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Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalan Kanunu
(Resmî Gazete ile ilâm : 13 . II. 1957 - Sayı:
No.
6900

9534)
Kabul tarihi
4 . H . 1957

Ana

hükümler

M A D D E 1. — 3008 sayılı İş Kanununun tatbik edildiği iş yerlerinde çalışan
lardan o kanuna göre sigortalı sayılanlar ile 5953 ve 6379 sayılı kanunlar şümulüne
giren gazeteciler ve gemi adamlarının maluliyetleri, ihtiyarlıkları ve ölümleri ha
linde yapılacak yardımlar için, iş yerlerinin mezkûr kanunlar şümulüne alındığı
nın ilgili makamlar tarafından iş verene tebliği tarihinden itibaren, bu kanun hü
kümleri tatbik olunur.
Bu tebligat, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tebligata mütaallik hü
kümleri dairesinde yapılır.
M A D D E 2. — Bu kanun hükümleri aşağıda yazılı kimseler hakkında tatbik
edilmez :
a) Kanunla kurulu emeklilik sandıklariyle ilgilendirilenler,
b ) 4772 sayılı Kanuna tevfikan daimî is göremezlik ödeneği bağlananlar haricolmak üzere, bir kanuna dayamlarak emekli, maluliyet veya ihtiyarlık aylığı
bağlanmış olanlar,
c) Iş yerinde yürütülen esas işin mahiyeti 3008 sayılı İş Kanununun 8 nci
maddesinde gösterilen süreksiz işlerden madut bulunduğu takdirde, bu gibi iş yer
lerinde çalışanlar.
^
Maluliyet sigortası
MADDE 3. — Maluliyet sigortasından sigortalıya sağlanan menfaatler şunlar
dır :
a) Maluliyet aylığı bağlanması,
b) Toptan Ödeme yapılması.
MADDE 4. — Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybettiği usulen anlaşılan
sigortalılar maluliyet sigortası bakımından malûl sayılırlar.
Sigortalıların, hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş ve
hangi hallerde başka birinin devamlı bakımma muhtaç durumda sayılacakları,
Çalışma ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekâletlerince müştereken hazırlanacak
bir nizamname ile tesbit olunur.
M A D D E 5. — Maluliyet aylığından faydalanabilmek için :
a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş olmak,
b) En az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak,
c ) Bu kanuna göre en az 3 000 günlük sigorta primi ödemiş olmak.
Şarttır.
Ancak, yukardaki (b) ve (c) fıkralarında yazılı şartlardan birini veya her iki
sini yerine getirmemiş olmakla beraber, sigortalılık süresi 5 - 20 yıl olan ve her
sene için ortalama olarak en az 150 günlük sigorta primi ödemiş bulunan sigorta
lılara da maluliyet aylığı bağlanır,
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M A D D E 6 . - 5 nci maddenin a, b ve c fıkralarında yazılı şartları haiz olmak
suretiyle maluliyet aylığı bağlanmasına hak kazanan ve geçindirmekle mükellef
kimseleri bulunan sigortalılara, sigortalılık süresince ödedikleri sigorta primleri
nin hesabına esas tutulan ortalama yıllık kazançlarınm % 50 si, geçindirmekle
mükellef kimsesi bulunmıyan sigortalılara da % 35 i nispetinde yıllık maluliyet
geliri bağlanır.
,
Başka birinin devamlı bakımına muhtaç durumda malûl olan sigortalılara, or
talama yıllık kazançlarının % 60 ı nispetinde yıllık maluliyet geliri bağlanır.
Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş ve 5 nci maddenin son fıkrasına
göre maluliyet geliri bağlanmasına hak kazanmış olan sigortalılara, yukardaki nis
petlerden, sigortalılık sürelerinin 20 yıldan eksik her tam senesi için % 1 indirme
yapılmak suretiyle yıllık maluliyet geliri bağlanır.
Maluliyet aylığı, yıllık maluliyet gelirinin on ikide biridir.
MADDE 7. — Maluliyet aylığına hak kazanan sigortalıların aylıklarının öden
mesine, kendilerinin yazılı taleplerini takibeden ay başından başlanır.
Ancak, iş kazalariyle meslek hastalıkları veya hastalık ve analık sigortaların
dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalıların maluliyet aylıkları, geçici iş
göremezlik ödeneği verilme süresinin nihayete erdiği tarihi takibeden ay başından
itibaren ödenmeye başlanır.
M A D D E 8. — Maluliyet aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı, her zaman, başka
birinin devamlı bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri sürerek maluliyet aylığı
nın artırılmasını istiyebilir.
Başka birinin devamlı bakımına muhtaç duruma girdiği usulen anlaşılan sigor
talıların maluliyet aylıkları, bu husustaki yazılı müracaatlarını takibeden ay başın
dan itibaren 6 nci madde hükmüne göre artırılır.
îşçi Sigortaları Kurumu da, maluliyet aylığı bağlandığı tarihten itibaren üç yıl
içinde, sigortalıları, yeniden kontrol muayenesine tâbi tutabilir.
Gerek bu kontrol muayenesi, gerek sigortalının bu maddenin birinci fıkrasına
göre müracaatı üzerine veya işe alıştırma neticesinde yapılan muayenesi sonunda,
maluliyet aylığı, tesbit edilecek yeni maluliyet durumuna göre :
a) Sigortalının müracaatı halinde, yazılı müracaatmı,
b ) îşçi Sigortaları Kurumunca kontrol muayenesine veya işe alıştırmaya tâbi
tutulma halinde de son muayene tarihini,
Takibeden ay başından itibaren, gerekirse artırılır, azaltılır veya kesilir.
Kontrol muayenesini, Kurumun yazılı tebliçatında belirtilen tarihten itibaren
3 ay zarfında yaptırmayan sigortalıların maluliyet aykklarının ödenmesi, 3 avlık
müddetin hitanımdan itibaren, sigortalı kontrol muayenesini yaptırmcaya kadar
durdurulur.
M A D D E 9. — Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybettiği usulen anlaşılan
ve maluliyet veya ihtivarlık aylığı bağlanmasına hak kazanamıyan sigortalılara,
bu kanuna p;öre kendilerinin ve iş verenlerinin Ödediği sigorta primlerinin topla
mı toptan ödeme şeklinde verilir.
M A D D E 10. — Çalışma gücünün artırılabileceği umulan malûl sigortalılar, î ş 
çi Sigortalan Kurumunca, kendi mesleklerinde veya yeni bir meslekte çalışabil
melerini teminen işe alıştmlabilirler.
îşçi Sigortaları Kurumunun bu husustaki yazılı tebligatına rağmen işe alıstırılmaktan imtina eden sigortalıların maluliyet aylıklarının yarısı, alıştırma işine
başlaymcaya kadar kesilir.
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îşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslar dairesinde yapılacağı ve bu mad
denin tatbik tarzı. Çalışma ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerince müş
tereken hazırlanacak bir nizamname ile tesbit olunur.
İhtiyarlık,

