lara tan
haklardan faydalan rlar. Sigorta
primlerinde i veren hissesi T.B.M.M. Ba kanl
nca ödenir.
Geçici Madde 28 - Bu kanun yürürlü e girdi i tarihte i
kazalar yla meslek hastal klar sigortas ndan gelir almakta olanlarla
gelir ba lanmas na hak kazanm
olup henüz i lemi tamamlanmam
bulunanlar n gelirleri, 1/4/1973 tarihinden ba lamak üzere, i
kazas
n vuku buldu u veya meslek hastal
n anla ld
y llara
göre, a
da yaz
katsay larla çarp lmak suretiye art
r :
1968 veya daha eski y llar 1,40
1969
1,30
1970
1,20
1971
1,10
Ancak yukar daki f kra hükmünün 18 liradan daha az günlük
kazançlara göre ba lanm
olup 25/8/1971 tarih 1474 say
Kanunla bu

ra yükselmi olan gelirlere uygulanmas nda, bu yükseltmeler nazara
al nmaz.
Art
lan gelir tutar , 78 inci maddede öngörülen günlük kazanc n
alt s
na göre hesaplanacak gelir tutar ndan az ve üst s
ra göre
hesaplanacak gelir tutar ndan fazla olamaz.
Yukar daki f kralar, bu kanunun yürürlü e girdi i tarihten sonra
ba lanacak gelirler için de uygulan r.
Geçici Madde 29 - Bu kanunun yürürlü e girdi i tarihte, malullük,
ya
k veya ölüm ayl
almakta olanlarla bu ayl klara hak kazanm
olup henüz i lemi tamamlanmam
bulunanlar n ayl klar , 1/4/1973
tarihinden ba lamak üzere, ayl
n hesab na esas olan ortalama y ll k
kazanc n tayininde nazara al nan son takvim y llar na göre, a
da
yaz
katsay larla çarp lmak suretiyle art
r:
1968 veya daha eski y llar 1,40
1969
1,30
1970
1,20
1971
1,10
Ancak malullük veya ya
k ayl klar yle ölen sigortal lar n hak
sahibi kimselerine ba lanan ayl klara esas olan ayl
n y ll k tutar
6480 liradan az olup 25/8/1971 tarih ve 1474 say
kanunla bu hadde
yükselmi olan ayl klar n art
lmas nda, yukar da yaz
katsay lar,
ayl
n bu hadde yükselmesinden önceki tutarlar na uygulan r.
Yukar daki f kralar, bu kanun yürürlü e girdi i tarihten sonra
ba lanacak ayl klar için de uygulan r.
506 say
Kanunun 1186 say
Kanunla de
tirilen 96 nc maddesi
hükmü sakl
r.
Geçici Madde 30 - 991 say
Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna
devredilen Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sand
ile Devlet
Demiryollar ve Limanlar
letmesi Genel Müdürlü ü
çileri Emekli
Sand
mevzuat na göre ba lanm
i kazas , emekli, adi malullük,
vazife malullü ü, dul ve yetim ayl
almakta olanlarla bu ayl klara
hak kazanm
olup henüz i lemleri tamamlanmam
bulunanlar n bu
ayl klar 1/4/1973 tarihinden ba lamak üzere geçici 1 veya geçici 2 nci
maddelerde belirtilen katsay larla çarp lmak suretiyle ve bu maddelerde
belirtilen esaslara göre art
r.
Geçici Madde 31 - Geçici 1 inci ve 2 nci maddeler gere ince
yap lacak ayl k ve gelir art rmalar , kanunun yürürlü e girdi i
tarihten itibaren en çok 9 ay içinde tamamlan r.
Sosyal Sigortalar Kurumunun bu i ler için görevlendirilecek
personeline, yukar da yaz
süre içinde, ayda 80 saati geçmemek üzere
fazla çal ma yapt
labilir. Ödenecek fazla çal ma ücreti, Bütçe
Kanunundaki s
rlar a mamak üzere, Kurumun Müdürler Kurulunca tespit
edilir.
Geçici Madde 32 - Bu kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce ölen
sigortal lar n, gelir veya ayl klar kesilmi olan yahut gelir veya
ayl k ba lanmam
bulunan kimselerinden, bu kanun gere ince gelir veya
ayl a hak kazananlar na kanunun yürürlük tarihinden sonra yaz
talepte bulunmalar halinde, bu kanunun yürürlük tarihini takibeden
dönem ba ndan itibaren gelir veya ayl k ba lan r.
Bu kanunun 1 inci maddesi ile de
tirilen 23 üncü maddenin V, VI
ve VII nci bölümleri ile 2 nci maddesi ile de
tirilen 68 inci
maddenin IV, V ve VI nc bölümleri hükümleri sakl
r.
Çe itli sigorta kanunlar na göre e ve çocuklara ödenmekte olan
gelir ve ayl klar ayn dönem ba ndan itibaren bu kanunla de
tirilen
23 ve 68 inci maddelerde belirtilen esaslara uygun olarak ba lanacak
gelir ve ayl klar seviyesine getirilir.
Geçici Madde 33 - 991 say
Kanunla Sosyal Sigortalar Kanununa
devredilen Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sand
ile Devlet
Demiryollar ve Limanlar
letmesi Genel Müdürlü ü
çileri Emekli
Sand
mevzuat na göre ba lanm
ölüm ayl klar
n ödenmesine, 23 üncü
maddenin V, VI ve VII nci f kralar ile 68 inci maddesinin IV, V ve VI
nc f kralar ndaki artlarla devam olunur.
An lan sand klar n Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinden önce ölen

sand k üyelerinin, ayl klar kesilmi olan veya ayl k ba lanmam
bulunan kimseleri hakk nda da geçici 1 inci madde hükmü uygulan r.
Geçici Madde 34 - 31/12/1974 ve daha önceki y llarda
kazalar ve
Meslek Hastal klar Sigortas ndan gelir almakta olanlarla, bu gelirlere
hak kazanm
olup henüz i lemi tamamlanmam
bulunanlar n ayl k
gelirlerine, gelir ba lamaya esas olan hisse ve oranlar nazar itibara
al nmak art yle a
da gösterilen miktarlarda zam yap lm
r.

Üç ayl k gelir grubu
-------------------------0 - 3 600
3 601 - 6 000
6 001 - Daha yukar

Ayl k zam
miktar
--------------450 (Lira)
400 (Lira)
350 (Lira)

Ancak;
kazalar , Meslek Hastal klar Sigortas ndan ba lanacak
gelirlerin hesab na esas tutulan gelirlerin tutar , 506 say
Kanunun,
bu kanunla de
tirilen 97 nci maddesine göre hesaplanan asgari
gelirlerin tutar ndan a
oldu u takdirde, art rma, gelirin asgari
hadde yükseltilmesinden önceki tutarlar na uygulan r.
u kadar ki, art
lan gelir tutarlar
Kanunu gere ince tespit
edilen en dü ük asgari ücrete göre hesaplanacak gelir tutar ndan az
olamaz.
Yukar daki f kralar; esas hak do urucu olay n vukubuldu u tarih,
1974 ve daha önceki y llara ait olmak kayd ile, 506 say
Kanunun 19,
de
ik 23, de
ik 24 ve 25 inci maddeleri uyar nca sonradan gelire
hak kazanacak olanlar hakk nda da uygulan r.
Geçici Madde 35 - 31/12/1974 ve daha önceki y llarda Malullük,
Ya
k ve Ölüm Sigortalar ndan ayl k talebinde bulunarak halen ayl k
almakta olanlarla, bu ayl klara hak kazanm
olup henüz i lemi
tamamlanmam
bulunanlar n malullük ve ya
k ayl klar ile, ölen
kimsenin hak sahiplerinin ayl klar na da hisseleri oran nda olmak
art yle a
da gösterilen miktarlarda zam yap lm
r.

Üç ayl k, ayl k grubu
------------------------0 - 3 600
3 601 - 6 000
6 001 - Daha yukar

Ayl k zam
miktar
------------450 (Lira)
400 (Lira)
350 (Lira)

Ancak; malullük, ya
k ayl klar ile ölenlerin hak sahiplerine
ba lanacak ayl klar n hesab na esas tutulan ayl
n tutar , 506 say
Kanunun, bu Kanunla de
tirilen 96 nc maddesine göre hesaplanan
asgarî ayl klar n tutar ndan a
oldu u takdirde, art rma, ayl
n
asgari hadde yükseltilmesinden önceki tutarlar na uygulan r.
u kadar ki; art
lan ayl k tutarlar 506 say
Kanunun 1474
say
Kanunla de
ik 78 inci maddesinde öngörülen üst s
ra göre
hesaplanacak ayl k tutar ndan fazla olamaz.
Yukar daki f kralar; esas hak do urucu olay n vukubuldu u tarih,
1974 ve daha önceki y llara ait olmak kayd ile 506 say
Kanunun 57,
58, 63, de
ik 68 ve 69 uncu maddeleri uyar nca sonradan ayl k
ba lanmas na hak kazanacak olanlar hakk nda da uygulan r.
Geçici Madde 36 - 991 say
Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna
devredilen sand klar mevzuat na göre çe itli ayl k almakta olanlarla bu
ayl klara hak kazanm
olup henüz i lemleri tamamlanmam
bulunanlar n
ayl klar için de bu Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri uygulan r.
Geçici Madde 37 - Bu Kanun gere ince yap lacak ayl k ve gelir
art rmalar , Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren en geç alt ay
içinde tamamlan r.
Sosyal Sigortalar Kurumunun bu i ler için görevlendirilecek
personeline yukar da yaz
süre içinde ayda 80 saati geçmemek üzere
fazla çal ma yapt
labilir. Ödenecek fazla çal ma ücreti, Kurumun

