506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 9.7.1987 Sayı : 19512)
Kanun No.
3395

Kabul tarihi :
20 . 6 , 1987

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin II numaralı fıkrasına aşağıdaki
(D) bendli eklenmiştir.
D) El halıcılığı dokuma işlerinde çalışanlar hakkında yalnız iş kazaları ile meslek hastalıkları, analık ve
hastalık sigorta kollan uygulanır. Ancak bunlar istekleri halinde malullük, yaşlılık ve ölüm Sigorta kolları ba
kımından 85 inci madde hükmüne göre isteğe bağh sigortalı olabilirler^
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 nci maddesinin b'irinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
tş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığım koruma ve îşgüvenliği ile ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya
haksahibi kimselerine yapdan veya ileride yapdması geıekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağ
lanırsa bu gelirlerinin 22 nci maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamı sigor
talı veya haksahibj kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere Kurumca işverene
ödettirilir.
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
E) Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinie en az 120 gün hastalık sigortası primi ödenmiş ol
ması şartıyla, yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi
mümkün görülen ve malullük halinin önlenebileceği veya önemi oranda azaltılabileceği Kurum sağlık tesisleri
sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının ve bu laporda belirtilmiş ise beraber gideceği kimsenin yurt
dışına gönderilmeleri, yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile bu ülkede kalış ve tedavi masraflarının öden
mesi, (Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulunca verilen rapora karşı, Kurum veya ilgili sigortalıca yapılacak iti
raz, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağf.nır. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca verilen
karar kesindir.)
MADDE 4. — 506 sayılı Kanunun değişik 78 inci nıaddesin'in birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sının,
bu Kanuna ekli gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı üe çarpımının otuzda biridir. Üst sınırı
ise, üst gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biridir. Bu suretle bulunacak
günlük kazançların lira kesirleri çıkartılır.
MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Prim belgeleri
Madde 79. — İşveren bir ay içinde çalıştırdığı sigortamın sigorta primleri hesabma esas tutulan kazançlar
toplamı ve prim ödeme gün sayılan ile sigorta primlerini gösteren ve örneği yönetmelikte belirlenen prim belgelirini ait olduğu ayı takip eden aym sonuna kadar Kurama vermekle ve bu belgelerin muhteviyatım
doğrulayacak muteber işyeri kayıtlarım Kurumca istenjjmesi halinde ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırma
dığı takdirde, bu hususu yazdı olarak önceden Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
İşveren, sigorta!ılann adını, soyadını, sigorta sicül numarasını ve çalıştığı süreyi gösteren ve örneği yönet
melikle belirlenen bir belgeyi işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde her işyerinde ayrı ayrı olmak üze
re, Sşçsler tarafından da görülebilecek bir yere asmaya mecburdur.
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Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler hakkında 140 inci madde hükümleri uygulanır.
140 inci maddenin uygulanması prim belgelerinin Kuruma verilmesine mani teşkil etmez.
Fiilen veya kayden çalıştığı tespit edilen sigortalılara dit olup bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken
belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Ku
rumca resen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir.
İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Kurum ünitesine iti
raz edebilir. İtiraz tahsilatı durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay
içerisinde yetkili mahkemeye başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması prim borcunun tahsil ve takibin]
durdurmaz.
Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde 80 inci maddenin prim borcuna ilişkin hükmü uygulanır.
Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edile
meyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 10 yıl içerisinde mahkemeye
başvurarak alacaktan ilam ile ispaflayabilirlerse, bunların mahkeme karan uda belirtilen aylık kazanç top
lamları île prim ödeme gün sayılan nazara alınır.
Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işte, bu Kanunda yazılı pilim ödetme şartını yerine getirmiş obuasına
rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt ve belgeler
işveren tarafından verilmediği veya verilen kayıt ve
belgelerde kazançtan veya prim ödeme gün sayılannın eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve
analık sigortalanndan gerekli yardımı yapılır.
MADDE 6. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir^
Ödenmeyen

