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506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi İle 4792
Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı: 7.6.1994 Sayı: 21953)
Kanun No
39»5

Kabul Tarihi
1.6.19M

MADDE 1. - 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 24 üncü madde
sinin (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1) Genel ve katma bütçeli idareler, mahallî idareler, döner sermayeli kuruluşlar gibi kamu ku
ruluşları ile kanunla ve kanunların verdiği yetkiye istinaden kurulan diğer kuruluşlar ve 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşekkül ve kuruluşlarla bunların müessese, bağlı
ortaklık ve iştiraklerinden aylık bağlanmasına hak kazandıktan sonra ayrılanlardan; 506 sayılı Ka
nun hükümlerine göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlananların ilk sosyal yardım zammı öde
meleri, söz konusu kuruluşlar adına Kurumca yapılır.
Yukarıda belirtilen kuruluşlar adına, Kurumca yapılan ilk sosyal yardım zammı ödemeleri ile
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilgili kuruluşlarca kuruma ödenmemiş sosyal yardım
zammı tutarları bu kuruluşlara yapılacak yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde de
faten kuruma ödenir.
Kurumun yazılı bildiriminde isimleri belirtilenlere sonraki aylarda ödenmesi gereken sosyal
yardım zammı tutarları, yeni bir bildirim beklenmeksizin ilgili kuruluşlarca, her ay emekli aylığı
ödeme tarihlerinden önce kurumun ilgili hesabına yatırılır.
Kurumlar vergisi mükellefi olan kurum ve kuruluşlarca bu madde gereğince yapılan ödeme
ler, Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılabilir.
MADDE 2. - 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
EK MADDE 36. -17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, ban
kalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil et
tikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklardan; 25.4.1985 tarihli ve 3182 sayılı Ban
kalar Kanununa göre birleştirilen, bir başka bankaya devredilen veya bankacılık faaliyetleri sona
eren bankaların personeline ait olanlar ile malî durumları üyelerinin sosyal güvenlik yardımlarını
sürdürmeye elverişli olmadığı anlaşılanların yetkili organlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre
fesih ya da devir için alacaklan karar üzerine, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar
Kurumuna devredilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Sandıkların devri sırasında yapılacak aktüeryal hesaplamalar sonunda tespit olunacak fiili ve
teknik açıklar, bu sandıkların iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlardan tahsil edilmek üzere, Ba
kanlar Kurulunun karar tarihinden itibaren 3 ay içinde Hazinece Sosyal Sigortalar Kurumuna nak
den ve defaten ödenir.
Devredilen sandıklardan yararlanan personelin hizmet yıllan ve primleri ödenmek veya öden
miş olmak suretiyle, 17.7.1964 tarihli, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emsallerine uy
gun olarak intibaklarının yapılması da dahil olmak üzere, devire ilişkin usul ve esaslar maliye
bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine» ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca müştereken belirlenir.
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Sözkonusu sandıklar ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, sandıkların mal varlık
larının devri ile ilgili tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak sandıklar yukarıdaki hükümlerden ya
rarlanamazlar.
MADDE 3. - 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 11 inci mad
desinin (G) fıkrasındaki (10 000 000) rakamı (250 000 000) olarak 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (E) fıkrasındaki (120) rakamı (300) olarak, 79 un
cu maddesinin sekizinci fıkrasındaki "10 Yıl" ibaresi, "5 Yıl" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4. - 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Kurum Gelirleri
Madde 19. - Kurumun gelirleri şunlardır:
A) Prim gelirleri,
B) Menkul kıymet gelirleri,
C) Kurumun sahibi veya ortağı bulunduğu işletmelerden elde edilecek gelirler,
D) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,
E) Gayrimenkul kira gelirleri,
F) 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre alınan idarî para cezalan,
G) 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanununa göre uygulanan para cezalarından Bakanlıkça
Kuruma verilmesi uygun görülen pay,
H) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar ve vasiyetler,
I) Sair gelirler.
Kurumun sahibi bulunduğu gayrimenkullerin kira bedelleri, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü
tüketici fiyat endeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir.
Süresi içinde ödenmeyen gelirler Kurum alacağına dönüşür ve 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı
Kanunun 80 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.
MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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I. - Gerekçeli 608 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Buyuk Millet Meclisinin 109 uncu Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II. - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe
Komisyonlan görüşmüştür.
III. - Esas No. : 1/604