Sigortası

MADDE 11. — İhtiyarlık Sigortasından sigortalıya sağlanan menfaatler şun
lardır :
a) İhtiyarlık aylığı bağlanması,
b) Toptan ödeme yapılması.
MADDE 12. — İhtiyarlık aylığından faydalanabilmek için :
a) 60 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunmak,
c) Bu kanuna göre en az 5 000 günlük sigorta primi ödemiş olmak,
Şarttır.
Ancak,. yukardaki (b) ve (c) fıkralarında yazılı, şartlardan birini veya her iki
sini yerine getirmemiş olmakla beraber sigortalılık süresi 15 - 35 yıl olan ve her
sene için ortalama olarak en az 1.50 günlük sigorta primi ödemiş bulunan sigor
talılara da ihtiyarlık aylığı bağlanır.
MADDE 13. — 12 nci maddenin ( a ) , (b) ve (c) fıkralarındaki şartları yeri
ne getirmek suretiyle ihtiyarlık aylığı bağlanmasına bak kazanan ve geçindirmek
le mükellef kimsesi bulunan sigortalılara, sigortalılık süresince ödedikleri sigor
ta primlerinin hesabına esas tutulan ortalama yıllık kazançlarının % 50 si, geçin
dirmekle mükellef kimsesi bulunmıyan sigortalılara da % 35 i nispetinde yıllık
ihtiyarlık geliri bağlanır.
60 dan yukarı yaşlarda aylık bağlanan sigortalıların yıllık ihtiyarlık gelirle
ri," 60 .yaşından sonra doldurmuş bulundukları her tam yaş için %1 artırılır.
12 nci maddenin son fıkrasına göre ihtiyarlık geliri bağlanmasına hak kaza
nan sigortalılara, yukardaki nispetlerden, sigortalılık sürelerinin 35 yıldan eksik
her tam senesi için % 0,75 indirme yapılmak suretiyle yıllık ihtiyarlık geliri bağ
lanır.
ihtiyarlık aylığı, yıllık ihtiyarlık gelirinin on ikicle biridir.
MADDE, 14. — Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalıların bu işlerde geçen
hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak .yıpranma payı gün sayışı toplamı, bu ka
nunun 12'nci maddesine göre ihtiyarlık aylığından faydalanılabilecek yaş haddin
den indirilir.
Ağır .ve yıpratıcı işler ile bu işlerde geçen hizmet süreleri üzerinden, % 35 i
geçmemek şartiyle, ne nispette yıpranma payı hesaplanacağı Çalışma Vekâletince
hazırlanacak bir nizamname ile tesbit olunur.
Bir takvim aymda yalnız ağır ve yıpratıcı islerde çalışmış olan sigortalıların o
ayda çalışmadan ücret aldıkları günlere ait maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigorta
lan, primi de ağır ve yıpratıcı işlerde çaîışılmışcasma hesap ve tesbit olunur.
MADDE 15. — İhtiyarlık aylığına hak kazanan sigortalıların aylıklarmm öden
mesine, kendilerinin yazılı taleplerini takibeden ay başından başlanır.
Şu kadar ki, kendisine ihtiyarlık aylığı bağlanan sigortalının, bu kanuna tâbi
bir işte çalıştığı müddetçe aylığı kesilir.
MADDE 16. — 60 yaşını doldurduğu halde maluliyet veya ihtiyarlık aylığı
bağlanmasına hak kazanamıyan ve sigortaya tâbi işten ayrılan sigortalılara, bu
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kanuna göre kendilerinin ve iş verenlerinin ödediği sigorta primlerinin
yazılı talepleri üzerine toptan ödeme şeklinde verilir.

toplamı,

MADDE 17. — Evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılan kadın sigortalılara, ken
dileri ve iş verenleri tarafmdan bu kanuna göre ödenen sigorta primlerinin yarısı,
yazılı talepleri üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir.
İşten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene içinde evlenmiş veya evlendikleri
tarihten itibaren bir sene içinde işten ayrılmış olan kadın sigortalılar, evlenme do
layısiyle işten ayrılmış sayılırlar.
Bu maddeye tevfikan toptan ödeme yapılan sigortalılardan bu kanuna tâbi bir
işe girenler, kendilerine verilen primleri, aldıkları tarihten itibaren % 5 faizi ile
îşçi Sigortaları Kurumuna iade ettikleri takdirde sigortaya tâbi eski hizmetleri bu
kanunun tatbikatında nazara alınır. Toptan ödeme şeklinde aldıkları primleri İşçi
Sigortaları Kurumuna iade etmiyenlerin sigortalılık süreleri, bu kanuna tâbi iş
lere yeniden girdikleri tarihten başlar.
ölüm
MADDE
a) ölen
b ) ölen
ması,
c) ölen

sigortası

18. — ölüm sigortasından sağlanan menfaatler şunlardır :
sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanması,
sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına toptan ödeme yapıl
sigortalı için ailesine cenaze masrafı karşılığı verilmesi.