Müdürler Kurulunca tespit edilir.
Borçlanma :
Geçici Madde 38 - Bu Kanunun yay
tarihinden önce;
A)
a - 506 say
Kanuna göre malullük, ya
k ve ölüm
sigortalar na tescil edilmi bulunan,
b - Borçlanma iste inin yap ld
tarihte 506 say
Kanuna tabi
te çal makta olan,
Sigortal lar n hizmet akdine dayanarak çal
klar süredeki en
çok on y ll k hizmetleri talepleri halinde borçland
r.
Borçland
lan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmi
hizmetlere kat
r. u kadar ki, 506 say
kanuna göre tespit edilen
sigortal
n ba lang ç tarihinden önceki süreler için borçland
lma
halinde, sigortal
n ba lang ç tarihi, borçland
lan gün say
kadar geriye götürülür.
Borçlan lmas talep edilen hizmet için evvelce Sosyal Sigortalar
Kurumuna prim veya Emekli Sand klar na kesenek ödenmemi olmas
artt r.
Borçlanma iste i, bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren
örne i Kurumca haz rlanacak belge ile bir y l içinde Kuruma yap
r.
Borçlan lan hizmetlere ili kin primler, 1/4/1950 tarihinden sonraki
sürelere ait borçlanmalarda carî asgarî günlük kazanç, 1/4/1950
tarihinden evvelki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihindeki son 3
ayl k kazanç ortalamas esas al nmak suretiyle hesaplan r ve toptan
veya 5 y l içinde e it taksitlerle ödenir. Borçlanan sigortal
n ölümü
halinde hakk
n do umuna yetecek prim miktar hak sahiplerinden al
r.
B)
a - 506 say
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci bendi uyar nca
sigorta kapsam na girmeyen hizmetler,
18 ya ndan önce geçmi hizmetler,
506 say
Kanunun geçici 20 nci maddesinde say lan sand klarda
geçen hizmetler,
Sigorta mevzuat na göre kendilerine toptan ödeme yap lmak
suretiyle tasfiye edilmi hizmetler, borçlan lamaz.
b - 1186 say
Kanuna göre borçlan lm
ve bu Kanunla
borçlan lacak hizmetler toplam 10 y
a amaz.
c - Borçland
lan süreler 506 say
Kanunun de
ik geçici 8
inci maddesi uygulamas nda nazara al nmaz.
Geçici Madde 39 - Geçici 5 inci maddenin (A) bendinin 4 üncü
kras nda belirtilen belgeleri, i verenler, sigortal
n iste i
halinde do ru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla
yükümlüdürler.
Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte veya gerçe e ayk
konusunda re'sen inceleme yapabilir ve yapt rabilir. Sahteli i ve
gerçe e ayk
saptanan borçlanma belgeleri geçerli olmaz.
Borçlanma belgelerinin gerçe e uymad
anla
rsa bunlar
düzenleyenler ve ilgili sigortal lar, Kurumun bu yüzden u rayaca
zararlar mü tereken ve müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdürler.
Genel hükümlere göre ceza kovu turmas da yap
r.
Geçici Madde 40 - 36 ve 42 nci maddeler gere ince, ana ve babalara
yap lacak sa
k yard
uygulamas , bu kanunun yay
tarihinden
itibaren en geç üç y lda bütün illeri uygulama kapsam na alacak ekilde
Bakanlar Kurulunca düzenlenir.
Sigortaya tabi olma halinin devam :
Geçici Madde 41 - Bu Kanunun yay
tarihinden önce sigortal
say lan çiftçi mallar
koruma bekçilerinden primleri ödenmemi
olanlar n, 506 say
Kanuna göre tahakkuk ettirilecek prim borçlar
n
tamam , kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren 1 y l içinde
ödendi i takdirde bu süreye ili kin sigortal
k haklar sakl
r.
Geçici Madde 42 - a) Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihe kadar, bu
Kanuna tabi i yerlerinde çal an sigortal
n hizmet hesab nda
bulunacak itibari hizmet günü say
toplam (prim borçlar ; borçlanma
suretiyle sigortal ca ödenmek kayd yle) sigortal
k süresinden
indirilir.

b) Borçlanmada, borçlanma iste i, bu Kanunun yürürlü e girdi i
tarihten itibaren örne i kurumca haz rlanacak belge ile azami bir y l
içinde kuruma yap
r. Borçlan lan itibari hizmetlere ili kin primler,
1/4/1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda cari asgari
günlük kazanç, 1/4/1950 tarihinden evvelki sürelere ait borçlanmalarda
talep tarihindeki son üç ayl k kazanç ortalamas esas al nmak suretiyle
hesaplan r ve toptan veya 5 y l içinde e it taksitle ödenir.
Geçici Madde 43 - Bu Kanunun birinci maddesi ile tespit olunan
oranlar bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce ayl k ba lanm
olan
hak sahipleri hakk nda da Kanunun yay nland
tarihi takibeden dönem
ba ndan itibaren uygulan r.
Borçlanma :
Geçici Madde 44 - Bu Kanunun yay
tarihinden önce :
A) a) Bu Kanuna göre Malullük, Ya
k ve Ölüm Sigortalar na
tescil edilmi bulunan,
b) Borçlanma iste inin yap ld
tarihte bu Kanuna tabi i te
çal makta olanlarla, iste e ba
veya topluluk sigortas na prim
ödemekte bulunan kimselerin hizmet akdine dayanarak çal
klar
lerden en çok 10 y ll k hizmetleri talepleri halinde borçland
r.
Borçland
lan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmi
hizmetlere kat
r; u kadar ki, bu Kanuna göre tespit edilen
sigortal
n ba lang ç tarihinden önceki süreler için borçland
lma
halinde sigortal
n ba lang ç tarihi, borçland
lan gün say
kadar geriye götürülür.
Borçlanmas talep edilen hizmet için evvelce Sosyal Sigortalar
Kurumuna prim veya emekli sand klar na kesenek ödenmemi olmas
artt r.
Borçlanma iste i, bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren
bir y l içinde kuruma yap
r. Borçlan lmas istenilen hizmetin örne i
kurumca haz rlanacak belgeler ile tevsik edilmesi artt r.
Borçlan lan hizmetlere ili kin primler, 1 Nisan 1950 tarihinden
sonraki sürelere ait borçlanmalarda istek tarihindeki asgari günlük
kazanç; 1 Nisan 1950 tarihinden önceki sürelere ait borçlanmalarda
talep tarihinden önceki son üç ayl k kazanç ortalamas esas al nmak
sureti ile hesaplan r ve toptan veya be y l içinde e it taksitlerle
ödenir.
Borçlanan sigortal
n ölümü halinde hakk n do umuna yetecek prim
miktar hak sahibinden al
r.
B) a) 506 say
Kanunun 3 ncü maddesinin birinci bendi uyar nca
sigorta kapsam na girmeyen hizmetler,
18 ya n tamamlanmas ndan önce geçmi hizmetler,
Bu Kanunun geçici 20 nci maddesinde say lan sand klarda geçen
hizmetler,
Sigorta mevzuat na göre kendilerine toptan ödeme yap lmak
suretiyle tasfiye edilmi hizmetler bu maddeye göre,
Borçland
lmaz.
b) 1186, 1912 ve 991 say
kanunlara göre borçlan lm
ve bu
Kanunla borçlan lacak hizmetler toplam 10 y
a amaz.
c) Borçland
lan süreler, bu Kanunun geçici 8 nci maddesinin
uygulanmas nda nazara al nmaz.
bu geçici maddenin (A) bendinin 5 nci f kras nda belirtilen
belgeler; i verenler, sigortal
n iste i halinde do ru, eksiksiz ve
usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdürler.
Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçe e ayk
konusunda resen inceleme yapabilir ve yapt rabilir. Sahteli i ve
gerçe e ayk
saptanan borçlanma belgeleri geçerli olmaz.
Borçlanma belgelerinin gerçe e uymad
anla
rsa bunlar
düzenleyenler ve ilgili sigortal lar, kurumun bu yüzden u rayaca
zararlar mü tereken ve müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdürler.
Genel hükümlere göre ceza kovu turmas da yap
r.
Geçici Madde 45 - 1136 say
Kanunun 1238 say
Kanunla de
ik
geçici 1 nci maddesine göre düzenlenecek avukatl k süresi belgesi ile,
1512 say
Kanunun geçici 14 ncü maddesine göre düzenlenecek noterlik
süresi belgesini sigortal
klar
n ba lad
tarihten itibaren en geç

iki y l içinde kuruma vermeyenlerden, bu belgeleri bu Kanunun yürürlü e
girdi i tarihten itibaren en geç 6 ay içinde kuruma verenler de
yukar da belirtilen geçici madde hükümlerinden yararland
r.
Geçici Madde 46 - 23 ncü maddenin 8 nci f kras na ili kin hüküm,
bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önceki ölümler içinde hak
sahiplerinin istemleri halinde uygulan r.
Ancak gelire hak kazanma, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden
ayba ndan itibaren ba lar
Geçici Madde 47 - Bu Kanunun 3 ve 12 nci maddeleriyle, ek 2 nci
maddesinde belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yay
tarihinden
itibaren en geç 3 ay içinde düzenlenir.
Yönetmelikler yürürlü e girinceye kadar, Sosyal Güvenlik
Bakanl
nca ç kar lacak genelgelere göre i lem yap
r.
Geçici Madde 48 - A) Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte, i
kazas ve meslek hastal klar sigortas ile malullük, ya
k ve ölüm
sigortalar ndan gelir veya ayl k almakta olanlar ile gelir ve ayl k
talebinde bulunmu olup da henüz i lemleri tamamlanmam
bulunanlar n
göstergeleri a
daki ekilde tayin edilir.
Ayl k veya gelir ba lama oranlar ile maluliyet derecelerine göre
halen ödenmekte olan ayl k veya gelirlerin yüzde yüz de eri, onbire
bölünmek suretiyle göstergeler tespit edilir.
Ancak, asgari kazanç üzerinden ayl k ve gelir alanlar n,
yukar daki f kra nazara al nmadan, gösterge tablosunda en dü ük
gösterge esas al narak yeni ayl k ve gelirleri hesap edilir.
B) 991 say
Devlet Demiryollar ve Limanlar
letme Genel
Müdürlü ü
çileri Emekli Sand
ile, Askeri Fabrikalar Tekaüt ve
Muavenet Sand
n Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakk ndaki Kanun
ile ek ve de
ikliklerine göre, kurumdan ayl k almakta olanlar n bu
ayl klar , 1189 say
Kanunun geçici 2 nci madde esaslar uygulanmak
suretiyle yeniden hesaplan r.
Geçici Madde 49 - 506 say
yasan n geçici 20 nci maddesinde sözü
edilen sand klardan bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce tasfiye
edilen veya tasfiye halinde olanlar n borç ve alacaklar ve di er bütün
mameleki bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren 6 ay içinde
kar lacak yönetmelik esaslar dahilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna
devredilir.
Bu yönetmelikte devir ekilleri, aktüeryal hesaplar n nas l
yap laca
belirtilir.
Birinci f krada sözü edilen sand klara ait i yerlerinde 506 say
Yasaya tabi i lerde çal anlar n hizmetleri Sosyal Sigortalar Kurumunda
geçen hizmetleri ile birle tirilir.
Birle tirilen hizmetlere göre gelir ve ayl k almaya hak kazanm
olanlar n gelir ve ayl klar ile, birinci f krada sözü edilen
sand klarca ba lanm
gelir ve ayl klar Sosyal Sigortalar Kurumunca
ödenir.
Yap lacak aktüeryal hesaplar sonunda tespit olunacak teknik
aç klar, bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren % 5 faizle ve 5
lda e it taksitler halinde, ilgili banka veya sigorta irketi
taraf ndan Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir.
Teknik aç
n Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesindeki gecikme,
kurumca bu Kanuna göre yap lmas gereken ödemeleri durdurmaz.
Göstergelerin Yeniden Tespiti
Geçici Madde 50 - Bu maddenin yürürlü e girdi i tarihte gelir veya
ayl k almakta olanlar ile gelir veya ayl k ba lanmas na hak kazanm
olup, henüz i lemleri tamamlanmam
olanlar n gelir ve ayl k hesab na
esas göstergeleri a
daki ekilde yeniden tespit edilir.
a)
kazalar ile meslek hastal klar sigortas ndan ba lanan
gelirler için, 1967 y
ndan itibaren bu Kanunun ek 2 nci maddesinin
(a) ve (d) f kralar uyar nca haz rlanan gösterge tespit tablolar ndan,
sigortal
n, 506 say
Kanunun 88 nci maddesine göre hesaplanan
ll k kazanc esas al narak göstergesi tespit olunur.
Gelire esas kazanc
n hesab na giren son takvim ay 1967'den
önceki y llara ait olan sigortal lar n göstergesi, 1186 say
Kanuna