primler ve verilen cezalar için Kurumca

düzenlenecek

belgeler

Madde 81. — Bu Kanuna göre alınacak sigorta primleri ve para cezalarının ödenmesi 'için Kurumca iş
verene yapılacak bildiri üzerine prim borçlan ve para cezalan ödenmezse Kurumca düzenlenen prim borcu
nu ve para cezasını gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra
ve iflas dairelerince bunlann tabi olduklan hükümlere göre işlem yapılır.
MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Teminatın

ve hakedişlerin prim borcuna karşılık

tutulması

Madde 83. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, il ve belediyeler veya sermayesinin en az yansı genel ve
katma bütçeli kuruluşlar ile il ve belediyelere ait olan teşekkül ve müesseseler, kamu iktisadî kuruluştan ve
bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan ku
rum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşların ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine ahudan ve
bunlann adreslerini Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Sigorta primlerinin hakedişlerden mahsubu yapılmak şartıyla alıkonularak ödenmesü esastır, ödemenin ve
teminatın geri verilmesine ait işlemlerin usul ve esaslan Bakanlar Kurulunca çıkanlacak yönetmelikle tespit
edilir,
MADDE 8, — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Şartlar
Madde 85. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalama isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için :
A) - a) İsteğe bağlı olarak devam edeceğini belirtilen bir yazı ile Kuruma müracaatta bulunmak,
b) Müracaat tarihinden önce 506 saydı Kanuna göre tescil edilmiş olmak,
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmamak ve buralardan kendi çalışmışlarından do
layı aylık bağlanmamış olmak,
d) İsteğe bağlı olarak Sigortaya devam edeceğini belirten müracaatının Kurumca alındığı tarihli takip
eden aybaşından başlayarak, her yd için 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemek,
Şarttır.

— 349 —
20 . 6 . 1987

3395

B) - a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler gösterge tablolarındaki derece ve kademelerden han
gisi üzerinden prim ödeyeceklerini tespit ederek Kuruma bildirirler.
b) Bulunduğu derece ve kademe üzerinden en az 360 günlük prim ödeyenler yazılı talepte bulunmak şar
tıyla, talep tarihini takip eden yılbaşından itibaren prim hesabına esas derece ve kademesini en çok bir derece
yükseltebilir.
c)

İsteğe bağlı sigorta primlerinim ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenmesi gere

kir.
Ait okluğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci mad
de hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.
MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 89 uncu maddesinön birinci, ikinci ve üçüncü fıkra
ları birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
tş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının sağlık te
sislerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca sağlanarak kap'ıca veya içmelere gönderilmek yoluyla tedavi et
tirildiği tekdirde, 78 ve 88 indi maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavi et
tirildiğinde ise üçte ikisidir.
MADDE 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 96 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bu madde hükmü sosyal güvenlik sözleşmeleri gerekince bağlanan kısmî aylıklar için nazara alınmaz.
MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sigorta müfettişlerinin

teftiş yetkileri

Madde 130. — Sigorta müfettişleri, bu Kanunun uygulanması bakımından, İş Kanununda belirtilen teftiş,
kontrol ve denetleme yetkisini haizdirler.
Sigorta müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar ak', sabit oluncaya kadar muteberdir.
MADDE 12. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 140 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir^
idarî para cezaları
Madde 140. — a) 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere,
b) Bu Kanunla verilen diğer yükümlülükleri yazdı ihtara rağmen yerine getirmeyenlere,
Kurumca gerekçesi belirtilmek suretiyle 10 000,— TL.'sından 500 000,— TL-'sına kadar para cezası veri
lir.
c) 80 indi maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında bu madde hükümleri uy
gulanmaz.
d) İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fullerin tekrarı halinde verilen para cezası birinci tekrarda
iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda dört katı artırılarak uygulanır.
İdarî para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili mahkemeye itiraz edilebilir.
Zaruret görülmeyen hallerde, itiraz evrak üzerinden incelenerek sonuçlandırılır.
Para cezalarının uygulanmasıyla ilgili usu] ve esaslar yönetmelikle belirlenir^
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MADDE 13. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa: 2098 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci maddenin
II nci bendi değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki ETİ ve D7 üncü bentler ilave edilmiştir.

