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17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Dört Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun
(Besmî Gazete ile yayımı : 27.3.1985 Sayı : 18707)
Kanun No.
3168

Kabul tarihi
20 3 fl 1985

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 23 üncü maddesinin (I) numaralı bendinin
(A) fıkrası ile (VI) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değ ştirilmiştir.
A) Dul eşine % 50'si, gelir alan çocuğu bulunma yas dul eşine % 75'i,
VI - Sigortalının dul eşi evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme soaı bulunca gelir
yeniden bağlanır. Sonraki ekinden de gelir almaya hak kazanan dul eşe, bu gelirlerden fazla olanı ödenir.
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 68 inci maddesinin (I) numaralı bendinin
(A) fıkrası ile (V) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değışürîlmılştir.
A) Dul eşine % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan dul eş&ııe % 75'i,
V) Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenıme son bulunca aylık
yeniden bağlanır. Sonraki eşenden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı ödenir.
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 71 inci msddesiuıin (I) numaralı bendinin
(A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
A) Dul eşine % 50'si, toptan ödeme alacak durumda çocuğu bulunmayan dul eşine % 75'i,
MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 98 inici maddesinin birluıc*i fıkrası aşağıdaki şe
kilde değ'ştirilmiştir.
Sigortalıya veya hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir veya aylıkların her ay veya üç ayda bir peşin
olarak verilmesi ile gelir ve aylıkların ödeme tarihlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunuuun 23.10.1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunla değişik
101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Çocukların kontrol muayeneleri
Madde 101. — Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan çalışamayacak durumda malul çocuklar ile
malullük veya yaşhhk aylığı bağlanan sigortalının! çalışamayacak durumda malul çocukları, Kuramca kont
rol muayenesine tabi tutulabilir.
Bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol muayenesi sonunda tespit edilecek malûllük durumuna gö
re gerekirse rapor tarihinden sonraki aybaşından baştonarak eksiltilir veya kesilir.
Kabul ed'lir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesi, Kurumuaıım yazılı bildirisinde belirtilen tarih
ten sonraki aybaşına kadar yaptırılimazsa, çocukların çalışamayacak durumda malul sayılmaları sebebiyle bağ
lanmış veya artırılmış bulunan gelir ve aylıklar kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ay başın
dan başlanarak eksiltilir veya kesilir.
Şu kadar ki, kontrol muayenesi Kurumun yazılı biLi irisinde belirtilen tarihten başlanarak üç ay içinde yap
tırılır ve malullük durumunun devam ettiği tespit olunursa, eksiltilen veya kesilen gelir veya ayhklar eksiltlldiği veya kesildiği tarihten başlanarak verilir.
Kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde Belirtilen tnrihten üç ay geçtikten sonra yaptırılır ve ma
lullük durumunun devam ettiği tespit olunursa, eksiltilen veya kesilen gelir veya ayhklar rapor tarihinden son*
rakı aybaşından başlanarak ödenir,
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MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 23, 68 ve 71 inci maddelerinin (I) numa
ralı bentlerimin (B) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.
EK MADDE — Bu Kanunda yer alan gelir ve aylıkların ödenmesine dair dönem ve devre tabirleri, bir
aylık veya üç aylık dönemi ifade eder.
MADDE 8. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanunu na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen sigortalıların gelir veya aybk
bağlanamamış dul kocalardan bu Kanun gereğince geîlr veya aylığa hak kazananlara yazılı talepte bulunma
ları halimde, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren gelir veya aylık bağ
lanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 23 ve
lükten kaldırılan (B) fıkralarına göre gelir veya aylık
diği tarihte evli olanların yeniden evlendikleri tarihe
nur. Sonraki eşinden de gelir veya aylık almaya hak
nir.

€8 inci maddelerinin (I) numaralı bentlerinin yürür
bağlanmış bulunanlardan, bu Kanunun yürürlüğe gir
kadar gelir veya aylıklarının ödenmesine devam olu
kazananlara bu gelir veya aylıklardan fazla olanı öde

GEÇİCİ MADDE 3. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenat Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sındığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinden önce
ölen sandık üyelerinin hak sahipleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulaonr.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun vürürlüğe girdiği tarihte, ödenecek ilk aylık ödeme, bir defaya
mahsus oEmak üzere bir aydan fazla müddeti kapsayabilir.
MADDE 9. — Bu Kanunun 4, 7 ve Geçici 4 üncü maddeleri 1.5.1985 tarihinde diğer hükümleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
65
73
74
75

146
98
174:180
195:197

I - Gerekçeli 262 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları
görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/649, 2/3.