MADDE 19. — a) Maluliyet veya ihtiyarlık aylığı bağlandıktan, yahut yazı
lı olarak müracaat edip maluliyet veya ihtiyarlık aylığı bağlanmasına hak kazan
dıktan sonra ölen,
b) ölüm tarihinde, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve en az 3 000 gün
lük sigorta primi ödemiş olan,
c) ölüm tarihinde, sigortalılık süresi 5 - 20 yıl olan ve her sene için ortala
ma olarak en az 150 günlük sigorta primi ödemiş bulunan,
Sigortalıların hak sahibi kimselerine aylık bağlanır.
MADDE 20. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlana
cak aylığın tesbitinde :
a) Sigortalıya bağlanmış olan veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu
aylık,
b) En az 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve en az 3 000 günlük sigorta pri
mi ödemiş olan sigortalıların sigorta primi hesabına esas tutulan ortalama yıllık
kazançlarının % 50 si üzerinden hesaplanacak yıllık gelirin on iki de biri,
c) Sigortalılık süresi 5 - 20 yıl olan ve her sene için ortalama olarak en az
150 günlük sigorta primi ödemiş bulunan sigortalıların, sigorta primi hesabına
esas tutulan ortalama yıllık kazançlarının % 50 sinden, sigortalılık sürelerinin 20
yıldan eksik İrer tam senesi için % 1 indirme yapılmak suretiyle hesaplanacak yıl
lık gelirin on ikide biri,
Esas tutulur.
Sigortalıların 60 dan yukarı yaşlarda ölümleri halinde yukarıki (b) ve (c)
fıkralarına göre hesaplanacak yıllık gelir miktarları, 60 yaşından sonra doldur
muş bulundukları her tam yaş için % 1 artırılmak suretiyle tesbit olunur.
MADDE 21. — Sigortalının ölümü halinde, 20 nci madde gereğince hesap ve
teşbit edilecek aylığın, dul karısına veya çalışamıyacak durumda malûl kocasına
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% 50 si nispetinde, çocuklarından her birine % 25 i, hem anasız hem babasız ço
cuklara da % 40 ı nispetinde aylık bağlanır.
Bu aylıklar, çocuğun, 18 yaşım, yüksek tahsil yapılması halinde de 25 yaşım
doldurmasına kadar devam eder.
Sigortalının, ölümünden evvel evlât edinilmiş veya nesebi düzeltilmiş yahut
babalığı hükme bağlanmış çocukları ile ölümünden sonra doğan çocukları da bu
aylıktan faydalanırlar.
Sigortalının çahşamıyacak durumdaki malûl çocukları, yaşları ne olursa olsun,
18 yaşından küçük çocuklar gibi bu aylıktan faydalanırlar.
Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların yıllık toplamı sigortalıya
ait aylığın yıllık tutarını geçemez. Bu haddin aşılmaması için gerekirse eş ve ço
cukların aylıklarından aralarındaki nispet gözetilerek indirmeler yapılır.
Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylık
ların toplamı sigortalıya ait aylıktan dun bulunduğu takdirde, artam, eşit hisseler
halinde, geçimi sigortalı tarafından sağlandığı tevsik edilen ana ve babasına ay
lık olarak verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın %
25 ini geçemez.
Sigortalının dul karısı ve kız çocukları evlenecek olurlarsa aylıkları kesilir.
MADDE 22. — Sigortalının ölümü halinde hak sahibi kimselerine bağlanacak
aylıklar, ölümle aylığa istihkak kesbettikleri tarihi takibeden ay başından başlar.
Maluliyet veya ihtiyarlık aylığı bağlandıktan veya bağlanmasına hak kazandık
tan sonra ölen sigortalıların hak sahibi kimselerinin aylıkları, sigortalının istihkak
kesbettiği son aylık süresinin nihayete erdiği tarihten başlar.
MADDE 23. — Ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden hiçbirisi bu kanuna
göre aylık bağlanmasına hak kazanamadığı takdirde, sigortalının eşine, çocukları
na, ana ve babasma, bu kanun gereğince kendisinin ve iş verenlerinin ödediği si
gorta primleri toplamı, aşağıdaki şartlar ve esaslar dairesinde toptan ödeme şeklin
de verilir.
Toptan ödenecek miktarın, sigortalının dul karısına veya çahşamıyacak du
rumda malûl kocasına % 50 si, 18 yaşım doldurmamış ve evlenmemiş veya 18 ya
şım doldurmuş olup da çahşamıyacak durumda malûl çocuklarından her birine
% 25 i verilir.
Sigortalının ölümü ile hem anasız hem babasız kalan çocukların her birine veri
lecek miktar toptan ödenecek miktarın % 40 ıdır.
Sigortalının ölümünden evvel evlâdedinilmiş veya nesebi düzeltilmiş yahut ba
balımı hükme bağlanmış çocukları da toptan ödemeden faydalanırlar.
Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak toptan ödemelerin toplamı, toptan öde
necek miktarı geçemez. Bu haddin aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların hisse
lerinden aralarındaki nispet gözetilerek indirmeler yapılır.
Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılacak toptan ödemele
rin toplamı, toptan ödenecek miktardan dun bulunduğu takdirde, artanı, eşit hisse
ler halinde, geçimi sigortalı tarafından sağlandığı tevsik edilen ana ve babasına
verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi % 25 i geçemez.
Yukardaki esaslar dairesinde toptan ödeme yapıldıktan sonra bakiye kalırsa,
sigortalının ölümünden sonra doğacak çocuklarına da bu madde hükümlerine göre
toptan ödeme yapılır.
MADDE 24. — Sigortalının ölümü halinde cenaze masrafı karşılığı olarak aile
sine 200 lira ödenir, 4772 sayılı Kanun gereğince cenaze masrafı verilen sigortalılar
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için bu maddeye tevfikan ayrıca ödeme yapılmaz. Bu kanuna tâbi işlerden ayrıl
dıkları tarihten bir yıl geçtikten sonra ölenlerle bu kanun hükümlerine göre aylık
bağlanan veya toptan ödeme yapılan sigortalılar için de cenaze masrafı verilmez.
Müşterek

