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5434 Sayılı Kanuna ilişkin Geçiş Hükümleri ve ilgili mevzuata yapılan atıflar 

1. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

Diğer kanunlardaki atıflar 

MADDE 104- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/62 md.) Bu Kanunla yürürlükten 

kaldırılmayan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 

tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlara yapılan atıflar ile ilgili mevzuatında emeklilik, 

malûllük, vazife malûllüğü ve sosyal sigorta haklarına, yardımlarına ve yükümlülüklerine, 

iştirakçiliğe ve sigortalılığa, dul, yetim ve hak sahipliği şartlarına, emekli ikramiyesine, ek 

ödemelere, sağlık hizmetleri veya tedavi bedellerinin ödenmesine ilişkin yapılan atıflar bu 

Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır. 

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda kadrosuzluk 

tazminatının ödenmesine ilişkin T.C. Emekli Sandığına yapılmış olan atıf ile diğer kanunlarda 

T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur’a yapılmış atıflar Kuruma 

yapılmış sayılır. 

 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri 

Geçici Madde 1- (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md.) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı Tarımda 

Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendi kapsamında kabul edilir. 

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 

2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan  

veya hak kazanan; aylık, gelir ve diğer ödenekler ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun  

1 inci maddesine göre ödenmekte olan ek ödemenin verilmesine devam edilir. Bu gelir ve 

aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden 

bağlanmasında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanır. 

… 

Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tâbi geçen 

çalışmalar için bağlanacak aylıkların hesabı 

Geçici Madde 2 – (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md.) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 

tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli 

ve 2926 sayılı kanunlara tabi olanlara bağlanacak yaşlılık aylıkları aşağıdaki şekilde 

hesaplanır: 
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a) Sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerdeki prim ödeme 

gün sayılarına veya fiilî hizmet süresine ait aylık; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önceki kanun hükümlerine göre, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı veya 

fiilî hizmet süresi üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanacak aylığının bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki prim ödeme gün sayısı veya fiilî hizmet süresi ile 

orantılı bölümü, aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme 

katsayısı ile çarpılarak hesaplanır. 

b) Sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen sürelerdeki prim 

ödeme gün sayılarına ait aylığı, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı 

üzerinden 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının, bu Kanunun yürürlük 

tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. Ancak, Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık 

aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 

geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan 

hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oranı esas alınır. 

c) Aylık, (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan kısmî aylıkların toplamından oluşur. 

Aylıklar ayrıca 29 uncu maddenin son fıkrasına göre artırılarak belirlenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 

geçici 82 nci maddesinin (a) bendine göre gösterge sistemi içinde hesaplanacak kısmî 

aylıklara esas gösterge, sigortalıların ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı 

esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan gösterge ve üst gösterge tespit tabloları esas alınarak 

belirlenir. 

Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ilişkin aylığın hesabında esas alınan 

asgari aylık tutarı ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinin ikinci 

fıkrasına göre belirlenen eski tam aylık tutarı, toplam prim ödeme gün sayısı içinde bu 

Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen prim ödeme gün sayısının oranına tekabül eden tutar 

üzerinden esas alınır. 

Yurt dışı hizmet borçlanması yapanların aylıkları da yukarıda belirtilen fıkralara göre 

hesaplanır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında 

sigortalı sayılanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kanun hükümleri ile 

bu madde hükümlerine göre yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlaması nedeniyle 

aylıkları kesilenlerden, işten ayrılarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte 

bulunanların yeni aylıkları, bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına  göre 

hesaplanır. 

Malûllük ve ölüm aylıkları, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamındaki sigortalılar için yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler, (b) bendi 

kapsamındaki sigortalılar için ise bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre esas 

alınan süreler dikkate alınarak 27 nci veya 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik 

kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara 

aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine 

göre tespit olunur ve bunlar hakkında, bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler 
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uygulanır. Ancak, bunlardan bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girmeyenlere 

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanuna göre 5434 

sayılı Kanun hükümleri uygulanması gerekenlerden, bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi 

kapsamına girmeyenler için, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) 

bentleri esas alınır. (a) bendi hükümlerinin uygulamasına esas alınacak kanun, bu 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen süreler hariç, bu 

Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenir. Bu Kanuna tabi hizmetlerle 

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetlerin 

birleştirilmesinde de bu fıkra hükümleri esas alınmak suretiyle bu Kanunla mülga 2829 sayılı 

Kanun hükümleri uygulanır. 

