
            Ek Madde 1 - (Ek:1/7/2005 - 5378/25 md.) 

             65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte;  

           a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü 

olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 

yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi  bulunmayan özürlülerden; her ne ad 

altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci 

maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek  aylık 

tutarının % 300'ü tutarında, 

  

             b) 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir 

işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri 

toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci  maddesinde belirtilen gösterge 

rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri 

olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında, 

             c) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 

bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile 

çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü 

olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek 

kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında, 

             Aylık bağlanır. 

             65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan 

aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık 

bağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar özürlü 

olduklarını tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara da 

birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas özürlülük oranı 

değişenlerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Özürlülük oranı, bu Kanuna 

göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler ile birinci fıkrada belirtilen aylık ortama 

gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilir. 

             Aylık hakkından yararlanan 18 yaşından  küçük özürlülerin yalnızca kendileri bu 

Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakkından yararlanır. Ancak, bu madde 

hükümlerine göre aylık alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yardımı 

kapsamında bulunanlara tedavi yardımı yapılmaz. 

             Bu Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri birinci fıkra  hükümlerine göre aylık 

ödenecekler hakkında da uygulanır.  

             (Değişik son fıkra: 31/5/2006-5754/92 md.) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine 

göre aylık almaya hak kazanacak şekilde özürlü olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal 

güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan 

aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek 

tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla 

sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal 

güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir. 

 