hükümler

M A D D E 25. — Bu kanunda derpiş edilen sigortalılık süresinin mebdei, sigor
talının, 5417 sayılı Kanuna veya bu kanuna tâbi işlerde ilk defa çalışmaya başladı
ğı tarihtir.
Sigortalılar namına 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununa göre ödenmiş bu
lunan primler ile bunların prim ödeme gün sayıları, bu kanuna göre ödenen prim
ve prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.
MADDE 26. — Bu kanuna göre bağlanacak maluliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile
sigortalının ölümü halinde hak sahibi kimselerine yapılacak tahsise esas tutulacak
aylıkların yıllık tutarı 720 liradan aşağı olamaz.
M A D D E 27. — Bu kanuna göre aylık bağlanmasına
ödeme yapılamaz.

hak kazananlara

toptan

MADDE 28. — Bu kanunun tatbikatında, sigortalının geçindirmekle mükellef
olduğu kimseleri:
a) Karısı veya çalışamıyacak durumda malûl kocası,
b) 18 yaşını veya yüksek tahsil yapılması halinde 25 yaşını doldurmamış ve
yahut 18 yaşını doldurmuş olup ela çalışamıyacak durumda malûl çocukları,
c ) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı tevsik edilen ana ve babası,
dır.
MADDE 29. — Bu kanun gereğince aylık bağlanan sigortalılar ile hak sahibi
kimselerinin durumlarında, sigortalılar ile hak sahibi kimselerinin kendilerine
veya diğer hak sahiplerine bağlanan aylık miktarının değiştirilmesini gerektiren
bir hal husule geldiği takdirde, aylık miktarı, değişikliğin vukua geldiği tarihi takibeden ay başından itibaren, yeni duruma göre değiştirilir.
MADDE 30. — Bu kanunun tatbikatında, sağlık ve maluliyet durumlariyle
ilgili her türlü hallerde, ancak, umumi muvazeneye dâhil dairelere, mülhak büt
çeli idarelere, belediyelere, hususi idarelere ve İşçi Sigortaları Kurumuna ait has
tanelerden birinin sağlık kurulunca verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve arı
zalar esas tutulur.
Rapor her hangi bir sebeple İşçi Sigortaları Kurumu tarafından yeter görül
mezse, sigortalı, Kurumca, yukarda belirtilen hastanelerden birinin sağlık kurulu
na sevk olunabileceği gibi, sigortalı da, birinci fıkrada yazılı raporlar üzerine
Kurumca verilecek karara itiraz ederek aynı şekilde bir hastanenin sağlık kuru
lunda muayenesini İşçi Sigortaları Kurumundan talebedebilir.
Sigortaİınm Kurumca verilen karara itiraz etmesi halinde, durum Yüksek Sağ
lık Şûrasmca kesin karara bağlanır.
Raporların]n Kurumca yeter görülmemesi sebebiyle yeniden bir hastane sağlık
kuruluna sevk olunacak sigortalıların ve lüzumu halinde bunlara refakat etmesi
gereken kimselerin gidip gelme yol paralariyle zaruri masrafları ve sigortalıların
hastane masrafları Kurum tarafından verilir.
MADDE 31. — Hem maluliyet hem de ihtiyarlık aylığı bağlanmasına hak ka
zanan sigortalıya, bu aylıklardan yalnız fazla olanı, aylıkların eşitliği halinde de
yalnız ihtiyarlık aylığı tahsis edilir.
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Bu kanun ile 4772 sayılı Kanuna göre hak kazanılan aylıkların birleşmesi ha
linde, sigortalıya veya hak sahibine bu aylıklardan fazla olanmın tamamı, noksan
olanının da yarısı tahsis edilir. Bu aylıkların eşitliği halinde 4772 sayılı Kanuna
göre bağlanan aylığın tamamı, bu kanuna göre bağlanan aylığın da yarısı verilir.
Bu kanuna göre aylık bağlanmadan evvel 4772 sayılı Kanuna tevfikan sermaye
ye çevrilen aylıklar ile bu kanuna göre yapılacak toptan ödemelerde bu fıkra hük
mü uygulanmaz.
Maluliyet ve İhtiyarlık Sigortalarmdan birinden aylık bağlanmasına, diğerin
den de toptan ödeme yapılmasına hak kazanan sigortalıya, yalnız aylık verilir.
MADDE 32. — İşçi Sigortaları Kurumu, aylık bağlanması veya toptan ödeme
yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapılacak
toptan ödemeleri hesap ve tesbit ederek ilgililere yazı ile bildirir.
Sigortalılar ve bunlarm hak sahibi kimseleri, karan bildiren yazıyı aldıkları
günden başlamak üzere altı ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurarak Kuru
mun kararma itiraz edebilirler. Bu itiraz üzerine açılacak dâvalar, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun seri usulü muhakeme hükümlerine göre görülür.
İtiraz kararın tatbikini durdurmaz.
Primler
MADDE 33. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarının gerektirdiği yar
dımlarla her türlü yönetim giderlerini karşılamak üzere alınması gerekli primleri
sigortalılarla bunlarm iş verenleri öderler. İş veren çalıştırdığı bilûmum sigorta
lıların prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait primler tutarını da
bu miktara ekliyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar İşçi Sigortalan Kurumuna
ödemeye mecburdur. İş veren, primlerin bu suretle tam olarak zamanında öden
memesi halinde İşçi Sigortaları Kurumuna karşı sorumlu olup, ayrıca primleri
% 10 fazlasiyle ve kanuni ödeme müddetinin sona erdiği tarihten itibaren % 5 faizi
ile ödemeye mecburdur.
M A D D E 34. — Sigortalılarla iş verenlerin ödiyeceği primlerin hesabında, si
gortalılara ödenen ücretlerin aylık tutaıian esas alınır.
Sigortalılara verilen her türlü paralar ücretlerin aylık tutanna dâhildir. Şu ka
dar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamlan, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile
aynî yardımlar ve hususi kanunlarla işçi sigortaları primlerinden istisna edilen
ödemeler sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının
tesbitinde nazara alınmaz.
4772 ve 5502 sayılı kanunlar gereğince alınacak sigorta primlerinin hesabına
esas tutulacak kazançlar da yukarda yazılı esaslar dairesinde tesbit olunur.
Günlük, haftalık veya aylık olarak muayyen bir ücrete dayanmış olmayıp da
komüsyon ücreti, kâra iştirak, tasarruf ve yalmz servis mukabili bahşiş gibi gayrimuayyen zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalılann prim ve ödenekleri
nin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 35 nci madde hükmü mahfuz, kal
mak şartiyle, İcra Vekilleri Heyeti karariyle belli edilir.
Bu gibi sigortalılar için, 4772 sayılı İş kazalariyle meslek hastalıklan ve analık
sigortalan ve 5502 sayılı Hastalık ve analık sigortası kanunları gereğince alınacak
primlerle bunlara verilecek ödeneklerin hesabında da, yukanki fıkrada yazılı İcra
Vekilleri Heyeti kararında belirtilen miktarlar esas tutulur.