Sigortalılar

Hizmetin geçtiği yer

D - Basım ve gazetecilik işyerlerinde 1475 sayıh Ka
nun ve değişikliklerine göre çalışan sigortalılar.
b)

c)
d)
e)
f)

Solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen
gaz reya diğer zehirleyici maddelerle
çalışılan işyerleri,
Fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı ma
kine ve aletlerle çalışarak iş yapılan
işyerleri,
Doğrudan doğruya yüksek hararete
maruz bulunarak çalışılan işyerleri,
Fazla ve devamlı adali gayret sarf
edilerek iş yapılan işyerleri,
Tabiî ışığın hiç olmadığı ve münhası
ran sunî ışık altında çalışılan işyerleri,
Günlük mesainin yandan fazlası saat
20.00'den sonra çalışılarak yapılan
işyerleri.

Eklenecek
gün

90 gün

III - Gemi adamları, gemi ateşçileri, kömürcüler, da!Denizde
IV

Azotlu gübre ve şeker sanayiinde, fabrika, atölye,
havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışanlar.

Çelik, demir ve tunç döküm,
Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve
patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz
maskesi ile çalışmayı gerektiren işler
de.
3, Patlayıcı maddeler yapılmasında,
4. Kaynak işlerinde çalışanlarda.

