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506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine
Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 22.3.1991 Sayı : 20822)
Kanun No.
3702

Kabul Tarihi
7.3.1991

MADDE 1'. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Maddeler eklenmiştir.
GEÇtCt MADDE 76, — a) Geçici 70 inci madde uyarınca kuruma borçlanma primi
ödeyerek malullük, yaşlılık veya ölüm sigortasından aylık almakta olanlardan, 4 200 000 TL.
borçlanma primi ödeyenlere malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı aldıkları sürece ve aylıklarla bir
likte 330 000 TL; 5 040 000TL. ödemiş olanlara 400 000 TL. telafi edici ödeme yapılır.
4 200 000 TL. veya 5 040 000 TL. dan daha az borçlanma primi ödemiş olanlara yapıla
cak telafi edici ödeme, ödedikleri borçlanma primi ile orantılı olarak hesaplanır.
Telafi edici ödeme bu Kanuna göre ödenmekte olan gelir ve aylıklara uygulanan katsayı
daki artış oranında artırılır.
Ödeme dönemlerine göre peşin Ödenen telafi edici ödeme, ölüm halinde geri alınmaz.
b) Ölüm aylığı almakta olanlara yapılacak telafi edici ödeme, ölüm aylığı ödenmesine
imkân veren her tahsis dosyası için ayrı ayrı hesaplanır ve tamamı hak sahiplerine eşit şekilde
paylaştırılarak ödenir.
c) Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle, Ek 12 nci maddeye göre ödenen
evlenme yardımının hesabında, telafi edici ödeme nazara alınmaz.
d) Telafi edici ödeme almaya hak kazandıktan sonra ölen aylıklının hak sahipleri hak
kında da yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır.
e) Telafi edici ödeme, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hiz
metlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun hesaplaşma ile ilgili hükümlerinin uygulanmasın
da nazara alınmaz.
f) Telafi edici ödeme her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
GEÇtCt MADDE 77. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde ku
ruma yazılı olarak başvuranların, geçici 70 inci madde uyarınca kuruma ödedikleri borçlanma
prim tutarının tamamı kendilerine iade edilir. Primleri iade edilenler hakkında Geçici 76 ncı
madde hükmü uygulanmaz.
,
MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
32
79
91

50
254
270:297

I - Gerekçeli 512 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşim tu
tanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe
Komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/758