göre hesaplanan kazançlar esas al narak 1967 y
na ait gösterge
tespit tablosundan belirlenir.
b) Malullük, ya
k ve ölüm sigortalar ndan ba lanan ayl klar
için gösterge tespit tablolar , 1969 y
ndan itibaren ayl k talep veya
ölüm y llar gözönünde tutularak, bu tarihten önceki 3 takvim y
na
ait prim hesab na esas asgari günlük kazançlar n 3 y ll k tutar
n
ll k ortalamas taban say
, ayn y llara ait azami günlük
kazançlar n 3 y ll k tutar
n y ll k ortalamas tavan say
olu turmak üzere, bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (d) f kras na göre
haz rlan r.
Bu tablolar n haz rlanmas s ras nda asgari ve azami kazançlar n
ll k ortalamas hesap edilirken, hesaba 1969 ve daha önceki y llar
girdi i takdirde, bu y llar için asgari ve azami kazançlar n hesab na,
506 say
Kanuna 1186 say
Kanunla eklenen geçici 1 nci madde hükmü
uygulanmak suretiyle tespit edilen miktarlar esas al
r.
Sigortal lar n ayl k talep veya ölüm y llar na ait gösterge tespit
tablosundan, ayl k ba lamaya esas al nan ortalama y ll k kazançlar
n
kar
klar olan göstergeleri tespit edilir. Ayl k ba lamaya esas
ortalama y ll k kazanc n hesab na 1969 ve daha önceki y llar girdi i
takdirde bu y llar için, sigortal
n, 1186 say
Kanuna göre
hesaplanan kazançlar nazara al
r.
Ayl k talep veya ölüm y llar 1969 ve daha önceki y llara ait
olanlar n ayl k hesab na esas göstergeleri, 1969 y
na ait gösterge
tespit tablosundan tespit edilir.
c) 991 say
Kanunla Kuruma devredilen sand klar mevzuat na göre
çe itli ayl k alanlardan 1/7/1978 tarihinde ve daha evvel ayl k
ba lanm
olup, 2167 say
Kanunun geçici 5 nci maddesi uyar nca
intibak yap lm
olanlar n, 18/5/1979 tarih ve 7/17515 say
Kararnameye göre tespit edilen göstergelerine (60) say
eklenmek
suretiyle yeni göstergeleri tespit edilir ve ayl klar bu yeni
göstergeler üzerinden hesaplanarak ödenmeye devam olunur. 1/7/1978
tarihinden sonra ayl k ba lan p halen ayl k almakta olanlar ile ayl k
ba lanmas na hak kazananlar n ayl klar
n hesab na esas göstergeleri,
bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (c) ve (d) f kralar na göre haz rlanan
gösterge tespit tablolar na göre tespit edilir.
d) Gelir veya ayl k almakta olanlar n yukar daki f kralara göre
yeniden tespit edilen göstergesi, bu maddenin yürürlü e girdi i
tarihten önce tespit edilmi olan göstergesine (60) say
eklenmek
suretiyle bulunan gösterge say
ndan küçük olamaz.
e) 1/3/1981 - 31/3/1981 tarihleri aras nda gelir veya ayl k
ba lanmas na hak kazananlar n gelir veya ayl k hesab na esas
göstergeleri, durumlar na uyan yukar daki (a), (b) veya (c) f kras
hükümlerine göre düzenlenecek gösterge tespit tablosu esas al narak
tespit edilir.
Avans Ödenmesi
Geçici Madde 51 - Ödenmekte olan gelir ve ayl klar, yukar daki
geçici 1 nci madde hükümleri uyar nca göstergelerin yeniden tespiti
lemlerinin tamamland
tarihi takip eden ödeme dönemi ba na kadar,
avans mahiyetinde olmak ve sonradan mahsubu yap lmak üzere, gelir ve
ayl klar n hesaplanmas na esas al nan gösterge say lar na (60) say
eklenmek suretiyle bulunacak yeni gösterge say lar üzerinden
hesaplanarak ödenir.
Geçici Madde 52 - Bu Kanunun 5, 7 ve 9 ncu maddelerinin yürürlü e
girece i tarihe kadar tahsis talebinde bulunan veya ölen sigortal lar
için 506 say
Kanunun 1186 say
Kanunla de
ik 55, 61 ve 67 nci
maddelerinin uygulanmas nda, ayl k hesab na esas al nacak gösterge;
sigortal
n i ten ayr ld
veya öldü ü tarihten önceki Malullük,
Ya
k ve Ölüm Sigortalar primi ödenmi son 5 takvim y
n prim
hesab na esas tutulan kazanç tutarlar toplam en yüksek olan 4 takvim
na göre bulunacak ortalama y ll k kazanç esas al narak tespit
edilir.
5 takvim y
ndan daha az takvim y
nda prim ödemi olan
sigortal için ortalama y ll k kazanç; prim ödedi i takvim y llar esas

al nmak suretiyle hesaplan r.
Geçici Madde 53 - Bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (b) f kras
n
uygulanmas nda, 31/12/1981 (dahil) tarihine kadar, ayl klar n hesab na
esas al nacak göstergelerin tespitinde kullan lmak üzere, a
da
belirtilen ekilde "Gösterge Tespit Tablolar " düzenlenir.
Malullük, Ya
k ve Ölüm Sigortalar için düzenlenecek gösterge
tespit tablosunda, sigortal
n ayl k talep veya ölüm tarihinden önceki
4 takvim y
nda prim hesab na esas asgarî günlük kazançlar n 4 y ll k
tutar
n y ll k ortalamas taban say
, ayn y llara ait azamî
günlük kazançlar n y ll k ortalamas tavan say
olu turur.
Taban say
, gösterge tablosundaki en dü ük göstergenin, tavan
say
en yüksek göstergenin kar
olarak al
r. Tavan say
ile
taban say
aras ndaki fark, en dü ük göstergenin kar
olan
kademe hariç tutularak geriye kalan kademe say
na bölünür. Bölüm
sonucunun kesir k sm tama ç kar larak elde edilen say , en dü ük
göstergeyi takibeden göstergeden itibaren, her dilim bir göstergeyi
kar lamak üzere, taban say
na ard arda ilâve edilerek takip eden
göstergelerin kar
say lar tespit edilir.
Geçici Madde 54 - 1/4/1981 tarihinden önce malüllük, ya
k ve
ölüm sigortalar na tescil edilmi olanlar hakk nda 60 nc maddenin (G)
kras hükmü uygulanmaz.
Geçici Madde 55 - 506 say
Kanunun 2100 say
Kanunla de
ik 3
üncü maddesinin 1/A bendinin yürürlü e girdi i 24/11/1977 tarihinden
1/1/1984 tarihine kadar, özel sektöre ait tar m ve orman i lerinde
ücretle ve süreksiz olarak çal anlar n 506 say
Kanun yönünden
sonuçland
lan sigortal
k i lemleri ile malullük, ya
k ve ölüm
sigortalar ndan prim ödeme gün say lar na ili kin haklar sakl
r.
Geçici Madde 56 - Bu Kanunun yay
tarihinden önce kas t ve
kusuru sonucu meydana gelen i kazas veya meslek hastal
nedeniyle
ölen sigortal lar n hak sahiplerine kar , Kurumca aç lm
davalar
dü er.
Geçici Madde 57 - 506 say
Sosyal Sigortalar Kanunu gere ince
al nacak prim ve verilecek ödenekler ile ba lanacak gelir ve ayl klar n
hesaplanmas nda 1984 y
için ekteki gösterge tablosu uygulan r.
1 Ocak 1984 Tarihinden

tibaren Uygulanacak Gösterge Tablosu
K A D E M E L E R
Derece
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
------ --- --- --- --- --- --- --- --- ------ ---- ---1
976 979 982 985 988 991 994 997 1000
2
940 943 946 949 952 955 958 961
964
967 970
973
3
904 907 910 913 916 919 922 925
928
931 934
937
4
868 871 874 877 880 883 886 889
892
895 898
901
5
832 835 838 841 844 847 850 853
856
859 862
865
6
796 799 802 805 808 811 814 817
820
823 826
829
7
760 763 766 769 772 775 778 781
784
787 790
793
8
724 727 730 733 736 739 742 745
748
751 754
757
9
688 691 694 697 700 703 706 709
712
715 718
721
10
652 655 658 661 664 667 670 673
676
679 682
685
11
616 619 622 625 628 631 634 637
640
643 646
649
12
580 583 586 589 592 595 598 601
604
607 610
613
Geçici Madde 58 - 506 say
Kanuna, 2167 say
Kanunun 14 üncü
maddesi ile eklenen Ek 1 inci madde ile kanun kapsam na al nanlardan
11.7.1978 tarihinden bu kanunun yürürlü e girdi i tarihe kadar 506
say
Kanunun de
ik geçici 8 inci maddesinde belirtilen çal ma
belgesi ile 2167 say
Kanuna göre borçlanmaya esas hizmet belgesi
verenler veya bunlar n ölümü halinde hak sahipleri, bu belgelerde
kay tl hizmetlerin tamam
;
A) Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren engeç üç ay
içinde Kuruma yaz
olarak ba vurmak,
B) Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte geçerli olan prime esas
asgarî günlük kazanç üzerinden hesaplanacak malullük, ya
k ve ölüm