 
Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması 

Geçici Madde 3- (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md.) 

Bu Kanuna göre çıkarılması gereken yönetmelikler ile diğer düzenlemeler yürürlüğe 

girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmelikler ile diğer düzenlemelerin, bu Kanuna aykırı 

olmayan hükümleri uygulanmaya devam edilir. 

 
5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 

Geçici Madde 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md.) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna 

göre; aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile 8/2/2006 tarihli 

ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ek ödeme verilmekte olanlara, bu Kanunla 

yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanunda kendileri için belirtilmiş olan 

şartları haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam olunur. Ancak, 5 ilâ 10 yıl 

arasında fiili hizmet süresi olan iştirakçilerden dolayı dul ve yetim aylığı almakta olanların, 

aylık ve diğer ödemeleri, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerindeki şartları haiz 

oldukları müddetçe devam edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçiliği sona erenlerden tahsis talebinde 

bulunacaklar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine 

göre tahsis talebinde bulunanlardan işlemleri devam edenler hakkında, bu Kanunla 

yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışmaya 

başlayanlardan vazife malûllüğü kapsamına girenler hakkında, bu Kanunun 47 nci maddesinin 

birinci fıkrasına göre işlem yapılır. 

Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun 

hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu 

Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem 

yapılır. 

Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, 

kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer 
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ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 

hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin 

uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır. (Ek cümle: 

16/6/2010-5997/10 md.) Ancak, Polis Akademisinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin 

yetim aylıkları bu öğrenimleri süresince kesilmeksizin ödenmeye devam edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak 

çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az 

% 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 

oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün 

uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, 

istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya 

başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca 

usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum 

Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; 

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, 

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, 

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra 

hükümleri uygulanır. 

… 

5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, 

memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair 

kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek 

yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malûllük ve 

vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. 

… 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak 

görev yapmış olup, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla 

yürürlükten kaldırılan ek 68 inci maddesine göre makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil 

veya görev tazminatı ödenenler hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik 

veya yaşlılık aylığı almakta olanlardan; 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten 

kaldırılan 39 uncu maddesine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara, bu Kanunun 

yürürlük tarihinden itibaren, bu kişilerden bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 5434 sayılı 

Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 39 uncu maddesine göre aylık bağlanması 

şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten itibaren 5434 sayılı Kanunun 

bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68 inci maddesinde belirtilen şartlar da dikkate alınarak, 

emsali belediye başkanının almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya 

görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilâve edilmek 

suretiyle ödenir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce seçimler neticesinde belediye başkanı 

olarak görev yapmış olup, bu Kanuna göre sigortalı iken yaşlılık aylığı bağlananlardan; 5434 

sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 39 uncu maddesine göre aylık bağlanması 

şartlarını haiz olanlara bu Kanunun geçici 2 nci ve geçici 4 üncü maddeleri hükümleri de 

dikkate alınarak bu fıkrada belirtilen şartlar dahilinde söz konusu tazminatlar aylıklarına ilâve 
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edilmek suretiyle ödenir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce seçimler neticesinde belediye 

başkanı olarak görev yapmış olanlardan ölenlerin bu Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen 

şartlara sahip olmaları halinde, 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68 

inci maddesinde belirtilen şartlar da dikkate alınarak, hak sahiplerine bu Kanunun 34 üncü, 

geçici 1 inci, geçici 2 nci ve geçici 4 üncü maddeleri hükümlerine göre söz konusu 

tazminatlar bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ölenler için bu Kanunun yürürlük tarihinden 

itibaren, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölenler için ise ölüm tarihinden itibaren ölüm 

aylıklarına eklenmek suretiyle ödenir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce seçimler 

neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olanlardan; malûllük aylığı almakta olanlar 

ile malûllük aylığına hak kazanacaklar 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten 

kaldırılan 39 uncu maddesinde belirtilen aylık bağlamaya ilişkin şartlar dikkate alınmaksızın 

yukarıda belirtilen tazminat haklarından yararlandırılır. Bu fıkraya göre tazminat tutarları 

ödendikçe Hazineden tahsil edilir. 

