— 181 —

508 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı
No.
2167

: 11. 7 .1978 - Sayı:

16343)
Kabul tarihi
29 . 6 . 1978

MADDE 1. — 5Ö6 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci bendinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu Sosyal Güvenlik kurumlarından malul
lük veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan uygulanmayacağı gibi
bu durumda olanlardan kanunen sağlık yardımlarına da müstahak bulunanlar hakkında hastalık sigortası hü
kümleri de uygulanmaz.
Ancak bunlardan kendi kanunlarına göre görev malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar kurumdan yazılı is
tekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden sonraki aybaşından başlanarak malûllük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları da uygulanır.
MADDE 2. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir.
VîII - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kay
bederek sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin de ölümün maluliyete esas olan iş kazası veya
meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır.
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi. (Ağız protezlerine ilişkin
yardımlar kurumca hazırlanacak yönetmelik esasları dahilinde sağlanır.)
MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 ncü maddesine (b) fıkrasından sonra aşağıdaki
(c) fıkrası eklenmiştir.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybeden.
MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen
(D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (F) fıkrası eklenmiştir.
D) Sigortalıların er olarak silah altında geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreleri istemleri
halinde ve günün asgari ücret tutarı üzerinden hesapla::acak primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme gün
sayılarına eklenir.
Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 nci ve 108 nci
maddelerinde tarif edilen sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilmez.
F - a) 53 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik ve
Çalışma bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli çalışan ve bu işlerden en az
5 000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri üzerine yaşlılık
aylığı bağlanır.
b) 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıldan beri sigortalı olarak (a) fıkrasında sözü edi
len işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4 000 gün malûllük, yaşlılık, ölüm
sigortalan primi ödeyen sigortalılara da 25 yılı doldurmuş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır.
En az 1 800 gün maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerinde çalışmış olan sigortalıların
bu işlerdeki prim ödeme günü sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve tutarı bunların malûllük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.
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Bu Kanunun 20, 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre hesaplanacak sürekli iş göremezlik, yaşlılık, malullük
ve ölüm sigortaları tahsisleri Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (Gruplu) işçiler için
ortalama kazancın iki katının yüzde yetmişi, yıllık gelir olarak kabul edilir.
1 . 4 . 1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmış olanlar hakkında da yukarıdaki
fıkralar hükmü uygulanır.
MADDE 6. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Ka »unla değişik 78 nci maddesinin I nci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanun gereğince ah nacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların alt
sınırı, İş Kanunu gereğince tespit edilen asgari ücretlerdir. Üst sınn* bu Kanuna ekli gösterge tablosundaki
en yüksek göstergenin bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpımının 3ö'da biridir.
MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 ncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.
Ölçümleme sonucunda tespit edilecek prim borcu, işverene tebliğ olunur. İşveren bu borca karşı 30 gün
içinde kuruma itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine kurumca verilen kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün
içinde de itiraz edilen miktarın % HPu tutarında bir parayı peşinen kuruma ödemek suretiyle Prim İtiraz
Komisyonuna başvurabilir. Tebliğ olunan prim borcuna karşı işveren tarafından kuruma, süresi içinde
itiraz edilmiş olmadıkça Prim İtiraz Komisyonuna başvurulmaz. Kuruma ve Prim İtiraz Komisyonuna itiraz,
takibi durdurur. Taraflar Prim İtiraz Komisyonu kararı aleyhine tebliğ tarihinden iki ay içinde yetkili iş
mahkemesine müracaat edebilir. İşveren tarafından mahkemeye müracaatta bulunulması prim borcunun
takibini ve ödenmesini durdurmaz. Peşinen alman para, Prim İtiraz Komisyonu kararına göre haklı çıktığı
oranda işverene geri verilir. Geri verilecek kısım için faiz ödenmez. Prim İtiraz Komisyonunun teşekkül
tarzı, çalışma usul ve esasları ile hangi üyelerine ne miktarda ücret verileceği tüzük ile tespit olunur.
Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafından birinci fıkra gere
ğince düzenlenen belgeler ile kuruma bildirilen kazançlar 135 nci maddenin (B) bendine göre çıkarılan tüzük
uyarınca kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'indeıı az olmadığı takdirde, prim belgelerinin
dayandığı kayıtlar bu belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte sayılır ve ayrıca işveren ile varsa aracılara
ait kayıtların gösterilmesi istenilmeyebilir.
Prim belgelerinde kayıtlı kazançlar tutarı kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'iıldeıı az ol
duğu takdirde işveren ve varsa aracılara ait kayıtlara bakılmaksızın kurumca hesaplanan kazançlar toplamı
üzerinden işlem yapılır.
MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Primlerin Ödenmesi :
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tutulacak kazançlar
toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarım, ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait
prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mecburdur.
77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden
hesapla
nacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır.
Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak
bir ayhk süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır.
Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutarı bu
zaaıının uygulandığı prim miktarını geçemez.
Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olu
nur.
Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için, gecik ne zammının uygulandığı sürenin sonuldan itibaren
kanuni faiz tahsil olunur. 82 nci madde kapsamına gi en müteselsil sorumluluk halinde faiz borçları da na
zara alınır.
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6183 sayıh K a n u n u n 9 ncu, 12 nci, 21 nci, 27 nci ile 36 nci, 101 nci ve 103 ncü maddeleri kurum alacak
ları hakkında d a uygulanır.
Yangın, su baskını ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin istekleri halinde prim
borçları, afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenir.
Prim borcunun ertelendiği süre, zaman aşımından sayılmaz.
M A D D E 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1912 sayılı Kanunla değişik
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