No. 6900

— 188 —

13.11.1957

M A D D E 35. — Ücretsiz çalışanlarla günlük kazancı 3 liradan aşağı olan sigor
talıların maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları primleri 3 lira üzerinden hesap
lanır.
Sigortalının fiilen aldığı ücret ile 3 lira arasındaki farka ait primin tamamı iş
veren tarafından ödenir.
Sigorta primlerinin hesabında günlük kazancm 50 liradan fazlası nazara alın
maz.
Bu madde gereğince prim hesabına esas tutulacak günlük kazanç, takvim ayı
kaç gün olursa olsun, sigortalının bir takvim ayı içinde elde ettiği ve prime esas
tutulan aylık kazanç toplamının 30 da biridir.
Günlük kazancm hesabına esas tutulan ay içindeki bâzı iş günlerinde her han
gi bir sebeple çalışmamış ve çalışmadıkları günler için ücret almamış olan sigor
talıların günlük kazançları, o ay içindeki fiilî kazanç toplamının ücret aldıkları
gün adedine bölünmesi suretiyle hesaplanır.
s
Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları aynı za
manda bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir.
Muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların prime esas tutulacak aylık ve gün
lük kazançlarının tesbitinde, her iş yerindeki aylık ve günlük kazanç tutarı müstakillen nazara almır ve primler buna göre hesaplanır.
MADDE 36. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının ka
zancının % 11 idir.
Bunun % 5 i sigortalı, % 6 sı da iş veren hissesidır. 37 nci madde hükmü mah
fuzdur.
M A D D E 37. — 14 ncü maddede yazılı nizamnamede belirtilen ağır ve yıpra
tıcı işlerde çalışanların maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları primleri, bu ni
zamnamede gösterilen yıpranma payı nispetleri derecesinde artırılır. Bu artırma
dan doğan prim farkım iş verenle sigortalı 36 nci maddede yazılı nispetler dai
resinde öderler.
M A D D E 38. — Iş veren veva iş veren vekili, iş yerinde çalıştırdığı sigortalı
lara bir takvim ayı zarfında ödenen ücretleri gösterir ve örneği îşçi Sigortaları
Kurumunca hazırlanacak aylık bordroları en geç ertesi ayın sonuna kadar îşçi
Sigortaları Kurumuna vermeye veya o ay içinde iş yerinde hiçbir sigortalı çalış
tırılmadığını mütaakıp ay sonuna kadar yazı ile Kuruma bildirmeye mecburdur.
Bordrolar, örneğine uygun olarak, vaktinde verilmezse veya bordroların da
yandığı belgeler bordro muhteviyatım teyideder mahiyette görülmezse, îşçi Si
gortaları Kurumu prim hesabında esas tutulacak kazançlar toplamını uygun gö
receği yol ve usullere göre re'sen takdir eder.
Şu kadar ki, sigorta primlerinin re'sen takdir suretiyle tesbit olunması, iş
veren ve iş veren vekillerinin bordro verme mükellefiyetini kaldırmaz.
Kendileri için iş verenleri tarafından bordro verilmiyen sigortalılar çalıştık
larını mahkeme karariyle ispat ederlerse, bunların mahkeme kararmda belirtilen
kazanç toplamlariyle çalışma gün sayıları nazara alınır.
Karşılık