sigortalar prim borcunu, tebli tarihinden itibaren engeç 6 ay içinde
kuruma ödemek,
art ile borçlanabilirler.
Bunlar için ayr ca borçlanmaya esas hizmet belgesi istenmez.
Kuruma tevdi edilen ve meslek kurulu lar nca veya ilgili dernek
veya vak flarca onaylanm
bulunan borçlanma belgeleri için ayr ca
veren onay aranmaz.
Bu suretle borçland
lan hizmetler prim veya kesenek ödemek
suretiyle geçmi veya daha önce borçlan lm
hizmetlere kat
r.
Sigortal
n ba lang ç tarihinden önceki sürelerin
borçland
lmas halinde sigortal
n ba lang ç tarihi,
borçland
lan gün say
kadar geriye götürülür.
Geçici Madde 59 - 506 say
Kanuna 2167 say
Kanunun 14 üncü
maddesiyle eklenen Ek 1 inci madde ile Kanun kapsam na al nanlara, bu
Kanunun yürürlü e girdi i tarihe kadar yap lan ödemeler geri al nmaz.
Geçici Madde 60 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce ölen
sigortal lar n gelir veya ayl k ba lanamam
dul kocalardan bu Kanun
gere ince gelir veya ayl a hak kazananlara yaz
talepte bulunmalar
halinde, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden ödeme dönemi ba ndan
itibaren gelir veya ayl k ba lan r.
Geçici Madde 61 - 506 say
Kanunun 23 ve 68 inci maddelerinin
*I) numaral
bentlerinin yürürlükten kald
lan (B) f kralar na göre
gelir veya ayl k ba lanm
bulunanlardan, bu Kanunun yürürlü e girdi i
tarihte evli olanlar n yeniden evlendikleri tarihe kadar gelir veya
ayl klar
n ödenmesine devam olunur. Sonraki e inden de gelir veya
ayl k almaya hak kazananlara bu gelir veya ayl klardan fazla olan
ödenir.
Geçici Madde 62 - Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenat Sand
ile
Devlet Demiryollar ve Limanlar
letmesi Genel Müdürlü ü
çileri
Emekli Sand
n Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinden önce ölen sand k
üyelerinin hak sahipleri hakk nda bu kanun hükümleri uygulan r.
Geçici Madde 63 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte ödenecek
ilk ayl k ödeme, bir defaya mahsus olmak üzere bir aydan fazla müddeti
kapsayabilir.
Geçici Madde 64 - .............................................
Geçici Madde 65 - .............................................
Geçici Madde 66 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce 506
say
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine muhalefetten aç lan ve
devam eden davalardan, Kanunun de
tirilen hükümlerine göre
mahkemelerin görev alan d
na ç kar lan suçlarla ilgili olanlar
hakk nda görevsizlik karar verilerek, dosyalar ndaki tutanak ve
belgeler para cezas vermeye yetkili Sosyal Sigortalar Kurumu ilgili
ünitelerine gönderilir.
Kurum, gönderilen tutanaklar n ilgilileri hakk nda, tutanaklar nda
yaz
suçun Kanun de
ikli inden önceki para cezas
n asgari haddini
uygulamak suretiyle para cezas tutana
düzenler.
Geçici Madde 67 - Bu kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce Prim
tiraz Komisyonu nezdinde itirazda bulunulmu dosyalar tasfiye oluncaya
kadar, Prim tiraz Komisyonlar görevlerine devam eder.
Geçici Madde 68 - 506 say
Kanuna 2167 say
Kanunun 14 üncü
maddesi ile eklenen ek 1 inci madde ile Kanun kapsam na al nanlardan,
bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt ay içinde 506
say
Kanunun de
ik geçici 8 inci maddesine göre düzenlenecek
çal ma belgelerini kuruma verenler bu belgelerde kay tl hizmetlerinin
tamam
;
A) Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt ay içinde
Kuruma yaz
olarak ba vurmak,
B) Borçlanma talebinde bulundu u tarihte geçerli olan prime esas
asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacak malullük, ya
k ve ölüm
sigortalar primi borcunu, tebli tarihinden itibaren en geç bir y l
içinde kuruma ödemek,
art ile borçlanabilirler.
Bu suretle borçland
lan hizmetler, prim veya kesenek ödemek

suretiyle geçmi veya daha önce borçlan lm
hizmetlere kat
r.
Sigortal
n ba lang ç tarihinden önceki sürelerin
borçland
lmas halinde sigortal
n ba lang ç tarihi borçland
lan
gün say
kadar geriye götürülür.
Çal ma belgelerinin gerçe e uymad
Kurumca tespit edildi i
takdirde, gerek bunu düzenleyenler, gerek ilgili sigortal lar, Kurumun
bu yüzden u rayaca
zararlar % 50 fazlas ile ve kanunî faizi ile
birlikte Kuruma ödemekle yükümlüdürler.
Bu gibiler hakk nda ayr ca genel hükümlere göre ceza kovu turmas
da yap
r.
Geçici Madde 69 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihi takip eden
lba ndan itibaren 5 takvim y
ndan daha az süre için; Ek 2 nci
maddenin (B) f kras
n (b) bendine göre düzenlenecek üst gösterge
tespit tablosunun tavan say
n tespitine esas olan; sigortal
n
ayl k talep veya ölüm tarihinden önceki be takvim y
nda üst gösterge
tablosunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak günlük
kazançlar n be y ll k tutar
n y ll k ortalamas ;
1 inci takvim y
için bir,
2 nci takvim y
için iki,
3 üncü takvim y
için üç,
4 üncü takvim y
için dört,
Y ll k tutarlar
n y ll k ortalamas al nmak suretiyle tespit
edilir.
Geçici Madde 70 - .............................................
Geçici Madde 71 - ...................................
Geçici Madde 72 - ...................................
Geçici Madde 73 - ...................................
Geçici Madde 74 - ...................................
Geçici Madde 75 - Geçici 70 inci madde uyar nca, geçici gösterge
ayl
na hak kazananlar n, malullük, ya
k ve ölüm ayl klar
n
Aral k 1988 tarihindeki gösterge tablolar ile memur ayl klar na
uygulanan 100 katsay ya ve 53000 lira olarak tespit edilmi sosyal
yard m zamm na göre hesaplanacak tutarlar üzerinden a
da belirtilen
esaslar dahilinde ödenmesine devam olunur.
A) Bu ayl klarda; katsay , gösterge tablosu ve sosyal yard m
zamm ndaki de
iklikler nedeniyle herhangi bir art
yap lmaz.
B) Bu madde kapsam ndaki ayl kl lar n, geçici 70 inci maddeye göre
borçlanma hakk ndan yararlanmam
olsalard , almaya hak kazanacaklar
(sosyal yard m zamm dahil) ayl k tutarlar , kendilerine ödenmekte olan
(sosyal yard m zamm dahil) ayl k tutarlar
geçece i tarihten
itibaren, bu ödemeler yerine; cari katsay , gösterge tablosu ve sosyal
yard m zamm esas al nmak suretiyle hesaplanacak ayl k tutarlar
üzerinden ödeme yap
r.
Geçici Madde 76 a) Anayasa Mahkemesince iptal edilen Geçici 70 inci madde uyar nca
Kuruma 4.200.000 TL. veya 5.040.000 TL. borçlanma primi ödemi olup
malullük, ya
k ve ölüm sigortas ndan ayl k almakta olanlara
ödenmekte olan ayl klar ile; (6400) gösterge üzerinden, sigortal
n
prim ödeme gün say
ve tahsis talep veya ölüm tarihindeki ya
dikkate al narak ek 35 inci maddeye göre yeniden tespit edilecek ayl k
ba lama oranlar ve cari katsay esas al nmak suretiyle hesaplanacak
malullük, ya
k ve ölüm ayl klar aras ndaki fark tutar nda telâfi
edici ödeme yap
r. Ancak, (6400) göstergeden maa alanlar n
göstergelerinde bir de
iklik yap lmas halinde bu de
ikliklerden
do an fark telâfi edici ödemeye aynen yans
r.
4.200.000 TL. veya 5.040.000 TL.'den daha az borçlanma primi
ödemi olanlara yap lacak telâfi edici ödeme, yukar da öngörülen
esaslar dahilinde ve ödedikleri borçlanma primi ile orant
olarak
hesaplan r.
Telâfi edici ödemeler ilgililere her ay ayl klar ile birlikte,
malullük, ya
k ve ölüm ayl
ald klar sürece yap
r.
Ödeme dönemine göre pe in ödenen telâfi edici ödeme, ölüm halinde
geri al nmaz.

