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Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1994 Sayı : 22138)
Kanun No.

Kabul Tarihi

4056
8.12.1994
MADDE 1. - 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki 80 inci Ge
çici Madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 80, 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun Ek 10 uncu maddesi ile Kanun
kapsamına alınan sigortalılar, örneği Kurumca hazırlanan ve ilgili işveren, birlik, sendika, dernek,
sanatsal vakıf kuruluşları veya ilgili kamu kuruluşları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip,
Kültür Bakanlığınca onaylanmış borçlanma belgeleri ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir yıl içinde Kuruma başvurmaları ve borç ödeme tarihindeki 78 inci maddeye göre belirlenen
asgarî günlük kazanç üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primlerini bir
defada kuruma ödemeleri şartı ile borçlanma belgesine kayıtlı meslekleri ile ilgili çalışma süreleri
nin tamamım veya bir bölümünü borçlanabilirler.
Borçlandırılan hizmetler, prim veya kesenek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önceki borç
landırılmış hizmetlerle birleştirilir.
Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki hizmetlerin borçlandırılması halinde, sigortalılığın
başlangıç tarihi borçlandınlan gün sayısı kadar geriye götürülür.
Önceki borçlanma kanunlarına göre borçlandınlmış veya bu Kanuna göre borçlandırılacak
hizmetlerin toplamı 15 yılı geçemez.
Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyerek geçen hizmetler ile 18 yaşın altında geçen hiz
metler borçlandırılmaz.
Borçlanan sigortalının ölümü halinde, borçlanma tutarının tümü veya hakkın doğumuna yete
cek bölümü birinci fıkradaki koşullarla hak sahipleri tarafından ödenir.
Belgelerdeki bilgilerin doğruluğu konusunda Kurumca yapılacak ve yaptırılacak inceleme so
nunda gerçeğe aykırılığı tespit edilen borçlanma belgeleri geçerli sayılmaz, bu belgelere göre ya
pılmış bulunan işlemler iptal edilir.
Gerçeğe aykırı belge düzenleyenler ve ilgili sigortalılar Kurumun bu yüzden uğrayacağı zarar
ları müştereken ve müteselsilen % 50 fazlası ve kanunî faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdürler.
Bunlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

25
53
73

48
72
48

Sayfa
599
180
407:409

•

I. - Gerekçeli 591 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşim
• tutanağına bağlıdır.
II. - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
görüşmüştür. . ' "
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III. - Esas No. : 2/549, 295

