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506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 24.4.1987 Sayı : 19440)
Kanun No.:
3351

Kabul tarihi:
15 . 4 . 1987

MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayın Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklen
miştir.
EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna tabi olarak çalışan veya isteğe bağlı sigortaya yahut topluluk si
gortasına prim ödemekte olan sigortalılardan; kamu kurum ve kuruluşları ile askerî işyerlerinde kurulmuş olan
resmi nitelikteki çıraklık okullarına çıraklık mukavelesi ile giren ve okullarım basan ile bitirenlerin çırak okul
larımla 5.7.1977 tarihinden önce geçen başardı eğitim ve öğrenim sürelerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen
prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutan üzerinden hesaplanacak malullük, yaşhhk ve ölüm si
gortalan primlerinin tamamım 2 yıl içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır.
Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, sigortalının prim ödeme süresine katılır. Şu kadarki bu
Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigorta
lılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
1.4.1981 tarihinden önce malullük, yaşlıhk ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında 60 inci mad
denin (G) fıkrası hükmü uygulanmaz.
Borçîandan hizmet süresinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan yönünden değerlendirilebilmesi için borç
tutarının tamamı ilgili tarafından ödenir. Ancak sigortalının müracaat süresi içerisinde ölümü halinde haksahiplerinin yazdı talebi üzerine tahsis hakkının doğumuna yetecek prim tutarının tahsil edildiği tarihi takip eden
aybaşından itibaren kendilerine aylık bağlanır.
Borçlanması istenilen hizmetin, örneği Kurumca hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AtT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
67
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I - Gerekçeli 540 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/404.
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