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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
Kanuna iki geçici madde eklenmesi hakkında Kanun
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MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
Madde 23. — iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygulanır :
I - Ölen sigortalının 88 nci madde gereğince tespit edilecek yıllık kazancının % 70'inin;
A) Dul karısına % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmayan dul karışma üçte ikisi;
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda mâlül veya 55 yaşım doldurmuş
olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50'si, gelir alan çocuğu
bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi;
C) Çocuklardan :
a) 18 yaşmı, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşım, yüksek öğrenim yapması halinde 25
yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda mâlül bulunan ve sosyal sigortaya, emekli
sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla yaşları ne
olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Si
gortaya, Emekli sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız
çocukların her birine % 25'i,
b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan
bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı ba
banın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her
birine % 50'si,
Oranında yıllık gelir bağlanır.
'Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup gelire hak kazanmamış durumda
olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (a)' fıkrasındaki haklardan yararlanırlar.
II - Sürekli iş göremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde
hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın bu kanun hükümlerine göre gelir
bağlanır.
III - Sigortalı tarafmdan evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hük
me bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak gelirden
yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar.
IV - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancının
% 70'ini geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden oran
tılı olarak indirimler yapılır.
V - Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler çocuğun 18 yaşım, ortaöğrenim yapması
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder.
Çalışamayacak durumda mâlül olan erkek çocukların gelirleri bu yaşlara vardıktan sonra da ke
silmez. Ancak geliri kesilen erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda mâlül olanlara,
Sosyal Sigortaya yahut Emekli sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama
ları şartı ile, malûllük durumlarının tesbitine esasteşkil eden rapor tarihini takibeden aybaşmdan
itibaren yeniden gelir bağlanır. 101 nci madde hükmü saklıdır.
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V I - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son
bulunca gelir yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da gelir almaya hak kazanan dul karıya, bu
gelirlerden fazla olanı ödenir.
V I I - Sigortalının kız çocuklarına bağlanan gelirler, Sosyal Sigortaya, Emekli sandıklarına
tabi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren ke
silir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde 1 nci bölümün (C) fıkrası hük
mü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten başlanarak yteü#3teü, ğvSm- bağlanır. Ancak cvliüiğün son: bu!
ması ile kocasından da gelir almaya hak kazanan kimseye bu gelirlerden fazla olanı ödenir.
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :
Madde 68. — Ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hüküm
lere göre aylık bağlanır.
I - Ölen sigortalının 67 nci madde gereğince tespit edilecek aylığının;
A) Dul karısına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi;
B) ISigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda mâlül veya 55 yaşım doldurmuş
olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasma % 50'si, aylık alan çocuğu
bulunmayan aym durumdaki kocaya üçte ikisi;
C) Çocuklardan;
a) 18 yaşım, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşım, yüksek öğrenim yapması halinde 25 ya
şını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda mâlül bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli
sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla yaşları ne olur
sa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigorta
ya, Emekli sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukla
rın her birine % 25'i,
b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu
duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı baba
nın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her biri
ne % 50'si,
Oranında aylık bağlanır.
Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşmı doldurmuş olup aylığa hak kazanmamış durumda
olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (a) fıkrasındaki haklardan yararlanırlar.
I I - (Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme
bağlanmış çocukları ile, sigortalının ölümünden soma doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yu
karda belirtilen esaslara göre yararlanır.
I I I - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını
geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahibi kimselerin aylıklarından orantılı olarak
indirmeler yapılır.
I V - Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması
halinde 20 yaşmı, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder.
Çalışamayacak durumda mâlül olan erkek çocukların aylıkları bu yaşlara vardıktan sonra da ke
silmez. Ancak aylığı kesilen erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda mâlül olanlara,
Sosyal Sigortaya yahut Emekli sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama
ları şartiyle malullük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takibeden aybaşından
itibaren yeniden aylık bağlanır. 101 nci madde hükmü saklıdır.
V - Sigortalının dul karısı evlenirse ayhğı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bu
lunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da aylık almaya hak kazanan dul karıya bu ay
lıklardan fazla olanı ödenir.
V I - Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, Sosyal Sigortaya, Emekli sandıklarına tabi
işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren kesilir.
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Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde I nci bölümün (C) fıkrası hükmü
saklı kalmak şartıyle, bu tarihten başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması
ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir.
MADDE 3. — 508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununum 71 mel maddesiinin (O) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir :
C) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde
25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda mâlül bulunan er
kek çocuklarla evli olmayan kız çocukların her birine % 25'i,
Yukanki fıkrada belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve baba
lan arasında evlilik bağlantısı bulunmayanların her birine % 50'si,
Toptan ödeme şeklinde verilir.
MADDE 4. — 508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici iki madde eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen sigortalılann, gelir ve
ya aylıkları kesilmiş olan yahut gelir veya aylık bağlanmamış bulunan kimselerinden, bu kamum
gereğince gelir veya aylığa hak kazananlarına kanunun yürürlük tarihinden sonra yazıh talepte
bulunmaları halinde, bu kanunun yürürlük tarihini takibeden dönem başından itibaren gelir ve
ya aylık bağlanır.
Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştirilen 23 ncü maddenin V, VI ve VII nci bölümleri ile 2 nci
maddesi ile değiştirilen 68 nci maddenin IV, V ve VI ncı bölümleri hükümleri saklıdır.
Çeşitli sigorta kanunlarına göre eş ve çocuklara ödenmekte olan gelir ve aylıklar aynı dönem
başından itibaren bu kanunla değiştirilen 23 ve 68 nci maddelerde belirtilen esaslara uygun ola
rak bağlanacak gelir ve aylıklar seviyesine getirilir.
GEÇİCİ MADDE 2. — 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kanununa devredilen Askerî Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü işçileri Emekli Sandığı mevzuatına göre bağlanmış ölüm aylıklarımın ödenmesine, 23 ncü mad
denin V, VI ve VII nci fıkraları ile 68 nci maddesinin IV, V ve VI ncı fıkralanndaki şartlarla de
vam olunur.
Anılan sandıkların Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinden önce ölen sandık üyelerinin, aylıklan kesilmiş olan veya aylık bağlanmamış bulunan kimseleri hakkımda da geçici 1 mci madde hük
mü uygulanır.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
16
36
37

140
78
101

262
254
18:22;

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa
11

61
65
70

78
235
491:500

Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
. 38
39

120
124
131

237
474
476 :478.

I - Gerekçeli 855 ve 855'e 1 nei ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisinin 101 ile 131 nci
Birleşimlerine, 259 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 70 nci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Çalışma ve Plân komisyonlarından kurulan Geçici, Cumhuri
yet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından kurulan Geçici komisyonları görüş
müştür.
III - Esas No. : 2/551, 680