96 nci

maddesinin

Bu K a n u n a göre malûllük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak
sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutarı 78 nci madde uyarınca
hesaplanacak günlük kazanç alt sınırlarının 360 katının yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırının bir
yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz.
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanmış aylıklar da asgari ücretlerdeki değişikliklerin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren yukarıdaki fıkraya göre yeniden tespit edilir.
M A D D E 10. — Sosyal Sigortalar Kanununun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gelir ve Ödeneklerin, Günlük Kazancın Alt Sınırına Göre Artırılması :
Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince saptana
cak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile
hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden öde
nek veya gelir almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenek ve ge
lirleri, günlük kazançların alt sınırlarındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten
başlayarak yükseltilmiş
günlük kazançların alt sınırına göre artırılır.
M A D D E İ L — 506 sayılı Kanunun 100 ncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avans :
M a d d e 100. — Kurutaca, gelir, aylık veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve gelir veya
aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı veya hak sahiplerine; iş
lemlerin gecikmesi halinde gecikmenin her ayı için asgari aylık veya gelirden az olmamak veya yapılacak
toptan ödemenin °/ 75'ini geçmemek üzere ilerideki alacaklarından kesilmek üzere avans ödenir.
0

M A D D E 12. — Sosyal Sigortalar Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