b) Ölüm ayl
almakta olanlara yap lacak telâfi edici ödeme, ölüm
ayl
ödenmesine imkân veren her tahsis dosyas için ayr ayr
hesaplan r ve hak sahiplerinin ayl ktaki hisseleri oran nda ödenir.
c) Hak sahibi k z çocuklar
n evlenmeleri nedeniyle, Ek 12 nci
maddeye göre ödenen evlenme yard
n hesab nda, telâfi edici ödeme
nazara al nmaz.
d) Telafi edici ödeme almaya hak kazand ktan sonra ölen ayl kl
n
hak sahipleri hakk nda da yukar daki esaslara göre i lem yap
r.
e) Telafi edici ödeme, 2829 say
Sosyal Güvenlik Kurumlar na
Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birle tirilmesi Hakk nda Kanunun
hesapla ma ile ilgili hükümlerinin uygulanmas nda nazara al nmaz.
f) Telafi edici ödeme her türlü vergi, resim ve harçtan muaft r.
Geçici Madde 77 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren
bir ay içinde kuruma yaz
olarak ba vuranlar n, geçici 70 inci madde
uyar nca kuruma ödedikleri borçlanma prim tutar
n tamam kendilerine
iade edilir. Primleri iade edilenler hakk nda Geçici 76 nc madde hükmü
uygulanmaz.
Geçici Madde 78 - Kamu ktisadî Te ebbüsleri ve kurulu lar ile
belediyeler d
nda kalan i verenler ile topluluk sigortas ve iste e
ba
sigortaya devam edenlerden, 31.12.1991 tarihi itibariyle prim,
gecikme zamm ve faiz borcu bulunanlar;
a) Prim borçlar
15.4.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde,
ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zamm ve faizlerinin % 100'ü,
b) Prim borçlar
n tamam ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden
gecikme zamm ve faizlerin % 25'ini, 15.6.1992 tarihine kadar ödemeleri
halinde, kalan gecikme zamm ve faizleri,
c) Prim borçlar
n tamam ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden
gecikme zamm ve faizlerin % 50'sini 15.8.1992 tarihine kadar ödemeleri
halinde, kalan gecikme zamm ve faizleri,
d) Prim borçlar
n tamam ile ödeme tarihine kadar tahakkuk eden
gecikme zamm ve faizlerinin % 75'ini 15.10.1992 tarihine kadar
ödemeleri halinde, kalan gecikme zamm ve faizleri,
Terkin edilir.
31.12.1991 tarihine kadar ödenmemi prim borçlar
n yukar da
belirtilen süreler içinde k smen ödenmesi halinde, ödenen primler için
ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zamm ve faizler hakk nda
birinci f kra hükümleri uygulan r.
u kadar ki, bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce tahsil
edilmi gecikme zamm ve faizler geri verilmez ve mahsup edilmez.
Prim gecikme zamm ve faiz borçlar için haklar nda cebri icra
yoluna müracaat edilen i verenler, 31.12.1991 tarihi itibariyle
ödenmemi prim borçlar
n 1/4'ünü, 15.4.1992 tarihine kadar icra
dairelerine veya Kuruma ödemeleri halinde; 15.10.1992 tarihine kadar
icra takipleriyle, ceza ve hukuk davalar na devam edilmez; bu davalara
ili kin kanunî süreler i lemez. Bu i verenlerin prim borçlar , gecikme
zamm ve faizlerini birinci f krada belirtilen esaslar ve süreler
içerisinde icra ve yarg lama giderleri ile birlikle icra dairelerine
veya Kuruma ödemeleri halinde, gecikme zamm ve faiz borçlar birinci
kra hükmüne göre terkin edilir.
Takside ba lanm
ve henüz ödenmemi bulunan prim borçlar ile
gecikme zamm ve faizlerini birinci f krada belirtilen esaslar ve
süreler içerisinde ödemek isteyen i verenler hakk nda da bu madde
hükümleri uygulan r.
Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen
primler ile ilgili olarak 80 inci maddenin uygulanmas na devam edilir.
9.5.1990 tarih ve 3642 say
Kanunla yürürlükten kald
lan 277
ve 323 say
Kanun hükmünde Kararnameler gere i ertelenen gecikme
zamm ve faiz borcu bulunan i verenler, bu borçlar
n % 75'ini
30.6.1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, bakiye gecikme zamm ve
faiz borçlar terkin edilir. Bu borçlar ndan dolay aleyhlerine icra
takibi yap lan i verenlerden icra giderleri tahsil edilir.
Geçici Madde 79 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde sözü edilen
yönetmelik yürürlü e girinceye kadar aç lm
olan icra takipleri önceki

hükümlere göre sonuçland
r.
Bu yönetmelik en geç 1 y l içinde haz rlanarak yürürlü e konulur.
Geçici Madde 80 - 17.7.1964 tarih ve 506 say
Kanunun Ek 10 uncu
maddesi ile Kanun kapsam na al nan sigortal lar, örne i Kurumca
haz rlanan ve ilgili i veren, birlik, sendika, dernek, sanatsal vak f
kurulu lar veya ilgili kamu kurulu lar taraf ndan usulüne uygun
olarak düzenlenip, Kültür Bakanl
nca onaylanm
borçlanma belgeleri
ile Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir y l içinde Kuruma
ba vurmalar ve borç ödeme tarihindeki 78 inci maddeye göre belirlenen
asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacak malüllük, ya
k ve ölüm
sigortalar primlerini bir defada kuruma ödemeleri art ile borçlanma
belgesinde kay tl meslekleri ile ilgili çal ma sürelerinin tamam
veya bir bölümünü borçlanabilirler.
Borçland
lan hizmetler, prim veya kesenek ödemek suretiyle
geçmi veya daha önceki borçland
lm
hizmetlerle birle tirilir.
Sigortal
n ba lang ç tarihinden önceki hizmetlerin
borçland
lmas halinde, sigortal
n ba lang ç tarihi
borçland
lan gün say
kadar geriye götürülür.
Önceki borçlanma kanunlar na göre borçland
lm
veya bu Kanuna
göre borçland
lacak hizmetlerin toplam 15 y
geçemez.
Sosyal güvenlik kurulu lar na prim ödeyerek geçen hizmetler ile 18
ya n alt nda geçen hizmetler borçland
lmaz.
Borçlanan sigortal
n ölümü halinde, borçlanma tutar
n tümü
veya hakk n do umuna yetecek bölümü birinci f kradaki ko ullarla hak
sahipleri taraf ndan ödenir.
Belgelerdeki bilgilerin do rulu u konusunda Kurumca yap lacak ve
yapt
lacak inceleme sonunda gerçe e ayk
tespit edilen borçlanma
belgeleri geçerli say lmaz, bu belgelere göre yap lm
bulunan i lemler
iptal edilir.
Gerçe e ayk
belge düzenleyenler ve ilgili sigortal lar Kurumun
bu yüzden u rayaca
zararlar mü tereken ve müteselsilen % 50 fazlas
ve kanuni faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdürler. Bunlar hakk nda
ayr ca genel hükümlere göre ceza kovu turmas da yap
r.
Geçici Madde 81 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte;
A) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan
hükümlere göre ya
k ayl
ba lanmas na hak kazanm
olanlar ile
sigortal
k süresi 18 y l ve daha fazla olan kad nlar ve sigortal
k
süresi 23 y l ve daha fazla olan erkekler hakk nda, bu Kanunun
yürürlü e girdi i tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulan r.
B) 23.5.2002 tarihinde;
a) (A) bendi kapsam nda olanlar hariç sigortal
k süresi 18
(dahil) y ldan fazla olan kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve
40 ya
doldurmalar , sigortal
k süresi 23 y ldan (dahil) fazla
olan erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 44 ya
doldurmalar
ve en az 5000 gün,
b) Sigortal
k süresi 17 (dahil) y ldan fazla, 18 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 41 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 21 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 23 y ldan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 45 ya
doldurmalar ve
en az 5000 gün,
c) Sigortal
k süresi 16 (dahil) y ldan fazla, 17 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 42 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 20 y l (dahil) dan fazla, 21 y l 6 aydan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 46 ya
doldurmalar ve
en az 5075 gün,
d) Sigortal
k süresi 15 (dahil) y ldan fazla, 16 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 43 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 18 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 20 y ldan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 47 ya
doldurmalar ve
en az 5150 gün,
e) Sigortal
k süresi 14 (dahil) y ldan fazla, 15 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 44 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 17 y l (dahil) dan fazla, 18 y l 6 aydan az olan

erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 48 ya
doldurmalar ve
en az 5225 gün,
f) Sigortal
k süresi 13 (dahil) y ldan fazla, 14 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 45 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 15 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 17 y ldan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 49 ya
doldurmalar ve
en az 5300 gün,
g) Sigortal
k süresi 12 (dahil) y ldan fazla, 13 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 46 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 14 (dahil) y ldan fazla, 15 y l 6 aydan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 50 ya
doldurmalar ve
en az 5375 gün,
h) Sigortal
k süresi 11 (dahil) y ldan fazla, 12 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 47 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 12 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 14 y ldan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 51 ya
doldurmalar ve
en az 5450 gün,
) Sigortal
k süresi 10 (dahil) y ldan fazla, 11 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 48 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 11 (dahil) y ldan fazla, 12 y l 6 aydan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 52 ya
doldurmalar ve
en az 5525 gün,
j) Sigortal
k süresi 9 (dahil) y ldan fazla, 10 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 49 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 9 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 11 y ldan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 53 ya
doldurmalar ve
en az 5600 gün,
k) Sigortal
k süresi 8 (dahil) y ldan fazla, 9 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 50 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 8 (dahil) y ldan fazla, 9 y l 6 aydan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 54 ya
doldurmalar ve
en az 5675 gün,
l) Sigortal
k süresi 7 (dahil) y ldan fazla, 8 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 51 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 6 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 8 y ldan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 55 ya
doldurmalar ve
en az 5750 gün,
m) Sigortal
k süresi 6 (dahil) y ldan fazla, 7 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 52 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 5 (dahil) y ldan fazla, 6 y l 6 aydan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 56 ya
doldurmalar ve
en az 5825 gün,
n) Sigortal
k süresi 5 (dahil) y ldan fazla, 6 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 53 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 3 y l 6 ay (dahil) dan fazla, 5 y ldan az olan
erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 57 ya
doldurmalar ve
en az 5900 gün,
o) Sigortal
k süresi 4 (dahil) y ldan fazla, 5 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 54 ya
doldurmalar ,
sigortal
k süresi 2 y l 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 y l 6 aydan
az olan erkekler 25 y ll k sigortal
k süresini ve 58 ya
doldurmalar ve en az 5975 gün,
p) Sigortal
k süresi 3 (dahil) y ldan fazla, 4 y ldan az olan
kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 55 ya
doldurmalar ve
en az 5975 gün,
r) Sigortal
k süresi 2 y l 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3
ldan az olan kad nlar 20 y ll k sigortal
k süresini ve 56 ya
doldurmalar ve en az 5975 gün,
Malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar primi ödemi bulunmalar
art ile ya
k ayl
ndan yararlanabilirler.
C) a) 23.5.2002 tarihinde 15 y ll k sigortal
k süresini kad n
ise 50, erkek ise 55 ya
doldurmu ve 3600 gün malûllük, ya
k ve

