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508 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 6.5.1986 Sayı : 19099)
Kanun N o .

Kabul Tarihi :

3279

29 . 4 . 1986

M A D D E 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin I inci bendine aşağıdaki (L)
fıkrası eklenm'iş ve II noi bendinin (C) fıkracı aşağıdaki şekilde değiştMtaişffir.
L)

K ö y sınırlan içinde, anahtar teslimi veya iîıalc Mirefiyle başkasına veîilmdksiz im, turistik, ticarî veya
ı

dinlenme gayesi dışında, kısmen inşaat sahibi ve aile fertlerimin çalışması, kısmen de hariçten işçi çaîsştınlroası suretiyle kendi ihtiyaçları için yapjfcm inşaat, tamirat, tadikst, lesLat ve benzeri isterde çalışanlar.
C)

Kanunla toruılu sosyıaî güvenîik kurumîarmdsn malullük veya emekli aylığı almakta iken bu Kanuna

taıbi sigortalı bir işte çalışanla»! 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden 63
üncü mailde hükmüne göre Sosyal Güvenlik Destek Primi kesife.
Sosyal Güvenlik Destek Prina öıtenmıiş süreler, bu Kanuna

göre

sigortalılık

suresinden sayılmaz ve

24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenllsk Kurumlarına tabi ©tarak geçen hizmetlilerin birHeştiriîmesıi hak
kında kanun hükümleri uygulanmaz, 64 üncü madde hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. Ancak iş ka
zası veya meslek hastalığı hafinde 12 nci madde hükümleri uygulanır.
Bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullüğü fiylığı bağlanmış olanlar Kurumdan yazıl» talepte bu
lunurlarsa bunlar hakkında tafcp tarihini takip elen

aybaşından itibaren, malullük, yaşlılık ve ölüm sigor

taları da uygulanır.
M A D D E 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununum 60 ncı maddesinin (F) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.)
F)

Bu Kanıma göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanlarını, er olarak silah altında veya Yedek Su

bay Okulunda geçen sürelerinin tamamı, kendilerinin veya lıak sahiplerinin yazdı talepte bulunmaları hallin
de ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sıımrınon talep tarihindeki tutarı
üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinli 2 yıl içinde ödemeleri şartı ile borç
landırılır. 2 yıl içerisinde ödenmeyen borçlanma süreleıl h'zmeücrj sayılmaz.
Ancak kanunla kurulnmş buhman diğer sosyal güvenSk kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştürrakçi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü ojgul^ramaz.
Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim odeme süresine katılır. Bu Kanuna gö
re tespit edilen sigortalılığın başlangıç taıillinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın baş
langıç tarihi, borçlandırılan gün sayışa kadar geriye götürülür.
Askerlik borçlanmalarında, laylık bağlanmaya hak kazanJması durumunda kendilerine, borcun

ödendiği

tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.
M A D D E 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Yaşlılık aylığı alanların yeniden çalışmaları
Madde 63. — A )

Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, sigortalı olarak çalışmaya

başlayanla

rın yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihle kesilir.
Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylıkları kesilenlerden yenliden çalıştıkları süre zarfında 78 inci maddeye
göre prime esas kazançları üzerinden 73 üncü madde gereğince prim alınır. Yaşlılık

aylıkları

kesilenlerden

işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için yazıh talepte bulunan sigortalıya aşağıdaki fıkra hükmüne göre
yeniden hesaplanarak, yaşlılık aylığı, talep tarihini takip eden aybaşından başlanarak ödenir.

— 451 —
29 . 4 . 1986

3279

Bu sigorteMar için yazılı talep talihlerine göre yeniden yaşıldık aylığı hesaplanır ve bu aylık, önceden
bağlanan yaşbhk aylığından fazla ise, hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. Hesaplanan yeni aylı
ğın eski aylıktan düşük olması halinde, eski ayIsik esas alınır. Ancak, aylığı kesildikten sorara geçen prim öde
me gün sayıları bu Kanunun 61 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendine göre aylık bağlama oranımın
tespitinde değerlendirilir*
B)

Bu Kanuna gore yaşlılık aylığı almakta iken irgortalı ©lu-ak bir işte çalışmaya başlayanların yazalı

talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylıklarının öden.rcsine devam olunur. Ancak bunlardan 78 inci mad
deye göre tespit edikn prime esas kazançları üzerinden % 24 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi ke
silir. Bu primin 1/4'ü sigortalı hissesi, 3/4'ü işveren hissosidir.
Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı bir İşte çalışanlar, bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olanla
ra ve bunların geçindirmekle yükümlü olduktan eş ve çocuklarına, ana ve babalarına tanınan sosyal sigorta
haklarından aynen yararlanırlar.
Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler, bu Kanuna

göre

sigortalılık

süresinden

24.5.1983 tarih ve 2829 saydı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin

sayılmaz

ve

Birleştirilmesi

Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz, 64 üncü madle hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. Ancak iş
kazası veya meslek hastalığı halinde 12 nci madde hükümleri uygulanır.
Bu Kanuna göre yaşMıık aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalışmaları dolayısıyla bu maddenin

(A)

fıkrasına göre yaşlılık aylığı kesilenler, çalıştıkları süre içinde (B) fıkrasında yazılı hükümlerin uygulanması
nı; (B) fıkrasına göre yaşlılık aylığı kesimeden çalışanlar ise çatıştıkları süre içinde haklarında (A) fıkrasın
da yazılı hükümlerin uygulanmasını isteyebilirler.
M A D D E 4. — 506, sayılı Sosyal Sigortalar Kanuiiunun 72 neti maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Sağhk yönetim giderleri hariç genel yönetim giderleri Kurumun yıllık genel gelirlerinin %