… 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların 

borçlandığı, ihya ettiği hizmetleri ile birlikte bu Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve 

müracaat etmeleri halinde, paranın ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren kendilerine 

aylık bağlanır. Ancak emeklilik ikramiyesi ödenmiş süreler emeklilik ikramiyesinde nazara 

alınmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen, ancak bu Kanunla yürürlükten 

kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre ölüm aylığının bağlanabilmesi için yeterli prim 

ödeme gün sayısı olmayan sigortalının hak sahiplerinin, prim ödeme gün sayısı bakımından 

bu Kanun hükümlerine göre ölüm aylığına hak kazanması halinde, müracaat tarihini takip 

eden aybaşından itibaren, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun hükümlerine 

göre hesaplanacak aylıkları, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerine göre ödenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası 

kapsamında sigortalılığı bulunmayanların borçlandığı, ihya ettiği hizmetleri ile birlikte bu 

Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve müracaat etmeleri halinde, bu maddeye göre 

borçlandığı ve ihya ettiği hizmetlerine ait paranın ödendiği tarihi takip eden ay başından 

itibaren kendilerine bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 

hesaplanarak aylık bağlanır. Hak sahipleri hakkında bu fıkra hükmü uygulanmak suretiyle 

aylığa hak kazandıklarında hesaplanan aylıkları, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci 

maddelerine göre ödenir. Ancak bu süreler emeklilik ikramiyesinde nazara alınmaz. 

Kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri 

tasfiye edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri bu Kanuna göre birleştirilecek hizmetlerden 

kabul edilir. 

 
506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri 

 
Geçici Madde 7- (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md.) 

… 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması 

durumunda bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni dosyadan gelir veya aylık alınmasına 
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hak kazanılması durumunda yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak 

üzere mukayese yapılarak en düşük miktarlı dosya kapsamdan çıkarılır. 

… 

30/4/2008 tarihinden sonra 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ilk defa 

sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü 

fıkrası hükümleri uygulanır. Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi 

hükmü bunlar hakkında uygulanmaz. 

 
Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri 

Geçici Madde 9- 

… 

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/70 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar 

kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya 61 

yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi 

şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

… 

 
Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri 

Geçici Madde 14 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.) 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife 

malûllüğü, malûllük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında 

sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili 

kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

… 

 
Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş hükümleri 

Geçici Madde l8 – (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.) 

… 

(Ek fıkra: 16/6/2010-5997/11 md.) Polis Akademisinde öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin yetim aylıkları bu öğrenimleri süresince kesilmeksizin ödenmeye devam edilir. 

… 

 
Geçici Madde 36 – (Ek: 13/2/2011-6111/52 md.) 

13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim 

mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında 

kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya 

tutuklulukta geçen süreleri için kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarını 

belgeleyerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde talepte bulunması 

kaydıyla, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri, talep tarihinde 82 nci maddeye göre 

belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerinin; 

bu durumlarından dolayı dava açıp tazminat alanların borcun tebliğ tarihinden itibaren altı ay 
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içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince, tazminat almamış olanların ise Hazinece 

ödenmesi suretiyle borçlandırılır. Bu şekilde borçlanılan süreler Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilir. Ancak, 

sigortalılık başlangıç tarihinden önceki borçlanılan süreler sigortalılık başlangıç tarihini geriye 

götürmez. 