Yol Parası ve Zaruri Masraflar :
Madde 102. — Bu Kanun gereğince sigortalılar ile bunların hak sahibi kimseleri ve 35, 36, 40 ve 42 nci
maddelerde sözü edilenler :
a) Muayene ve tedavi,
b) Protez araç ve gereçleri ile ortopedik cihazların sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
c) Analık,
d) Sürekli iş göremezlik veya malullük durumlarının tespiti,
e) Erken yaşlanma halinin tespiti,
f) Sağlık durumlarının tespiti,
g) Raporların kurumca yeterli görülmemesi, yeniden muayene,
h) Kontrol muayenesi,
Dolayısıyla kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirlerse, bunların ve sağlık durumları sebebiyle baş
kaları ile birlikte gitmelerinin gerektiği hekim raporu ile belgelenenler ile 15 yaşına kadar (15 yaş dahil)
çocuklar ile birlikte gidecek kimselerin gidip gelme yol paraları ile zaruri masrafları, kurumca hazırlanacak
bir yönetmeliğe göre ödenir.
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İlgililerin istekleri veya itirazları üzerine kurumca muayeneye gönderilenlerden, sadece isteklerinin doğru
olduğu anlaşılanların gerektiğinde bunlarla beraber gUcnlerin gidip gelme yol paraları ile zaruri masrafları
verilir.
Yukarıda belirtilen durumlarda gerek bulunduklar! gerek gönderildikleri yerlerde yapılan muayene ve
müşahadeier için ilgililerden kuramca masraf alınmaz,
MADDE 13. — 506 sayılı Kanunun Î186 sayılı Kanunla değişik geçici 8 nci maddesi aşağıdaki
değiştirilmiştir.

şekilde

Geçici madde 8. — A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılardan
kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber 60 nci maddede yazdı şartları yerine getiremediklerin
den Yaşlılık Sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayan ve :
a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci bendinin (C) fıkrasında
belirtilen işlerden gayri işlerde en az 2 08Q gün çalıştıklarını tevsik eden,
b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan,
c) En az 5 yıl sigortalı bulunan,
Sigortaldara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık
aylığı bağlanır.
3 ncü maddenin 1 nci"bendinin (B, E, F, G, H, İ, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukarıdaki
(a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz.
Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar
için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 2 yd, sigortalılıkları iş bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra başlayan sigortalılar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir yd içinde kuruma
verilecek belgelerle tevsik edilir.
1 . 3 . 1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen çalışma belgeleri
de kanuni süresi içinde verilmiş çalışma beîge'si olarak kabul edilir.
İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden zarar ve ziyan
isteme hakları saklıdır.
Ancak, bu kanunun ek 1 nci maddesine göre sigoriah sayılanlar işverenlerinin bulunmaması halinde bu
kanunda öngörülen eski hizmetlerini bağh oklukları Sendika veya. meslek kuruluşlarından alacakları ve
kanuni süresi içinde kurama verecekleri begelerîe tevsik edebilirler.
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler ge
rekse ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları % 50 fazlasıyla ve kanuni faiz ile birlikte
kuruma ödemekle yükümlüdür.
Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır.
B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılardan 50 yaşını doldurup
erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve 60 nci maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık
bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldur
muş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlı "îk aylığı bağlanır.
MADDE 14. — 506 saydı Kanuna aşağıdaki ek ma 'deler ile geçici maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz
sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollarında
çalışanlar, düşünür ve yazarlar bu. kanun hükümlerine tabidirler.
Yukarıdaki fıkrada sayılan uğraşı alanlarına kimlerin gireceği, diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların
görüşleri de alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ve Tanıtma bakanlıkları tarafından birlikte
saptanır.
EK MADDE 2. — Kurum, huzur evleri ile son yardım hastaneleri (şifa yurtları) kurar ve işletir.
Huzur evleri ile son yardım hastanelerinin kuruluşu ve işleyişi ile buralarda barındırılacaklar:n bakımı ve
alınacak ücretlerin miktarı ve ödeme usulleri kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
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EK MADDE 3. — Sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına
evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme yardımı
olarak verilir.
İki yıl İçerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma halinde bu süre için tekrar aylık veya gelir
ödenmez.
EK MADDE 4. — 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanununda belirtilen genel kadınlar da bu Kanun hü
kümlerine tabidirler.
Bu kimseleri çalıştıranlar bu Kanuna göre işveren sayılırlar.
EK MADDE 5. — a) 5417, 6900, 506 saydı kanunlar ile 2454 ve 3575 saydı Mülga Sandık kanunları ve
bunların ek ve tadillerine göre malûllük, yaşlılık toptan ödemesinden yararlanmış bulunan sigortalılardan bu
Kanuna tabi işlerde çalışmakta bulunanlar, yahut, bu Kanunun 85 nci maddesine göre isteğe bağlı veya
86 ııcı maddesine göre topluluk sigortasına prim ödemekte olanların çalıştıktan işten ayrılmadan önce ken
dilerince,
b) Malûllük ve yaşlılık toptan ödemesinden yararlandıktan sonra ölenlerin; maluliyet, yaşlılık ve ölüm
toplan ödemesi yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş veya edilecek hizmetler toplamı, 60 ucı madde gereğince
yaşlılık aylığı bağlanmasına yeterli olması halinde hak sahiplerince,
Toptan ödenen primlerin tamamı, alındıkları tarihten yatırılacakları güne kadar hesaplanacak °/ 5 faizi
ile birlikte bir defada kuruma ödendiği takdirde bu hizmetler bu Kanunun uygulanmasında gözönünde tu
tulur ve bu hizmet süreleri 12.14 sayıh Kanunun 3 ncü maddesine göre yapılacak birleştirmede de nazara
alınır.
(a) bendi gereğince malûllük veya yaşlılık toptan ödemesi şeklinde aldıkları primlerin tamamım en son
çalıştıkları işten ayrılmadan önce bir defada Sosyal Sigortalar Kurumuna geri vermeyenlerin sigortalılık
süreleri, bu Kanıma tabi işlere yeniden girdikleri tarihten başlar.
0