ayırma

MADDE 39. — Her hesap yılı sonun la o yıl için alman maluliyet,
ve ölüm sigortaları primlerinden dört türlü karşılık ayrılır :
a) Matematik karşılık,
b) ödenmiş primler karşılığı,

ihtiyarlık

n.ü.mt
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c) Askıda işler karşılığı,
d) Olağanüstü karşılık.
Matematik karşılık; bu kanun gereğince bağlanacak aylıkların ödenmesini sağ
lamak üzere hesaplanacak peşin değerlerin toplaımdır.
ödenmiş primler karşılığı; henüz maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm dolayısiyle si
gortadan faydalanmıya başlamamış bulunan sigortalılar için bu kanun gereğince
ileride Kurumca yapılacak ödemelerin bilanço tarihindeki değeri ile bu sigortalılar
için mütaakıp yıllarda ödenecek primlerin peşin değerleri arasındaki farktır.
Askıda işler karşılığı; yılı içinde muameleleri tamamlanmryarak tediyeleri ya
pılmamış bulunan aylık ve toptan ödemeleri karşılıyaçak yeterlikte olur.
Olağanüstü karşılık; her hangi bir hesap yılma ait gelirlerin o yıl yapılacak
masraflarla yıl sonunda ayrılması gerekli karşılıklara yetmemesi halinde kullanıl
mak üzere ayrılan karşılıktır.
Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden matematik, ödenmiş primler ve as
kıda işler karşılıkları ile yönetim giderleri ve diğer sigorta masrafları çıkarıldık
tan sonra kalanı olağanüstü karşılık olarak ayrılır.
M A D D E 40. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları için ayrılacak karşılık
lar :
a) Millî bankalara,
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere,.
c) Gayrimcnkullere,
d) Sigortalılara mesken inşası için ve bu meskenleri ipotek etmek suretiyle
gayrimenkulun değerinin % 90 ı karşılığı olarak,
Yatırılmak suretiyle işletilir.
Bu karşılıkların % 401 Devlet tahvillerine ve en çok % 25 i de ipotek karşılığı
olarak yatırılır.
İhtiyari

sigorta

MADDE 41. — Sigortalılık süresi en az 5 yıl olan ve asgari 750 günlük maluli
yet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalılar aşağıdaki
şartlar dâhilinde ihtiyari olarak sigortaya devam edebilirler :
a) İhtiyari olarak sigortaya devam edeceğini İşçi Sigortaları Kurumuna yazı
ile bildirmek,
b) Evvelce kendisine toptan ödeme yapılmamış olmak veya toptan ödeme ya
pılmışsa bu meblâğı, aradan geçen zamana ait % 5 faizi ile birlikte, ihtiyari ola
rak sigortaya devam talebinin kabul edildiğinin Kurumca kendisine tebliği tari
hinden itibaren üç ay içinde iade etmiş bulunmak,
c ) Her yıl 300 günlük sigorta primi ödemek.
(c) bendi gereğince ödenecek primler, sigortalının sigortalılık süresi içimdeki
prime esas ortalama yıllık kazancmdan aşağı ve (15 000) liradan yukarı olmamak
şartiyle, sigortalının beyan edeceği yıllık kazanç üzerinden alınır.
Bu yıllık kazanç üzerinden 36 nci maddedeki nispet dâhilinde tesbit olunacak
primlerin tamamını yalnız sigortalı öder.
Sigortalıların mecburi ve ihtiyari olarak ödedikleri primler, bu primlere ait
gün sayıları ve yıllık kazanç tutarları birleştirilir.
İhtiyari olarak sigorta haklarını devam ettirenler yıllık primlerini İşçi Sigorta
ları Kurumunun tâyin edeceği tarihlerde dört eşit taksitte öderler. Her hangi bir
taksiti, gecikme faiziyle birlikte ve taksit tarihinden itibaren en çok altı ay içinde
yaürmıyan sigortalılar bundan sonra ihtiyari olarak sigortaya devam edemezler.
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MADDE 42. — İşçi Sigortalan Kurumu, Çalışma Vekâletince tasdik edilecek
umumi şartlar dâhilinde, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarına tâbi işlerde ve
iş yerlerinde e ah ş mıy anların da toplu olarak bu kanuna tâbi tutulmalan için iş ve
renlerle veya işçi ve hizmetlilerin dernek ve buna benzer teşekkülleriyle yahut işçi
ve iş veren sendikaları ile sözleşmeler yapabilir.
Bunlar hakkında bu kanunun muvakkat 1 nci maddesindeki hükümler tatbik
olunmaz.
;