5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca 

kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya 

tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden 

itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, 

herhangi bir nedenle hizmet sayılmayan gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri, kendileri 

veya hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı 

ay içerisinde talepte bulunması kaydıyla, gözaltına alındığı veya tutuklandığı tarihteki 

emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademesinin talep tarihindeki katsayılar ve 

emeklilik keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları 

esas alınmak suretiyle hesaplanacak borçlanma tutarının altı ay içerisinde kendilerince veya 

hak sahiplerince ödenmesi halinde hizmet sürelerine eklenir. Borçlanılan süreler 5434 sayılı 

Kanunun geçici 205 inci maddesine göre yaş tespitinde dikkate alınmaz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi sigortalılıklarından dolayı sosyal 

güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanmış olanlar ile birinci ve ikinci fıkra 

kapsamında sayılan söz konusu süreleri herhangi bir şekilde sigortalılık hizmeti olarak 

değerlendirilmiş olanlar bu madde uyarınca borçlanamazlar. Sosyal güvenlik kanunlarına göre 

gelir veya aylık bağlanmayan ya da toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri tasfiye 

edilenlerden borçlanacakları bu süreler ile birlikte emekli veya yaşlılık aylığına veya gelire 

hak kazanacak olanlara, geçmişe yönelik aylık ve farkı ödenmez. Bu maddenin birinci ve 

ikinci fıkrası kapsamında borçlandırılan süreler emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir. 

 
2. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 

 
2829 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri 

Geçici Madde 7 – (1) 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki sürelere ait müşterek aylıklardaki sosyal güvenlik 

kurumlarına ait katılım payları, karşılıklı olarak tasfiye edilir. Ancak, 506 sayılı Kanunun 

geçici 20 nci maddesine tabi sandıkların Kanunun geçici 20 nci maddesine göre Kurumca 

devralınacağı tarihe kadar olan müşterek aylıklardaki katılım paylarının 2829 sayılı Kanuna 

göre karşılıklı olarak tahsil ve tediyesine devam edilir. 

(2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup bu tarihten 

sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetleri 

bulunan ya da Kanunda belirtilen sigortalılık hâllerinden birden fazlasına tabi olanların tahsis 

taleplerinde, Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Kanuna tabi geçen 

hizmetlerle 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda geçen hizmetlerin 

birleştirilmesinde de mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
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(3) 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi geçen hizmetlerin diğer sosyal güvenlik 

kanunlarına tabi geçen hizmetlerle birleştirilmesi suretiyle aylık bağlanacağı durumlarda bu 

hizmetler, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılır ve 

bu hizmetlere istinaden bağlanacak aylıklar, prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödendiği 

tarihi takip eden aybaşında başlar. 

5434 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklar ile diğer ödemeler 

Geçici Madde 9 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 5434 sayılı Kanun 

hükümlerine göre aylık almakta olanlar hakkında Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri 

dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınır. Ayrıca 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 

1 inci maddesine göre verilmekte olan ek ödemeye devam edilir. 

(2) Fiili hizmet süresi beş ila on yıl arasında bulunmakta iken vefat eden 

iştirakçilerden dolayı aylık bağlanan dul ve yetimlerinin aylıklarının ödenmesinde de, 5434 

sayılı Kanun hükümleri esas alınır. Bunların 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alma 

hakkını kaybetmeleri halinde aylığa hak kazanma ve evlenme ödeneği ödenmesi işlemlerinde 

Kanunun 32, 34 ve 37 nci madde hükümleri uygulanır. 

 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi olanlarla ilgili işlemler 

Geçici Madde10 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 

… 

(7) Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 

tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa iştirakçi sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 

yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl kesenek ya da sigorta primi ödemiş olması veya 61 yaşını 

doldurması ve en az 15 tam yıl kesenek ya da malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 

ödemesi şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

(8) 30/4/2008 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanuna göre ilk defa iştirakçi olanlar 

hakkında Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. 

 
5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında uygulanacak işlemler 

Geçici Madde 12 – (1) Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; 

a) Bir süre iştirakçi olduktan sonra görevinden ayrılanların, 

b) İştirakçi iken, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların, 

c) 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanların, 

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin dul ve yetimlerinin, 

aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, evlenme ikramiyesi gibi diğer ödemeler ile 

ölüm, eğitim ve öğretim yardımları hakkında, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de 

dâhil 5434 ve mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

(2) Birinci fıkra kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, 

kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer 

ödemeler ve yardımlar ile ölüm yardımı, evlenme ve emeklilik ikramiyeleri hakkında Kanunla 

yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır 

ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır. 