90 gün

90 gün

MADDE 14, — 50(6 saydı Kanuna, 2422 sayıh Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen, Ek 1, Ek 2 ve Ek 3
üncü maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Katsayı ve gösterge tabloları
Ek Madde 1. — Bu Kamına göre gelir ye aylıkların hesaplanmasında katsayı esasına dayalı gösterge sistemi
uygulanır.
Göstergeler, derece ve kademeler halinde, gösterge ve üst gösterge tablolarında belirtilir.
506 saydı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklara! hesaplanmasında 657 sayıh Kanuna tabi Devlet memur
larının aylıklarına uygulanan katsayı uygulanır.
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Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasına
esas gösterge ve üst gösterge tabloları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lunca tespit edilir.
Ek Madde 2. — Gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergelerin tespitinde kullanılmak üzere, aşa
ğıda belirtilen şekilde «Gösterge Tespit Tabloları» ve «Üst Gösterge Tespit Tabloları» düzenlenir.
A) Gösterge tespit tabloları ;
a) Işkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası için düzenlenecek Gösterge Tespit Tablosunda, sigortalının
gelire esas kazancının hesabına giren son takvim ayında prim hesabına esas asgarî günlük kazancın yıllık tu
tarı taban rakamım, aym aydaki gösterge tablosunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak azamî gün
lük kazancın yıllık tutan tavan rakamını oluşturur.
b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan için düzenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık ta
lep veya ölüm tarihinden önceki beş takvim yılında prim hesabına esas asgarî günlük kazançların beş yıllık tu
tarının yıllık ortalaması taban rakamım, aym yıllara ait gösterge tablosunun en yüksek göstergesi üzerinden
hesaplanacak azamî günlük kazançların yıllık ortalaması tavan rakamım oluşturur,
c) 991 saydı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre bağlanacak aylıklar için düzenlene
cek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık bağlanmasında nazara alınan kazananın ait olduğu tarihteki
prim hesabına esas asgarî kazancın yıllık tutan taban rakamını, aym tarihteki gösterge tablosunun en yük
sek göstergesi üzerinden hesaplanacak azamî günlük kazancın yıllık tutan tavan rakamını oluşturur.
d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tespit edilen taban rakamı, gösterge tablosundaki en düşük
göstergenin, tavan rakamı en yüksek göstergenin karşılığı olarak r'mır. Tavan takamı ile taban rakamı arasın
daki fark, en düşük göstergenin karşılığı olan kademe hariç tutularak geriye kalan kademe sayısına bölünür.
Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak elde edilen rakam, en düşük göstergeyi takip eden gösterge
den itibaren, her dilim bir göstergeyi karşılamak üzere, taban rakamına ardarda ilave edilerek takip eden gös
tergelerin karşılığı rakamlar tespit edilir.
B) Üst gösterge tespit tablolan :
a) tş Kazalan ile Meslek Hastalıkları Sigortası için düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, sigorta
lının gelire esas kazancının hesabına giren son takvim ayında, prim hesabına esas gösterge tablosunun tava
nı üzerinden hesaplanacak günlük kazanem yıllık tutan taban rakamını, üst gösterge tablosundaki en yüksek
gösterge esas alınarak hesaplanacak aynı aydaki prime esas azamî günlük kazancın yıllık tutan tavan rakamım
oluşturur.
b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan için düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, sigortalının ay
lık talep veya ölüm tarihinden önceki beş takvim yılında prim hesabına esas gösterge tablosundaki en yüksek
göstetrge üzerinden hesaplanacak günlük kazançların beş yıllık tutarının yıllık ortalama taban rakamını, aynı
yıllara ait üst gösterge tablosunun en yüksek göstergesi esas alınarak hesaplanacak azamî günlük kazançların
yıllık ortalaması tavan rakamım oluşturur.
c) 991 saydı Kanunla Kurama devredilen sandıklar mevzuatıma göre bağlanacak aylıklar için düzenlenecek
üst gösterge tespit tablosunda sigortalının aylık bağlanmasında nazara alınan kazancının ait olduğu tarihdeki
prim hesabına esas gösterge tablosunun tavanı üzerinden hesaplanacak günlük kazanem yıllık tutan taban
rakamım, üst gösterge tablosundaki en yüksek gösterge esas alınarak hesaplanacak aynı tarihteki prime esas
azamî günlük kazancın yıllık tutan tavan rakamını oluşturur.
d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tespit edilen tavan rakamı üst gösterge tablosundaki en yük
sek göstergemin karşılığı olarak alınır, (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tespit edilen tavan rakamı ile taban raka
mı arasındaki fark kademe sayışma bölünür. Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkartılarak elde edilen rakam
gösterge tablosunun en yüksek göstergesine karşılık gelen sayıya her dilim bir göstergeyi karşılamak üzere ar
darda ilave edilerek takip eden göstergelerin karşılığı sayılar tespit edilir.
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Ek Madde 3. — Bağlanacak gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergeler ;
a) İşkazalan 5le Meslek Hastalıkları Sigortasında, sigortalının, 506 sayılı Kanunun 88 inci maddesine gö
re hesaplanan yıllık kazancma, bu Kanunun Ek 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının (a) bentleri,
b) Malullük, Yaşîdık ve Ölüm Sigortalarında, sigortalının 506 sayılı Kanunun 55, 61 veya 67 nci mad
delerine göre hesaplanan ortalama yıllık kazancma, bu Kanunun Ek 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının
(b) bentleri,
c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre, sigortalının aylığa esas atanan ka
zancının yıllık tutarına, bu Kanunun Ek 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının (c) bentleri,
Esas alınmak suretiyle, aynı maddenin (A) ve {B) fskralanmn (d) bentlerine göre düzenlenerek birleştiril
miş gösterge tespit tablosunda eşit sayımn karşılığı olarak tespit edilir. Tabloda eşit sayı yoksa, en yakın sayı
esas atanır.
MADDE 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2422 saydı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen
Ek Madde 5'e aşağıdaki (I) bendi eklenmiştir.
1. Gene! ve katma bütçeli idareler, mahalli idarc'er, döner sermayeli kuruluşlar ile kanunla ve kanunla
rın verdiği yetkiye istinaden kurulan kuruluşlar ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren
teşekkül ve kuruluşlarla bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinden, çalıştığı en son kuruluş olarak
ayrılmak suretiyle kendisine 506 sayıh Kanun hükümlerine göre malullük, yaşhhk veya ölüm aylığı bağlanan
kişilere ödenen sosyal yardım zamları, Kurumca yazdı olarak istenmesi üzerine, bu kuruluşlar tarafından en
çok iki ay içinde Kuruma ödenir.
Kurumlar Yergisi mükellefi olan kamu kurum ve kuruluşları bu madde gereğince yapılan ödemeleri Kurum
lar Vergisi matrahından indirebilirler.
MADDE 16. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Sigortalıların 12 yaşına kadar (12 yaş dahil) çocuklarının hastalıkları sebebiyle. Kurum
sağlık tesislerinde veya giderleri Kurumca karşılanan diğer sağhk tesislerindeki tedavileri sırasında, tıbben görü
lecek lüzum üzerine, yanlarında kalacak refakatçiye ait ücret Kurumca ödenir.
EK MADDE 2. — Kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
Geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim
veya kesenek ödemek suretiyle ilgilendirilen sigortahlara bağlanacak malullük ve yaşlılık aylıkları ile bunlann
hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortalan primi ödenmiş hizmet sürelerinin prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlan na göre buluna
cak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit cdilıYv
Emekliliğine 5 yıldan fazla süre bulunanlardan üst gösterge tablosuna göre malullük ve yaşhhk aylıklan ile
bunlann hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının hesabına esas alınacak gösterge, bu Kanunun yürürlük ta
rihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödenmiş hizmet sürelerinin ortalamasına göre tespit
edilir.
Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (gruphı) siigortaldann göstergelerinin tespitinde
de, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödenmiş hizmet sürelerinin tamamı nazara alınır.
EK MADDE 3. — üst Gösterge Tablolanmn tavan göstergesine göre hesaplanacak aylıkların ayhk bağla
ma oranı % 50'dir.
Üst Gösterge Tablosunun tavan göstergesi ile Gösterge Tablosunun tavan göstergesi arasındaki derece
ve kademeler üzerinden bağlanacak aylıkların oram Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Bu Kanunun 61 ve 67 nci maddelerindeki, ayhk bağlama oranının artırılması veya eksUtilmesi hususundaki
hükümler saklıdır.
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MADDE 17. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu
hükümlerine muhalefetten acılan
rin görev alanı dışına çıkardan
tutanak ve belgeler para cezası