—*

Müteferrik

hükümler

MADDE 43. — Hilâfına kanuni hüküm olmadıkça, î ş Kanununun 7 nci faslı hü
kümleri, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarına da şâmildir.
4772 sayılı Kanunun 49, 51, 52, 69, 74, 77 ve 81 nci maddeleri maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortalan hakkında da tatbik olunur.
MADDE 44 — î ş veren veya iş veren vekilleri, iş yerlerine alman veya iş yer
lerinden aynlan sigortalılan, örnekleri îşçi Sigortalan Kurumunca hazır
lanacak beyannamelerle, en geç 15 gün zarfında Kuruma bildirmeye ve bu mad
de gereğince hazırlanacak nizamnamede bu hususta uygulanacağı belirtilecek usul
ve esaslara riayet etmeye mecburdurlar.
Sigortalıların Kurumca tescili, iş yerlerinde tutulacak kayıt ve defterler, ihti
yari sigortaya tâbi tutulanların prim ödeme şekilleri, aylıkların tediye zamanla
rı, senelik hesap kartlarının sigortalılara ne suretle verileceği ve bu kanunun tat
bik tarzmı gösteren diğer hususlar Çalışma Vekâletince hazırlanacak bir nizam
name ile tesbit olunur.
MADDE 45. — Maluliyet, îhtiyarlık ve ölüm sigortalarının malî bünyesi her
beş yılda bir ve gerekirse daha önce, incelenerek alınacak sonuç bir raporla Ça
lışma Vekâletine bildirilir.
MADDE 46 — Bir takvim yılı zarfında bu kanuna tâbi işlerden elde edilen
prime esas kazanç miktarını, prim ödeme gün sayılarım ve namlarına tahakkuk
ettirilen sigorta primlerini göstermek üzere îşçi Sigortalan Kurumunca sigorta
lılara senelik birer hesap kartı verilir. Bu hesap kartları muhteviyatına yapılacak
itirazların Kuruma yazı ile bildirilmesi lâzımdır. Hesap kartlarının sigortalılarca
alındığı, tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra yapılacak itirazlar nazara alın
maz.
î ş verenler ve iş veren vekilleri, 44 ncü madde gereğince hazırlanacak nizam
namede hesap kartlan hakkında uygulanacağı belirtilecek olan usullere riayet
etmiye mecburdurlar.
MADDE 47. — Bu kanunla yükletilen vecibeleri yerine getirmiyen iş veren
veya iş veren vekili hakkında (100) liradan (1 000) liraya kadar ağır para cezası
hükmolunur. î ş veren veya iş veren vekili, îşçi Sigortalan Kurumunun bu yüz
den husule gelen zararlarım da aynca öder.
MADDE 48. — Her hangi bir devreye ait aylığını o devre iptidasından itiba
ren üç yıl içinde almıyanlann bu devreye ait aylıklan ödenmez.
MADDE 49. - r - Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigortalarından aylık bağlan
masına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazananlardan yabancı memleketle
re giden kimselerin yabancı memleketlerde kaidıklan süreye ait aylıklan veya
toptan ödeme istihkakı Türkiye'deki salahiyetli vekillerine ödenir,
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M A D D E 50. — İşçi Sigortalan Kurumu, aylık veya toptan ödeme işlemlerine
başlanmış bulunan ve tahsise hak kazandığı anlaşılan sigortalılara veya hak sa
hibi kimselerine, ileride alacaklarmdan kesilmek üzere, bağlanacak aylığın üçte
ikisinden, yarnlacak toptan ödeme miktannm da dörtte birinden aşağı olmamak
şartiyle, yazılı talepleri üzerine avans verir.
MADDE 51. — Bu kanunun yaş ile ilgili hükümlerinin tatbikinde, sigortalıla
rın ve hak sahibi çocuklarının, sigortalının 5417 sayılı Kanuna veya bu kanuna
tâbi işlere ilk defa girdiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarih
leri, sigortalının sigortaya tâbi işe ilk defa girdiği tarihten sonra doğan çocukları
nın da, nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur.
Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmıyanlar 1 Temmuzda doğ
muş sayılırlar.
M A D D E 52. — Bu kanuna tâbi iş yerlerinde çalışan yabancı tebaalı şahıslardan
yalnız İşçi Sigortaları Kurumundan yazılı talepte bulunanlar hakkında, talebin
yapıldığı tarihi takibeden ay başından itibaren bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Yabancı tebaalı sigortalılann, bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar 5417
sayılı Kanuna tevfikan ödedikleri ihtiyarlık sigortası primlerinden doğan hakları
mahfuzdur.
MADDE 53. — Sonradan her hangi bir sebeple bu kanunun şümulü dışına çıkan
bir iş yerinde işe büsbütün son verilmedikçe, işte kalanlar için bu kanun hükümleri
ertesi takvim yılı başına kadar tatbik edilir.
İdari bir hata dolayısiyle salahiyetli teşkilâtça 3008, 5953 ve 6379 sayılı ka
nunlar şümulüne alman iş yerleri hakkında birinci fıkra hükmü tatbik olunmıyacağı gibi buralarda çalışanlar için ödenmiş bulunan maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm
sigortalan primleri geriverilir. Bu primlere ait gün sayılan ilgililerin prim ödeme
gün sayılarından indirilir.
MADDE 54. — Bu kanuna göre yapılacak tebliğler hakkında Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 10 ncu faslının tebligata mütaallik hükümleri
olunur.
•