ölüm sigortalar primi ödemi bulunanlara istekleri halinde ya
k
ayl
ba lan r.
b) 23.5.2002 tarihinde (a) bendinde öngörülen artlar yerine
getiremeyenlerden bu artlar ;
ba) 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri aras nda yerine getirenler
kad n ise 52, erkek ise 56 ya
doldurmu olmalar ,
bb) 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri aras nda yerine getirenler
kad n ise 54, erkek ise 57 ya
doldurmu olmalar ,
bc) 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri aras nda yerine getirenler
kad n ise 56, erkek ise 58 ya
doldurmu olmalar ,
bd) 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kad nlar 58,
24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri aras nda yerine getiren erkekler 59
ya
doldurmu olmalar ,
be) 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 ya
doldurmu olmalar ,
art ile ya
k ayl
ndan yararlanabilirler.
Geçici Madde 82 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce
sigortal bulunanlara ba lanacak ayl klar, a
daki (a) ve (b)
bentlerine göre hesaplanacak ayl klar n toplam ndan olu ur.
a) Sigortal
n bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihe kadar prim
Sigortal
n ayl k talep tarihine kadarki toplam prim ödeme gün
say
üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle ve bu Kanunun
yürürlü e girdi i tarihten önceki hükümlere göre hesaplanacak ayl
n
sigortal
n bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihe kadarki prim ödeme gün
say
ile orant
bölümü, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren
ayl k ba lang ç tarihine kadar geçen takvim y llar için, her y
n
Aral k ay na göre Devlet statistik Enstitüsü taraf ndan aç klanan en
son temel y ll kentsel yerler tüketici fiyatlar indeksindeki art
oran ve gayrisafi yurt içi has la sabit fiyatlarla geli me h
kadar
ayr ayr art
larak hesaplan r.
Hesaplanan ya
k ayl
, ayl k ba lanmas için yaz
ba vurunun yap ld
y
n Ocak ay ile ayl
n ba lad
takvim
n ba lang ç tarihi aras nda geçen her ay için Devlet statistik
Enstitüsü taraf ndan aç klanan en son temel y ll kentsel yerler
tüketici fiyatlar indeksindeki art
oranlar kadar art
r.
b) Sigortal
n bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten sonraki prim
ödeme sürelerine ait ayl
ise, sigortal
n ayl k talep tarihine
kadar toplam prim ödeme gün say
üzerinden bu Kanunun 61 inci maddesi
hükümlerine göre hesaplanacak ayl
n, bu Kanunun yürürlük tarihinden
sonraki prim ödeme gün say
na orant
bölümü kadard r.
Sigortal ya yukar daki (a) ve (b) bentlerine göre ba lanacak
ayl klar n toplam , sigortal
n ayl k talep tarihindeki toplam prim
ödeme gün say
üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle, bu
Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre hesaplanan ayl
n,
bu Kanunun yürürlük tarihi ile ayl k ba lang ç tarihi aras nda geçen
takvim y llar için her y
n Aral k ay na göre Devlet statistik
Enstitüsü taraf ndan aç klanan en son temel y ll kentsel yerler
tüketici fiyatlar indeksindeki art
oran na ve bu Kanunun 61 inci
maddesinin son f kras na göre art
lm
de erinin alt nda olamaz.
Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra malüllük ayl
na hak
kazananlar ile ölen sigortal lar n hak sahiplerinin ayl klar ,
yukar daki f kralarda belirtilen hükümler esas al narak, 55 veya 67 nci
madde hükümlerine göre hesaplan r. Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra
prime esas kazanc bulunmayanlar n malüllük ve ölüm ayl klar , bu
Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre hesaplan r ve
yukar daki (a) bendindeki esaslara göre art
larak ba lan r.
Geçici Madde 83 - .........................................
Geçici Madde 84 - .........................................
Geçici Madde 85 - Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce;
a) ste e ba
sigortal olanlar n sigortal
klar
n devam nda,
b) ste e ba
sigortaya müracaatta bulunanlar n
sigortal
klar
n kabulünde,

85 inci maddenin birinci f kras
n (A) bendinin (a) alt bendi
hükümleri uygulanmaz.
c) Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce iste e ba
sigortal olup, Kuruma prim borcu bulunanlar bu Kanunun yürürlük
tarihinden itibaren alt ay içinde prim borçlar
gecikme zamm ile
birlikte ödemeleri halinde sigortal
klar devam eder, ancak bu süre
içinde borcun ödenmeyen k sm na ait süreler hizmetten say lmaz.
Geçici Madde 86 - 8.9.1999 ile 31.12.1999 (dahil) tarihleri aras nda i e
al nan sigortal lar için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli
taahhütlü olarak gönderilen i
yeri bildirgesi ile i e giri
bildirgeleri de
süresi içinde verilmi
say
r. Belirtilen süre içerisinde 8 inci maddenin
birinci f kras
ve 9 uncu maddedeki yükümlülükleri yerine getirmemeleri
sebebiyle, yine bu Kanuna göre haklar nda idarî para cezas
uygulanan
verenlerin ödedikleri idarî para cezas
ve gecikme zamm
tutar
müteakip
aylardaki prim borçlar ndan mahsup edilir.
Geçici Madde 87 - 506 say
Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nc maddesinin
(C)
bendinin
(b)
alt
bendinde
yap lan
de
ikli in
uygulanmas nda;
bu
maddenin yürürlü e girdi i tarihte;
a) 12 y l ve daha fazla sigortal
k süresi bulunanlar hakk nda sakatl k
derecesi ne olursa olsun bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce yürürlükte
bulunan hükümler uygulan r.
b) 9 y ldan fazla 12 y ldan az sigortal
k süresi bulunup II. derece
sakatl
olanlar 15 y l 8 ay sigortal
k süresi ve 3680 gün,
9 y ldan fazla 12 y ldan az sigortal
k süresi bulunup III. derece
sakatl
olanlar 16 y l sigortal
k süresi ve 3760 gün,
c) 6 y ldan fazla 9 y ldan az sigortal
k süresi bulunup II. derece
sakatl
olanlar 16 y l 4 ay sigortal
k süresi ve 3760 gün,
6 y ldan fazla 9 y ldan az sigortal
k süresi bulunup III. derece sakatl
olanlar 17 y l sigortal
k süresi ve 3920 gün,
d) 3 y ldan fazla 6 y ldan az sigortal
k süresi bulunup II. derece
sakatl
olanlar 17 y l sigortal
k süresi ve 3840 gün,
3 y ldan fazla 6 y ldan az sigortal
k süresi bulunup III. derece sakatl
olanlar 18 y l sigortal
k süresi ve 4080 gün,
e) 3 y ldan az sigortal
k süresi bulunup II. derece sakatl
olanlar 17
l 8 ay sigortal
k süresi ve 3920 gün,
3 y ldan az sigortal
k süresi bulunup III. derece sakatl
olanlar 19 y l
sigortal
k süresi ve 4240 gün,
Malûllük, ya
k ve ölüm sigortalar primi ödemi olmak art yla ya
k
ayl
ndan yararlan rlar.
Geçici Madde 88 - 9.4.2003 tarihli ve 4842 say
Kanunun 32 nci maddesi ile
80 inci maddeye eklenen ikinci f kran n yürürlü e girdi i tarihe kadar katma
de er vergisi iade alaca
n prim borçlar na mahsubunu isteyen i verenler
(mükellefler) hakk nda, vergi dairesine süresinde ba vurmu olmalar kayd yla,
Katma De er Vergisi mevzuat na göre yap lan mahsup talepleri yerine getirilinceye
kadar geçen süre için gecikme zamm uygulanmaz. Uygulanm
olan gecikme zamm
tutarlar
Kurumun ba
oldu u Bakanl kça belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde i verenlere nakden veya Kurumun alacaklar na mahsup suretiyle iade
edilir.
GEÇ
MADDE 89.- 1.1.2000 tarihinden önce ba lanan malullük, ya
k ve
ölüm ayl klar
ve i
kazas
ile meslek hastal
sonucu ba lanan ölüm
gelirleriyle geçici 82 nci madde gere ince ba lanan ve ba lanacak ayl klar; 506
say
Kanunun 4447 say
Kanunla de
tirilmeden önceki 96 nc
maddesi
hükümleri uygulanmak suretiyle 31.12.1999 tarihi itibar yla hesaplanarak bu
tarihten sonra gelir ve ayl klarda yap lan art lar n eklenmesi sonucunda bulunan
miktar n alt nda olamaz.
GEÇ
MADDE 90.- 1.1.2004 ile 30.6.2004 tarihleri aras nda; sigortal
n
günlük kazanc , bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen günlük kazanc n alt
n alt nda ise, bu kazanç ile alt s
r aras ndaki farka ait i verence