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanunu
ve devam eden davalardan, Kanunun değiştirilen hükümlerine göre mahkemele
suçlarla ilgili olanları hakkında görevsizlik karan verilerek, dosyalarındaki
vermeye yetkili Sosyal Sigortalar Kurumu 'ilgili ünitelerine gönderilir.

Kurum, gönderilen tutanakların ilgilileri hakkında, tutanaklarında yazılı suçun Kanun değişikliğinden önce
ki para cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle para cezası tutanağı düzenler.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Prim İtiraz Komisyonu nezelinde iti
razda bulunulmuş dosyalar tasfiye oluncaya kadar, P.'Jm İtiraz Komisyonları görevlerine devam eder.
GEÇİCİ MADDE 3. — 506 saydı Kanuna 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen ek 1 inci mad
de üe Kanun kapsamına alınanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 506 sayılı
Kanunun değişik geçici 8 inci maddesine göre düzenlenecek çalışma belgelerini Kuruma verenler bu belgeler
de kayıtlı hizmetlerinin tamamım;
A)

Ba Kanunun yürürlüğe gerdiği tarihten itibaren alfa. ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmak,

B) Borçlanma talebinde bulunduğu tarihte geçerli olan prime esas asgari günlük kazanç üzerinden hesap
lanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi borcunu, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Ku
ruma ödemek,
Şartı ile borçlanabilirler.
Bu suretle borçlandırılan hizmetler, prim veya kesenek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce borçlanıl
mış hizmetlere katılır.
Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç
borçlandınlan gün sayısı kadar geriye götürülür.

tairihi

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı Kurumca tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler, gerek
ilgili sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zarar''m % 50 fazlası ile ve kanunî fafei ile birlikte Kuruma
ödemekle yükümlüdürler.
Bu gibiler hakkında aynca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapıhr.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ydbaşından itibaren 5 takvim yı
lından daha az süre için; Ek 2 nci maddenin (B) fıkracının (b) bendine göre düzenlenecek üst gösterge tesp'it
tablosunun tavan sayısının tespitine esas olan; sigorta'mın aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş takvin yılında üst gösterge tablosunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak günlük kazançların beş yıllık
tutannm yıllık ortalaması;
1
2
3
4

inci takvim yılı için bir,
nci takvim yılı için iki,
üncü takvim yılı için üç,
üncü takvim yılı için dört,