Usulü
tatbik

•

İntikali

hükümler

M U V A K K A T MADDE 1. — A ) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş olan
lardan 60 yaşını doldurup 12 nci maddede yazılı şartlan yerine getiremediğinden
aylık bağlanmasına hak kazanamryan ve:
a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki beş yıl içinde en az (1 000) gün veya Çalış
ma Vekâletince tesbit olunan münavebeli işlerde çalışanların da (750) gün İş Ka
nununa tâbi iş yerlerinde çalıştıklanm ispat eden,
b) İhtiyarlık Sigortası Kanununa veya bu kanuna tâbi işlere ilk defa girdikle
ri tarihten ihtiyarlık aylığı bağlanması hususunda yazı ile müracaat ettikleri tarihe
kadar geçen her yıl için en az ortalama (200) günlük sigorta primi ödemiş olan,
c) En az bir yıl sigortalı bulunan,
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 13 ncü maddede
ki esaslar dairesinde ihtiyarlık aylığı bağlanır.
Işden aynlarak bu madde gereğince kendisine aylık bağlanmış bulunan sigor
talı, bu kanuna tâbi bir işe girerse, bu işde çalıştığı müddetçe aylığı kesilir.
(a) Bendinde yazılı eski hizmet süreleri, sigortalıların, 1. I V . 1950 tarihin-
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den önceki beş yıl içinde çalıştıkları iş yerlerinden alacakları belgeleri îşçi Si
gortaları Kurumuna tevdi etmeleri suretiyle tevsik olunur.
î ş verenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten imtina ettikleri takdirde, si
gortalıların ilgili iş verenden zarar ve ziyan talebetmek hakları mahfuzdur.
B ) 1 Nisan. 1950 tarihinde 35 yaşmı geçmiş olanlardan çalışma gücünün en az
üçte ikisini kaybeden ve 5 nci maddede yazılı şartları yerine getirmemiş bulunan
sigortalılara, bu maddenin ( A ) fıkrasının ( a ) , ( b ) , (c) bentlerindeki şartlarla, si
gortalılık süreleri beş yılı doldurmuş olanlar gibi, 6 nci maddedeki esaslar dairesin
de maluliyet aylığı bağlanır.
C) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşım geçmiş olanlardan ölen ve 19 ncu madde
de yazılı şartları yerine getirmemiş olmakla beraber bu maddenin ( A ) fıkrasının
(a, b, c) bentlerindeki şartları haiz bulunan sigortalıların hak sahibi kimselerine,
sigortalılık süreleri beş yılı doldurmuş olan sigortalıların hak sahibi kimseleri gi
bi, 20 nci maddedeki esaslar dairesinde aylık bağlanır.
M U V A K K A T M A D D E 2. — 5417 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fık
rasının 5937 sayılı Kanunla değiştirilmesi suretiyle ihtiyarlık sigortasından istis
na edilenlerin gerek kendilerinin gerekse iş verenlerinin 5417 sayılı Kanun ile bu
kanuna göre ödemiş bulundukları ihtiyarlık sigortası primleri iş verenlere iade
edilir.
î ş verenler, îşçi Sigortaları Kurumunca iade edilen bu primlerin işçi ve hiz
metlilerin ücretlerinden kesilmiş olan kısmını kendilerine derhal verirler.
Ancak, bunlardan, 5937 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihe kadar İhtiyar
lık Sigortasından tahsis yapılmış veya tahsis yapılması için Kuruma yazı ile mü
racaatta bulunmuş olanların, yahut da 5417 sayılı Kanun hükümlerine göre tah
sise hak kazanmış olup da Kuruma müracaat etmemiş bulunanlardan 5937 sayılı
Kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat eden sigorta
lıların tahsisleri durdurulmaz ve bunların ödenmiş bulunan primleri geri veril
mez.
M U V A K K A T MADDE 3. — 1 Nisan 1950 ile 3 1 . I I I . 1954 tarihleri arasında
münavebeli işlerde çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme gün sayı
ları yekûnuna dörtte biri eklenir ve baliği bunların maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm
sigortaları prim ödeme gün sayısı olarak kabul edüir.
M U V A K K A T M A D D E 4. — 5417, 5917, 6391 ve 6708 sayılı kanunlar hüküm
lerine göre bağlanan aylıkların, bu kanunda yazılı esaslar dairesinde ödenmesine
devam edilir.
Ancak, bu aylıkların asgari haddi hakkında bu kanun hükümleri tatbik olu
nur.
MUVAKKAT
MADDE 5. — İhtiyarlık Sigortasından yardım yapılması husu
sunda evvelce yazılı olarak müracaat edip de kanuni süresi içinde verilmiş eski
hizmet çalışma belgeleri bulunmaması dolayısiyle 5417 sayılı Kanun hükümlerine
göre bu sigortadan aylık bağlanmasına hak kazanmadıklarından kendilerine aylık
bağlanamamış ve toptan ödeme de yapılmamış olan sigortalılar ile ölen sigortalı
ların hak sahibi kimseleri, işbu kanun meriyete girdikten sonra yazılı olarak yeni
den müracaat ettikleri, 5417 sayılı Kanunun meriyeti sırasında vâki yazılı müra
caat tarihleri itibariyle işbu kanun hükümlerine ve eski hizmet çalışma belgelerine
göre aylık ballanmasına hak kazandıkları takdirde, kendilerine bu kanuna göre
hak kazandıkları aylık bağlanır. Bu suretle hak kazanılan aylıklar, bu kanun me-
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riyete girdikten sonra vukubulan yazılı müracaatlarını takibeden ay başmdan iti
baren ödenir.
5417 sayılı Kanuna tevfikan evvelce ihtiyarlık sigortasından kendilerine aylık
bağlanmış veya toptan ödeme yapılmış olanlar için, yapılmış bulunan aylık bağ
lama veya toptan ödeme bakımından bu kanuna tevfikan başkaca bir muamele ve
yardım yapılmaz.
Ü#|rrrr,.
M U V A K K A T MADDE 6. — Türkiye'de teşekkül etmiş olan menafi i umumiyeye hadim kültür cemiyetlerine ait iş yerlerinde bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten evvel çalışan yabancı tebaalı şahıslar için 5417 sayılı Kanuna göre cemiyet
tarafından İşçi Sigortaları Kurumuna yatırılmış bulunan ihtiyarlık sigortası prim
leri, bu şahısların çalıştıkları cemiyetlerin ^yazılı talepleri üzerine, cemiyete geri
verilir.
Son hükümler
M A D D E 55. — 5417, 5752, 5937, 6391 ve 6708 sayılı kanunlar kaldırılmıştır.
M A D D E 56. — Bu kanun neşrini takibeden ay başından üç ay sonra meriyete
girer.
MADDE 57. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
9 Şubat 1957
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