10'unu aşa

maz.
M A D D E 5, — 506 say ıh Sosyal Sigortalar Kamıununun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Zamanaşımı ve hakkın düşmesi
Madde 99. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, 'iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve
ölüm sigortalarından haık kazanılan gelir ve aylıklar, halkkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl içinde
istenmezse zamanaşımına uğrar. Bu durumda olanların gelir ve aylıkları, yazdı istek tarihini takibeden ay
başından itibaren başlar.
İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından kazanılan diğer haklar ile hastalık ve analık sigortaların
dan doğan haklar ise, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yd içinde istenmezse düşer.
Geçici iş göremezlik ödeneğini veya herhangi bir döneme ilişkin gelir veya aylığım beş yıl içinde alma
yanların, söz konusu ödenek, gelir veya aylıkları ödenmez.
M A D D E 6. — 506 sayın Sosyal Sigortalar Kaınunıınuıs 106 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştıirilsıriştir.
b)

18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşım doldurmamış veya

18 yaşım doldurmuş olup da çalışamayacak durumda nnlûl erkek çocukları ile yaşlan ne olursa olsun evli
bulunmayan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan ayhk yahut gelir almayan
kız çocuktan.
M A D D E 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun:m;
a)

135 inci maddesinin başlığı (Tüzük ve Yönetmelik);

b)

135 imci maddesinin (B) fıkrası ile ilgili diğer maddelerdeki (tüzük) deyimi (yönetmelik);
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135 inci maddesinin (B) fıkrasının (h) bendinden somu gelen hüküm (Kurumca hazırlanacak yönetme

likle);
Şeklinde değiştirilmiştir.
M A D D E 8. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununa 2167 sayılı Kanunla eklenen ek madde 5 aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Tasfiye edilen hizmetlerin ihyası
Ek Madde 5. — Yürürlükten kaldırılmış olan 2454, 3575, 5417, 6900 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanun
ve bunların ek ve değişikliklerine göre prim ve aidat iadesi veya toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye
edilmiş bulunanlardan;
a)

Yeniden bu Kanuna tabi işlerde çalışmış yahut bu Kanunun 85 veya 86 ncı maddesine göre prim öde

miş olanlar ile,
b)

Tasfiye edilmiş veya edilecek hizmetlerin, varsa kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında

geçmiş hizmetler ile toplanarak ölüm sigortasından aylık bağlanmasına yeterli olması halinde ölenlerin hak sa
hipleri,
Yazılı olarak müracaat ederek, hizmetin tasfiyesinde ilgililere iade edilen prim ve aidat veya toptan öde
me tutarının tamamını alındıkları tarihten yatırılacağı tarihe kadar hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte bir
defada Kuruma ödedikleri takdirde, bu hizmetler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasında nazara ahnır.
ihya edilen bu hizmetler, 2829 sayılı Kanuna göre yapılacak birleştirmede de nazara ahnır.
M A D D E 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi ile eklenen Ek Madde l'in ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır.
Genel Bütçe Kanunu veya Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memur
larının aylıklarına uygulanan katsayı 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların hesaplanmasında da
uygulanır.
M A D D E 10. — 506 sayıl- Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Ek Maddeler eklenmiştir.
EK M A D D E 1. — Sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanması ile ilgili olarak prim ödeme süreleri üç ayı
aşmamak üzere, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilebilir.
EK M A D D E 2. — Sigortalılar ile Kurumdan sürekli işgöremezlik geMri, malullük veya yaşlılık aylığı al
makta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının ve Kuramdan hak sahihi olarak gelir veya
aylık alan çocukların, iyileşmelerine yarıyacak yahut işgöremezliklerini gidermeleri için gerekli görülen pro
tez araç ve gereçleri, Kurumca, 34 üncü maddede belirlenen sağlık yardımları süreleri ile bağlı olmaksızın sağ
lanır, onardır ve tespit edilen süre ve şartlarla yenilenir.
Bu madde gereğince verilecek protez araç ve gereçlerin türleri süre ve şartlan ile yapılacak ödeme miktar
larına ait esaslar Kurumca hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir.
GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, iş kazaları ile meslek hastalıkları ve ölüm
sigortasından gelir veya aylık hakkı düşen ve bu Kanunun yürürlük tarihinde hak sahibi durumunda bulunan
veya bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak sahibi durumuna girenlerin yazılı olarak Kuruma müracaat
ları halinde, müracaat tarihini takibeden aybaşından başlanarak gelir veya aylıkları ödenir.
GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
kapsamına alınmış olan ve bu Kanunun 1 inci maddesine göre kapsam dışında bırakılan köy sınırlan içindeki
bina, inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işler için ödenmemiş bulunan sigorta primleri terkin edilir.
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ĞEÇİCt M A D D E 3. — 506 sayılı Kanuna 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle ekle
nen ek madde 1 ile getirilen ve 24.10.1983 tarih ve 2934 sayılı Kanunla değişik gösterge tablosunda 31.12.1986
tarihine kadar, ileri yılları da kapsayacak şekilde değişiklikler yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
M A D D E 11. — Bu Kanun yayıııu tarihinde yürürlüğe girer,
Yürütme
M A D D E 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi "
Cilt

Birleşim

Sayfa

26

77

6

28

95

8

98

199:213

I - Gerekçeli 432 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları
görüşmüştür.
III - Esas N o . : 1/476.