Yıllık tıttarîanmu yıllık ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.
GEÇİCİ MADDE 5. — A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanunu ile
991 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gösterge tablosunun en üst göstergesinden
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aylık almakta olanlar ile aylık talebinde bulunmuş olup, benüz işlemleri tamamlanmamış
tablosunun en üst göstergesinden aylık bağlanmaya hale kazananlar;

olanlardan gösterge

1. Bakanlar Kurulunca tespit edilecek geçici gösterge tablosundaki derece ve kademelerden hangisi üzerin
den borçlanarak prim ödeyeceklerini tespit ederek altı ay içinde kuruma yazılı olarak bildirmek,
2. Müracaat taphini takip eden ay başından başlamak üzere her ay için 30 gün itibariyle ve 1 inci bende
göre seçeceği derece ve kademenin karşılığı göstergenin, aynı tarihte yürürlükte olan katsayı ile çarpımına göre
bulunacak borçlanmaya esas matrah üzerinden % 20 oranında prim ödemek,
3.

Zamanaşımı içerisindeki süreler için prime esas azamî kazancın üzerinde ücret aldığım belgelemek,

4.

Zamanaşımı süreleri dışında kalan süreler için ise ücretini beyan etmek,

Şartı ile borçlanabilirler.
Aylıklıya, seçtiği derece ve kademe üzerinden, hesaplanacak 5 yıllık prim tutarı tebliğ edilir.
Tebliğ edilen borcun azamî beş yd içinde ve her yılaisabet eden bölümünün o yılın sonuna kadar ödenmesi
şarttır. Primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde, primi ödenmeyen ilk aydan itibaren borçlanma hakkı dü
şer.
Borçlanma hakkı düşenler bu maddeye göre yeniden borçlanma yapamazlar.
Ayİlkimin borç ödeme süresi 'içinde ölümü halinde borçlanmaya ait primlerin bakiyesi aynı süre içinde ol
mak şartıyla hak sahipleri tarafından ödenebilir.
Borçlanma sebebiyle, prim veya kesenek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce borçlanılmış hizmetlere
hizmet ilavesi yapılmaz.
B) Borçlanmak suretiyle prim ödeyenlerin geçici göstergeleri ve geçici göstergelere göre bağlanacak aylık
ları aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir.
a) Geçici Göstergenin Tespiti:
1. Tebliğ edilen borcun tamamı süresi içinde ödendiği takdirde, aylıklarının borçlandırıldığı defece ve ka
demenin karşılığı olan geçici gösterge esas alınır.
2. Tebliğ edilen borcun bir bölümünün süresli içinde ödenmemesi sebebiyle borçlanma hakkı düşenlerle
bakiye borcunu ödemeyeceğini yazıh olarak kuruma bildirenlerin geçici göstergesi, ödediği miktarın borcun ta
mamına oram esas alınarak tespit edilir.
Bu şekilde tespit edilen sayının geçici gösterge tablosunda eşiti yoksa, buna en yakın geçici gösterge esas
alınır.
b) Geçici Gösterge Aylığının Bağlanması :
1. Tespit edilen geçici göstergelerin cari katsayı île çarpılması sonucu bulunacak matrah üzerinden geçici
gösterge aylığı bağlanır.
2. Borçlandırılan aylıklının geçici gösterge aylığının hesaplanmasında da almakta olduğu Malullük, Yaş
lılık veya Ölüm aylığı bağlama oram nazara alınır.
Tebliğ edilen borcun tamamı, süresinden önce ödendiği takdirde, ödemenin yapıldığı tarihi takibeden ayba
şından itibaren,
(B) fıkrasuun (a) bendinin 2 nci alt bendine göre kısmî ödeme yapanlara da ödemenin sona erdiği tarihi ta
kibeden aybaşından itibaren,
Geçici gösterge aylığı bağlanır.
3.

Borçlanma talebinde bulunanların tahsisi yapılmış aylıklarının ödenmesine devam edilin
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Yürürlük

MADDE 18. — Bu Kanunun; (8) inci ve (13) üncü maddeleri yayım tririhini takibeden dönem başından,
diğer maddeleri yaymu tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür,

BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR

Cilt
40
42
43

• Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
105
118
121

492
282
192:215

I - Gerekçeli 586 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları
görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/849.