ödenmesi gereken sigorta primlerinin, i sizlik sigortas
priminin ve sosyal
güvenlik destek priminin sigortal
ve i veren hisselerinin tümü, bu tarihler
aras ndaki aylara ait prim tahakkukuna esas belgelerin en geç 2.8.2004 tarihine
kadar verilmesi kayd yla Hazinece kar lan r.
Hazinece kar lanacak tutarlar , Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
bütçesinin ilgili tertibinden Sosyal Sigortalar Kurumuna aktar lan ödenekten
mahsup etmeye Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan yetkilidir.
Hazinece kar lanacak olan prim tutar
n Sosyal Sigortalar Kurumuna
ödenmesine ili kin usul ve esaslar Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
, Maliye
Bakanl
ve Hazine Müste arl
n ba
bulundu u Bakanl kça mü tereken
belirlenir.
GEÇ
MADDE 91. - 6.8.2003 tarihinden önce hak sahibi k z çocuklar na ba lanan
gelir ve ayl klar; bunlar n evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sand klar na
tabi çal malar veya kendi çal malar ndan dolay buralardan gelir veya ayl k
almalar halleri hariç olmak üzere geri al nmaz.
Bunlardan, yukar da belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya
ayl klar kesilen veya durdurulan k z çocuklar
n gelir ve ayl klar , kesme veya
durdurma tarihi itibariyle talep art aranmaks
n yeniden ba lat
r. Gelir ve
ayl
n kesilmesi nedeniyle di er hak sahiplerine önceki hisselerinden fazla
ödenen tutarlar, gelir ve ayl
tekrar ba lat lacak hak sahibine yap lacak
ödemeden mahsup edilir. Gelir veya ayl
kesilenlerden tahsil edilmi
olan
tutarlar aynen iade edilir.
6.8.2003 tarihinden önce ölen sigortal dan dolay hak sahibi ana ve babaya;
Sosyal Sigortaya, Emekli Sand klar na tabi çal malar veya kendi çal malar ndan
dolay
buralardan gelir veya ayl k almalar
nedeniyle gelir ve ayl klar
kesilenlere, gelir ve ayl
n kesildi i tarihe kadar yap lan ödemeler geri
al nmaz. Ana ve babalardan Sosyal Sigortaya, Emekli Sand klar na tabi çal malar
veya buralardan kendi çal malar ndan dolay gelir veya ayl k almalar nedeniyle
Kurumca tahsil edilmi
olan tutarlar, bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten
itibaren bir y l içinde talepleri halinde ilgililere aynen iade edilir.
Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce tespit edilen yersiz gelir ve ayl k
ödemelerinde, ayn dosyadan yersiz ödeme yap lan hak sahibi için ç kar lan borç
tutar ndan, di er hak sahipleri için varsa hesaplanan alacak tutar
mahsup
edilerek tahsil edilir. Di er hak sahiplerinin itiraz halinde hisseleri hariç
tutulur. Tahsil edilmi olan yersiz gelir ve ayl k ödemeleri için de ilgilinin bu
Kanunun yürürlü e girmesinden itibaren bir y l içerisinde talepte bulunmas
halinde ayn usul izlenir. Fazladan tahsil edilen miktarlar, tahsilat tutarlar
üzerinden ilgililere iade edilir.
1.1.2000 tarihinden önce i ten ayr lan ve an lan y l veya daha sonraki
llarda tahsis talebinde bulunan sigortal lardan, i ten ayr ld klar y lda 360
günden az malüllük, ya
k ve ölüm sigortalar primi ödemi olduklar halde
ortalama y ll k kazanc n tespitinde, bu y
n kazançlar
nazara al narak
hesaplanm
ayl klar n ödenmesine devam olunur ve yap lan yersiz ödemeler geri
al nmaz.
Bu maddenin birinci ve ikinci f kras
gere ince, ayl k veya gelirleri
ödenmeye devam olunacak k z çocuklar
n ayl k veya gelirlerinin ödenmesine devam
olunmas
için sahip olmalar
gereken
artlar , ilk kez veya yeniden 6.8.2003
tarihinden sonra haiz olan k z çocuklar da ayn esas ve usûllerle ayl k veya
gelir hakk ndan yararland
r.
Bu maddenin alt nc
f kra hükmü 31.5.2006 tarihli ve 5510 say
Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa
k Sigortas Kanununun yürürlük tarihine kadar uygulan r.
GEÇ
MADDE 92. - Özelle tirme kapsam ndaki kurulu lar n, özelle tirme
uygulamalar
sonucu bunlardaki kamu pay
n % 15'in alt na dü mesinden veya
bunlar n
tasfiyesinden
yahut
tüzel
ki ilikleri
sona
erecek
ekilde
kapat lmas ndan önce sosyal yard m zamm ödemelerine hak kazanm
olanlara ek 24
üncü madde gere ince 15/8/2003 tarihi ile bu maddenin yürürlü e girdi i tarih
aras nda ödenen sosyal yard m zamm ödemeleri ile kamu pay % 50'nin alt na dü en
Türk Telekom A. .'nin devrinden önce sosyal yard m zamm ödemelerine hak kazanm
olanlara ek 24 üncü madde gere ince 14/11/2005 tarihi ile bu maddenin yürürlü e
girdi i tarih aras nda ödenen sosyal yard m zamm
ödemeleri, (l) bendindeki
esaslara göre Hazinece kar lan r.

GEÇ
MADDE 93 – Bu Kanunun 66 nc
maddesinin (c) bendi ile 17/10/1983
tarihli ve 2925 say
Tar m
çileri Sosyal Sigortalar Kanununun 26 nc
maddesinin (a) bendinde yap lan de
ikli in yürürlü e girdi i tarihten önce bu
de
iklikle öngörülen
artlar
yerine getiren sigortal
n hak sahiplerinin
ayl klar bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihi takip eden ödeme dönemi ba ndan
geçerli olmak üzere ba lat
r.
Ek Geçici Madde 1 - Bu Kanuna tabi olarak çal an veya iste e
ba
sigortaya yahut topluluk sigortas na prim ödemekte olan
sigortal lardan; kamu kurum ve kurulu lar ile askeri i yerlerinde
kurulmu olan resmî nitelikteki ç rakl k okullar na ç rakl k mukavelesi
ile giren ve okullar
ba ar ile bitirenlerin ç rak okullar nda
5.7.1977 tarihinden önce geçen ba ar
e itim ve ö renim sürelerini,
bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir y l içinde yaz
talepte bulunmalar halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile
belirlenen prime esas kazanc n alt s
n talep tarihindeki tutar
üzerinden hesaplanacak malullük, ya
k ve ölüm sigortalar
primlerinin tamam
2 y l içinde ödemeleri art ile borçland
r.
Borçland
lan sürenin kar
olan gün say
, sigortal
n
prim ödeme süresine kat
r. u kadar ki bu Kanuna göre tespit edilen
sigortal
n ba lang ç tarihinden önceki süreler için borçland
lma
halinde, sigortal
n ba lang ç tarihi, borçland
lan gün say
kadar geriye götürülür.
1.4.1981 tarihinden önce malullük, ya
k ve ölüm sigortalar na
tescil edilmi olanlar hakk nda 60 nc maddenin (G) f kras hükmü
uygulanmaz.
Borçlan lan hizmet süresinin malullük, ya
k ve ölüm
sigortalar yönünden de erlendirilebilmesi için borç tutar
n tamam
ilgili taraf ndan ödenir. Ancak sigortal
n müracaat süresi içerisinde
ölümü halinde haksahiplerinin yaz
talebi üzerine tahsis hakk
n
do umuna yetecek prim tutar
n tahsil edildi i tarihi takip eden
ayba ndan itibaren kendilerine ayl k ba lan r.
Borçlanmas istenilen hizmetin, örne i Kurumca haz rlanacak
belgeler ile tevsik edilmesi artt r.
Ek Geçici Madde 2 - 1.4.2000 ile 31.3.2001 tarihleri aras nda
al nacak prim ve verilecek ödeneklerin hesab na esas tutulan günlük
kazanc n alt s
5 000 000 TL olarak uygulan r. Bu alt s
r
1.4.2001 tarihinden itibaren 78 inci maddenin birinci f kras hükmüne
göre art
r. Ancak, Bakanlar Kurulu bu art
1.4.2001 ile 31.3.2002
dönemi için hedeflenen enflasyonu dikkate alarak yeniden belirlemeye
yetkilidir. 1.4.2000 tarihi ile bu Kanunun yay
tarihi aras ndaki
döneme ait ödenen fazla primler, sonraki dönemlerin prim borcuna mahsup
edilir.
Bu Kanunun yay
tarihini takip eden ödeme dönemi ba ndan
itibaren 96 nc madde uyar nca ba lanm
gelir ve ayl klar birinci
krada belirtilen alt s
r üzerinden hesaplan r.
Ek Geçici Madde 3 - 1.4.2002 ile 31.3.2003 tarihleri aras nda
al nacak prim ve verilecek ödeneklerin hesab na esas tutulan günlük
kazanc n alt s
ve buna ili kin usul ve esaslar belirlemeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca belirlenecek alt s
r
1.4.2003 tarihinden itibaren 78 inci maddenin birinci f kras na göre
art
r.
Bu Kanunun yay
tarihini takip eden ödeme dönemi ba ndan
itibaren 96 nc madde uyar nca ba lanm
gelir ve ayl klar birinci
kraya göre belirlenen alt s
r üzerinden hesaplan r.
BÖLÜM _ XV
Son hükümler
Kald
lan hükümler
Madde 141 - 4772, 5502 ve 6900 say
Kanunlar ile bu Kanunlar n
ek ve de
iklikleri, 3008 say
Kanun'un yedinci fasl , 5953 say
Kanun'un 23, geçici 2 ve geçici 3 üncü, 6379 say
Kanun'un 36, geçici
3 ve geçici 4 üncü maddeleri ve 4792 say
Kanunun 5565 say
Kanunla

muaddel 8 inci maddesi hükümleri yürürlükten kald

lm

r.

Yürürlük Tarihi
Madde 142 - Bu Kanunun 126 nc maddesi 1 Kas m 1964 tarihinde,
di er hükümleri ise yay
takibeden ayba ndan alt ay sonra
yürürlü e girer.
Ancak, geçici 7, 17 ve 18 inci maddeler ile 96 nc madde
hükümlerine göre yap lacak zamlar bu Kanun'un yay m tarihini takibeden
ilk üç ayl k dönemden itibaren hesabedilerek Kanun yürürlü e girdikten
sonra verilir.
Yürütme organ
Madde 143 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
----------------------(1) NUMARALI CETVEL
(Geçici madde 17)
Kazalariyle meslek hastal klar sigortas ndan, kald
lm
4772
say
Kanun ile ek ve de
iklikleri gere ince ba lanm
veya
ba lanmas na hak kazan lacak gelirlerin art
lmas nda kullan lacak
katsay lar.
kazas
n meydana geldi i
veya meslek hastal
n
anla ld
y l
------------------------1946 - 1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

Gelir
art rma
katsay
-----------3,46
3,37
3,02
2,83
2,50
2,16
1,89
1,69
1,43
1,17
1,08
1,1,-

(2) NUMARALI CETVEL
(Geçici madde 18 - a)
Kald
lm
5417 say
Kanun ile ek ve tadilleri gere ince tesbit
edilen ayl klar n art
lmas nda kullan lacak katsay lar.
Sigortal
k süresi
-------------------------------------1 y l
- 1 y l 1 aydan az
1 "
1 ay
- 1 "
2
"
"
1 "
2 "
- 1 "
3
"
"
1 "
3 "
- 1 "
4
"
"
1 "
4 "
- 1 "
5
"
"
1 "
5 "
- 1 "
6
"
"
1 "
6 "
- 1 "
7
"
"
1 "
7 "
- 1 "
8
"
"
1 "
8 "
- 1 "
9
"
"
1 "
9 "
- 1 " 10
"
"
1 " 10 "
- 1 " 11
"
"
1 " 11 "
- 2 y ldan az
2 y l
- 2 y l 1 aydan az
2 "
1 ay
- 2 "
2
"
"
2 "
2 "
- 2 "
3
"
"

Ayl k art rma katsay lar
------------------------------74,81
69,06
64,13
59,85
56,11
52,81
49,87
47,25
44,89
41,00
39,14
37,43
35,88
34,44
33,11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7

"
3 "
"
4 "
"
5 "
"
6 "
"
7 "
"
8 "
"
9 "
" 10 "
" 11 "
y l
"
2 ay
"
4 "
"
6 "
"
8 "
y l 10 ay
y l
"
2
"
"
4
"
"
6
"
"
8
"
" 10
"
y l
"
3
"
"
6
"
"
9
"
y l
" 3
"
" 6
"
" 9
"
y l