EK MADDE 6. — 506 sayılı Kanun ile bu Kanunu tadü eden kanunların ve 4792 sayılı Kanunla verilen
görevlerin uygulaması nedeniyle, fazla çalışma gerektiren her türlü kurum işleri için çalışma saatleri dışında
görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunan dahil) fazla çalışma yaptırı
lır. Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar kurum müdürler
kurulu karan, Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
EK MADDE 7. — İş kazaları ve meslek hastalıkla/ı sigortaları ile, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortala
rından bağlanacak gelir ve aylıklar; bu Kanuna ekli tabloda belirtilen göstergeler ile 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 154 ncü maddesi uyarınca genel bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı esas alın
mak suretiyle aşağıda belirtildiği şeklide ayarlanır.
A) 506 sayılı Kanunun 20 ve 23 ncü maddelerine göre gelir bağlamaya esas yıllık kazanan 12'de biri,
iş kazasının olduğu veya meslek hastalığmın anlaşıldığı tarihte geçerli katsayıya bölünür. Bulunan sayıya
gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı, sigortalının gelirinin göstergesi olarak kabul edilir.
B) 506 saydı Kanunun, 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre aylık bağlamaya esas ortalama yıllık kazan
cının 12'de biri, aylık talep veya ölüm tarihinden önceki takvim yılında geçerli katsayıya bölünür. Bulunan
sayıya gösterge tablosunda, eşit veya en yakan büyük sayı, sigortalının aylığının göstergesi olarak kabul edilir.
C) 991 saydı Kanuna göre, Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sandıklardan emekli olanların 1189
sayıh Kanunun ek 1 nci maddesine göre tespit edilen tahsise esas ücreti, aylık talep tarihinde geçerli katsa
yıya bölünür. Bulunan sayıya, gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı sigortalının aylığının gös
tergesi olarak kabul edilir.
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D) A, B ve C fıkraları ile geçici 5 nci maddeye göre tespit edilen göstergeler, her yıl genel bütçe kanu
nu ile kabul edilen katsayı ile çarpılır. Bulunan miktar, aylık veya gelir bağlamaya esas olan hisse ve oranlar
ile çarpılmak suretiyle sigortalının aylık ve geliri hesaplanır.
Derece
1

K A D E M E
2
3
4

5

6

1
666
672
678
684
690
2
642
654
660
630
636
648
624
3
612
594
600
606
618
- 4
564
582
588
558
576
570
552
5
522
534
528
540
546
6
492
504
516
486
498
510
7
462
468
474
480
450
456
444
414
432
438
8
420
426
402
9
384
408
378
390
396
372
342
354
360
366
10
348
11
324
336
306
312
318
330
300
12
282
294
270
276
288
EK MADDE 8. — En düşük göstergenin katsayı ile çarpımı, İş Kanununa göre tespit edilen asgari gün
lük kazancın aylık tutarının gerisinde kalması halinde, en geç 2 senede bir, Sosyal Güvenlik Bakanlığının
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca gösterge tablosu yeniden dUzenlenir. Yeni gösterge tablosunda, asgari
günlük kazancın aylık tutarı, son takvim yılına ait katsayıya bölünmek suretiyle bulunan neticeye eşit veya
en yakın (30'a bölünebilen) bir sayı en küçük gösterge olarak tespit edilir.
Bu yeni en düşük göstergeden hareket edilerek derece ve kademe sayıları ve göstergeler arasındaki fark
değiştirilmeden, mevcut sistem aynen muhafaza edilerek, gösterge tablosu yeniden düzenlenir ve aylık ve
gelir alanların yeni göstergeleri, eski derece ve kademlerine göre tayin edilir.
EK MADDE 9. — 506 sayılı Kanunun 7 . 2 . 1972 günlü, 1517 sayıh Kanunla değişik 123 ncü maddesinin
yedinci ve müteakip fıkraları kaldırılmış ve yerine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilaç ve tıbbi malzemenin listesi, kurumca hazırlanacak bir yönet
melikle saptanacak esaslara göre, gerekli görüldükçe kurumda görevli hekimler ve eczacılardan oluşturulacak
bîr komisyon marifetiyle düzenlenir.
Bu liste Kurum Müdürler Kurulunun onayını müteakip kurumca ilan edilir.
Komisyon gerekli gördüğü hallerde dışardan uzman kimselerin görüşlerini de alabilir.
Borçlanma :
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce :
A) a) Bu Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan,
b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu Kanuna tabi işte çalışmakta olanlarla, isteğe bağlı veya
topluluk sigortasına prim ödemekte bulunan kimselerin hizmet akdine dayanarak çalıştıkları işlerden en çok
10 yıllık hizmetleri talepleri halinde borçlandırılır.
Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmiş hizmetlere katılır; şu kadar ki, bu Kanuna
göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın
başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
Borçlanması talep edilen hizmet için evvelce Sosyal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandıklarına
kesenek ödenmemiş olması şarttır.
Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kuruma yapılır. Borçlanıl
ması istenilen hizmetin örneği kurumca hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır.
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Borçlanılan hizmetlere ilişkin 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 ü ç aylık kazanç ortalaması esas alınmak sureti ile hesaplanır ve toptan veya baş yıl içinde eşit
taksitlerle ödenir.
Borçlanan sigortalının ölümü halinde hakkın doğumuna yetecek prim miktarı hak sahibinden alınır.
B) a) 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hiz
metler,
18 yaşın üunamlanmasından önce geçmiş hizmetler,
Bu K a n u n u n geçici 29 nci maddesinde sayılan sanc ;kiaı da geçen hizmetler,
Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler bu mad
deye göre,
Borçland ırıhnaz.
b) 1186, 1912 ve 991 sayılı kanunlara göre borçlanılmış ve bu Kanunla borçlandacak hizmetler toplamı
10 yılı aşamaz.
c) Borçlandırılan süreler, bu Kanunun geçici 8 nci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz.
İşbu geçici maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrasında belirtilen belgeler; işverenler, sigortahnm isteği halinde
doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdürler.
"Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçeğe aykırılığı konusunda resen inceleme yapabilir ve yaptıra
bilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borçlanma belgeleri geçerli olmaz.
Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşılırsa bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, k u r u m u n
bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve müteselsildi tanzim etmekle yükümlüdürler. Genel hükümlere
göre ceza kovuşturması da yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — 1 Î 3 6 saydı Kanunun 1238 saydı Kanunla değişik geçici 1 nci maddesine göre
düzenlenecek avukatlık süresi belgesi ile, 1512 sayılı Kanunun geçici 14 ncü maddesine göre düzenlenecek
noterlik süresi belgesini sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kuruma vermeyenlerden,
bu belgeleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde kuruma verenler de yukarıda
belirtilen geçici m a d d e hükümlerinden

yararlandırılır.