- 2 "
4
"
"
- 2 "
5
"
"
- 2 "
6
"
"
- 2 "
7
"
"
- 2 "
8
"
"
- 2 "
9
"
"
- 2 "
10 "
"
- 2 "
11 "
"
- 3 y ldan az
- 3 y l
2 aydan az
"
4
"
"
"
6
"
"
"
8
"
"
"
10
"
"
- 4 y ldan az
- 4 y l 2 aydan az
" 4
"
"
" 6
"
"
" 8
"
"
" 10
"
"
- 5 y ldan az
- 5 y l 3 aydan az
" 6
"
"
" 9
"
"
- 6 y ldan az
- 6 y l 3 aydan az
" 6
"
"
" 9
"
"
- 7 y ldan az
- 7 y l 3 ay

31,89
30,75
29,69
28,70
27,77
26,91
25,06
24,32
23,63
22,97
21,76
20,67
19,69
18,79
17,06
16,35
15,70
15,09
14,53
14,02
12,72
12,29
11,71
11,18
10,00
9,59
9,21
8,85
7,97
7,69

(3) NUMARALI CETVEL
(Geçici madde 18 - b)
Yürürlükten kald
lm
6900 say
Kanun gere ince tesbit edilen
ayl klar n art
lmas nda kullan lacak katsay lar.
Sigortal
n sona ererek ayl k ba land
y llara
göre ayl k art rma katsay lar
sigortal
n
1962 ve daha
ba lad
y l
1957
1958
1959
1960
1961 sonraki y llar
---------------------------- -------------1950
2,46
2,28
2,08
1,92
1,78
1,68
1951
2,36
2,18
1,99
1,84
1,71
6,61
1952
2,25
2,08
1,90
1,75
1,63
1,54
1953
2,14
1,98
1,80
1,66
1,55
1,47
1954
2,02
1,86
1,70
1,57
1,47
1,39
1955
1,87
1,75
1,60
1,48
1,38
1,32
1956
1,78
1,65
1,50
1,39
1,31
1,25
1957
1,55
1,40
1,30
1,23
1,18
1958
1,29
1,21
1,15
1,12
1959
1,12
1,08
1,06
1960
1,04
1,03
1961
1,00
(4) NUMARALl CETVEL
(Geçici madde 19)
Malullük, ya
k ve ölüm sigortalar ndan ba lanacak ayl klar n
tesbitinde, sigortal lar n 1950 - 1960 y llar na ait kazançlar na
uygulanacak art rma katsay lar .
Kazanc n Taallûk
etti i
y l
Katsay
-----------------------------1950
3,46

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

*

BU KANUNDA DE
De
iklik
Yapan
Mevzuat No
----------672
899

Yay mland
R.G. Tarih ve No.
----------------24.7.1965 - 12057
24.7.1967 - 12655

1186

3.11.1969 - 13341

1474
1517

1.9.1971 - 13943
19.2.1972 - 14104
(Mük.)
11.2.1973 - 14445
16.3.1973 - 14478
2.7.1973 - 14582
22.6.1975 - 15273

1655
1698
1753
1912

1992
2098
2099
2100
2162
2167

26.5.1976 - 15598
(Mük.)
24.8.1977 - 16037
24.8.1977 - 16037
24.8.1977 - 16037
9.7.1978 - 16341
11.7.1978 - 16343

2422

8.3.1981 - 17273

3,37
3,02
2,83
2,50
2,16
1,89
1,69
1,43
1,17
1,08

*

*

KL K YAPAN MEVZUAT

Yürürlük
De
tirilen
Tarihi
Maddeler
--------------------------24.10.1965 Md.118
1.7.1967
Md.60,73 Ek Md.
Gç.Md.21,22
1.3.1969 Md.20,23,24,36,54,55,
60,61,64,66,67,68,71,
78,96,101,106,107,
Ek Md.,Gç.Md.1-5,8
1.10.1971 Md.78
19.2.1972 Md.123
11.2.1973
1.4.1973
2.7.1973
1.7.1974
1.7.1975

26.5.1976
1.9.1977
1.10.1977
24.11.1977
9.7.1978
1.7.1978
11.7.1978

1.3.1981

1.4.1981

2564

15.12.1981 - 17545

1.1.1982
15.12.1981
1.1.1982

Md.60
Md.73 Gç.Md.1-4
Md.23,68,71 Gç.Md.1,2
Md.96 Gç.Md.1-3
Md.36,40,42,73,78,
90,97
Ek Md.1-4 Gç.Md.1-7
Md.2,4,60 Ek Md.1,2
Gç.Md.
Ek Md.1-3 Gç.Md.1
Md.96 Ek.Md. Gç.Md.
Md.3, Ek Md.9
Md.118
Ek Md.7,8 Gç.Md.5
Md.3,23,32,53,60,
78,79,80,96,97,100,
102 Ek Md.1-6,9
1912 s. Kanunla
eklenen Ek Md.1
Gç.Md.1-4,6,8
Md.96 Ek Md.1-5
2167 s. Kanunla
eklenen Ek Md.1
Ek Md.7,8,Gç.Md.1,2
Md.33,36,40,54,60,
66,73,78,80,82
1912 s. Kanunla
Eklenen Ek Md.2,
2098 s. Kanun
Md.55,61,67
Md.60, Ek Md.2,
Md.61

2795

29.1.1983 - 17943

2934

26.10.1983 - 18203

2959
3168

19.11.1983 - 18226
27.3.1985 - 18707

3203
KHK/251
3246
3251
3279

22.5.1985
13.11.1985
10.1.1986
14.1.1986
6.5.1986

-

18761
18927
18984
18988
19099

3351
KHK/227
3395

24.4.1987 - 19440
22.5.1987 - 19467
9.7.1987 - 19512

3522
3642

24.2.1989 - 20090
20.5.1990 - 20523

3702
3774

22.3.1991 - 20822
27.2.1992 - 21155

3786
3869
3910

14.3.1992 - 21171
22.3.1993 - 21532
12.5.1993 - 21579

3917
3995
4056
KHK/572
4410
4447

8.12.1993
7.6.1994
11.12.1994
6.6.1997

- 21782
- 21953
- 22138
- 23011
(Mük.)
18.7.1999 - 23759
8.9.1999 - 23810

1.2.1982
1.1.1983

Ek Md.1
Md.73,78, Ek Md.2,5
(Ek madde 1 belirtilen gösterge
tablosu)
1.2.1983 Md.36
26.10.1983 Md.26, Gç.Md.2
1.1.1984 Md.3,23,68,71,Gç.Md.1,3
1.1.1985 Ek Md.1'de belirtilen gösterge
tablosu
1.12.1983 Gç.Md.1,2
27.3.1985 Md.23,68,71,101,
Gç.Md.1-3
1.5.1985 Md.98, Ek Md.,Gç.Md.4
1.6.1985 Md.4,80,140
13.11.1985 Ek Md.5
10.1.1986 Ek Md.1-3 Gç.Md.1,2
14.1.1986 Ek Md.5
6.5.1986 Md.3,60,63,72,99,
106,135, Ek Md.1,
2,5,2422 s. Kanunla
Eklenen Ek Md.1
24.4.1987 Ek Gç.Md.1
22.5.1987 Gç.Md.1-3
9.7.1987 Md.3,26,32,78,79,
81,83,89,96,130,
140, Ek Md.1-3,
Gç.Md.1-5
2422 s. Kanunla
Eklenen Ek Md.1-3,5
Yay m
Md.85, 2908 s.
tarihini
Kanunla eklenen
(9.7.1987) Ek Md.1
tarihini
takip eden
dönem banda
29.12.1988 Ek Md.24 Gç.Md.75
20.5.1990 277 ve 323 s. KHK.
lerin yürürlükten
kald
lmas Hk.
1.1.1991 Gç.Md.76,77
27.2.1992
Ek Md. 27-30
1.7.1992
Gç.Md.64,65
14.3.1992 Gç.Md.78
9.7.1992 Ek Md.34
1.1.1993 Gç.Md.76
12.5.1993 Md.140
8.12.1993 Md.80, Gç.Md.79
7.6.1994 Md.32,79, Ek Md.24,36
1.1.1995 Gç.Md.80
6.6.1997 Md.32, Ek Md.32,37
18.7.1999
8.9.1999

1.10.1999
1.1.2000

Md.9
Md:8,9,60,64,106,130,
Ek Md:24,39-41,
Gç.Md:81
Md:63
Md:32,36,55,60,61,67,
78,79,85,96,97,140,
Ek Md:20-24,32,34,35,
38, Gç.Md:82

KHK/578
KHK/592
4571
KHK/616

30.9.1999 - 23832
30.9.1999
(Mük.)
25.2.2000 - 23975
25.2.2000
31.5.2000 - 24065(M) 1.4.2000
4.10.2000 - 24190(M) 4.10.2000

Anayasa Mah.Karar
K.2001/41
23.11.2001 - 24592
4747
1.4.2002 - 24713

23.5.2002
1.4.2002

Md:80,Ek Md:42
Ek Md:42
Ek Gç.Md.2
Md:8,32,60,95,104,
129,Ek.43,Gç.83,84
Gç.Md.81
Ek Gç.Md:3

4759

1.6.2002 - 24772

1.6.2002

4842

24.4.2003 - 25088

1.5.2003

4958

6.8.2003 - 25191

Md: 2,8,18,26,32,43,46,49,53,
60,77,79,80,85,86,93,95,96,
104,106,110,121,129,130,135,140
Ek.3,43-47,Gç.86,87

5035

2.1.2004 - 25334

Gç.Md: 88

5073

28.1.2004 - 25360

Md:60, Ek Md:38
Gç.Md:81
Md:80,85,Gç.Md.85

Md:23,37,78,79,80,Ek 3,Ek 42,
Gç.Md:88,89

5198

6.7.2004 - 25514

5264

11.12.2004- 25667

5378

7.7.2005 - 25868

Ek Md.37

5386

9.7.2005 - 25870

Md: 121, Gç.Md.91

5454

15.2.2006 - 26081

5458

4.3.2006 - 26098

5561

16.12.2006 - 26378

Anayasa Mah.karar
27.3.2007
5655
20.5.2007 - 26527

Md: 8,78-80,83,85,117,118, 120,
121,140,Ek Md:48
Md: 32, Ek Md:49

Md:140,Ek Md:24,Gç.Md:92
Md: 80,Ek Md:50
Md.66,Gç.Md.93
Ek Md.5
Gç.Md.91

506 s. Kanunun 1 ila 140. maddeleri için D/0506A.010 No.lu belgeye
prim listeleri için ise D/0506A.020 No.lu belgeye bak
z.
----------o----------