G E Ç İ C İ M A D D E 3. — 23 ncü maddenin 8 nci fıkrasına ilişkin hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önceki ölümler için de hak sahiplerinin istemleri halinde uygulanır.
Ancak gelire hak kazanma, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren başlar.
GEÇİCİ M A D D E 4. — Bu Kanunun 3 ve 1.2 nci maddeleriyle, ek 2 nci maddesinde belirtilen yönetme
likler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde düzenlenir.
Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre iş
lem yapılır.
G E Ç İ C İ M A D D E 5. — A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, iş kazası ve meslek hastalıkları sigor
tası ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık almakta olanlar ile gelir veya aylık talebin
de bulunmuş olup da henüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların göstergeleri aşağıdaki şekilde tayin edilir.
Aylık veya gelir bağlama oranlan ile maluliyet derecelerine göre halen ödenmekte olan aylık veya gelirlerin
yüzde yüz değeri, oııbire bölünmek suretiyle göstergeler tespit edilir.
Ancak, asgari kazanç üzerinden aylık ve gelir alanların, yukarıdaki fıkra nazara alınmadan, gösterge tab
losunda en düşük gösterge esas alınarak yeni aylık ve gelirleri hesap edilir.
B)
Askeri
ek ve
madde

991 sayıh Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile,
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanun ile
değişikliklerine göre, kurumdan aylık almakta olanlann bu aylıkları, 1189 sayılı Kanunun geçici 2 nci
esasları uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanır.
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GEÇİCİ MADDE 6. — 506 sayıh Yasanın geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıklardan bu Kanu
n u n yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye edilen veya tasfiye halinde olanların borç ve alacakları ve diğer
bütün mameleki bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak yönetmelik esasları
dahilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilir.
Bu yönetmelikte devir şekilleri, aktüeryal hesapların nasıl yapılacağı belirtilir.
Birinci fıkrada sözü edilen sandıklara ait işyerlerinde 506 sayılı Yasaya tabi işlerde çalışanların hizmetleri
Sosyal Sigortalar Kurumunda geçen hizmetleri ile birleştirilir.
Birleştirilen hizmetlere göre gelir ve aylık almaya hak kazanmış olanların gelir ve aylıkları ile, birinci
fıkrada sözü edilen sandıklarca bağlanmış gelir ve aylıklar Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenir.
Yapılacak aktüeryal hesaplar sonunda tespit olunacak teknik açıklar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren % 5 faizle ve 5 yılda eşit taksitler halinde, ilgili banka veya sigorta şirketi tarafından Sosyal
Sigortalar Kurumuna ödenir.
Teknik açığın Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesindeki gecikme, kurumca bu Kanuna göre yapılması
gereken ödemeleri durdurmaz.
MADDE 15. — 1912 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 506 saydı Kanuna eklenen ek madde 1 yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük :
MADDE 16. — Bu Kanunun ek 7, ek 8 ve geçici 5 nci maddeleri hükümleri i . 7 . 1978 tarihinden,
diğer hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme..
MADDE 17. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Cilt
3
6

Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
113
160
161
162

471
425
438
477:508

Cilt
38

Cumhuriyet Senatosu
Birleşim
Sayfa
69
71

143
211,276:284

I - Gerekçeli 127 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 162 nci Birleşimine, 809 S. Sayılı basmayazı
Cumhuriyet Senatosunun 71 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan, Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve
Bütçe ve Plan komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/92.