5434 sayılı Kanuna tabi özürlülere ilişkin hükümler 
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Geçici Madde14 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun 

hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili 

mevzuatına göre alınmış ve en az %40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu 

raporu bulunanlar ile en az %40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık 

talep tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 

olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği 

ödenmiş olması kaydıyla, istekleri hâlinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı 

bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet 

sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî 

belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; 

a) Yüzde 50 ilâ %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, 

b) Yüzde 40 ilâ %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, 

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında, bu 

Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem 

yapılır. 

 
5434 sayılı Kanuna göre hizmet azlığı sebebiyle aylığa hak kazanamayıp bu Kanuna 

göre aylığa hak kazananlar 

Geçici Madde 16 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamındaki sigortalılar ile kamu idarelerindeki görevlerinden ayrıldıkları tarihte 5434 sayılı 

Kanunun ilgili hükümlerine göre malûllük veya emekli aylığı bağlanabilmesi için yeterli 

hizmet süresi bulunmayan ve görevden ayrıldıktan sonra herhangi bir sigortalılık hâline tabi 

olarak çalışmamış olanların, borçlanacağı ya da ihya edeceği hizmetleri ile birlikte prim 

ödeme gün sayısı bakımından Kanun hükümlerine göre malûllük veya yaşlılık aylığına hak 

kazanmaları hâlinde, müracaatları üzerine borçlanma ya da ihya işlemleri 5434 sayılı Kanuna 

göre hesap edilerek, kendilerine ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren 

5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanır. Emeklilik ikramiyesi ödenmiş süreler 

bu kez ikramiye ödemesinde dikkate alınmaz. 

(2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 

a) Ölen, ancak 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre, yeterli hizmet süresi bulunmadığı 

için dul ve yetimlerine aylık bağlanamamış olanların, prim ödeme gün sayısı bakımından 

Kanun hükümlerine göre ölüm aylığına hak kazanan hak sahiplerine, müracaat tarihini takip 

eden aybaşından itibaren, 

b) Ölen adına borçlanacakları ya da ihya edecekleri hizmetleri ile birlikte prim ödeme 

gün sayısı bakımından Kanun hükümlerine göre aylığa hak kazanmaları ve müracaatları 

hâlinde, 5434 sayılı Kanuna göre hesap edilecek borçlanma ya da ihya tutarlarını ödedikleri 

tarihi takip eden ay başından itibaren, 

Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanuna göre aylıkları 

bağlanır. Emeklilik ikramiyesi ödenmiş süreler bu kez ikramiye ödemesinde dikkate alınmaz. 

Bunlardan fiilî hizmet süresi beş ilâ on yıl arasında olan iştirakçilerden dolayı dul ve yetim 

aylığı bağlanacak olanların aylığa hak kazanma, evlenme ve cenaze ödenekleri ile ödemeye 

devam şartları Kanunun 32, 34 ve 37 nci maddelerine göre işlem yapılır. 
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(3) Kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri 

tasfiye edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 

birleştirilecek hizmet olarak kabul edilir. 

Kanunun yürürlük tarihinden sonra tazminat ödenecek belediye başkanları 

Geçici Madde 17 – (1) Kanunun yürürlük tarihinden önce, seçimler neticesinde 

belediye başkanı olarak görev yapmış olanlardan, Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 

sayılı Kanunun ek 68 inci maddesine göre makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya 

görev tazminatı ödenenler hariç olmak üzere, söz konusu belediye başkanlığı görevini 

kendilerine sosyal güvenlik kanunlarına göre emekli/yaşlılık veya malûllük aylığı 

bağlandıktan sonra yerine getirmeleri nedeniyle 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci 

maddesindeki esaslar dahilinde, makam ve buna bağlı olarak temsil veya görev 

tazminatlarından yararlandırılmayanlar da bu tazminatlardan Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren yararlandırılırlar. 

(2) Ancak, bunlardan sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almakta olanların makam, temsil veya görev tazminatından yararlandırılabilmeleri için 5434 

sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesi esas alınarak kadın ise 58, erkek ise 60 ve 25 fiili 

hizmet yılını veya kadın ve erkek için 61 yaş ve 15 hizmet yılını tamamlamış olmaları şartı 

aranır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 

yaşlılık aylığı bağlananlardan; bu şartlara haiz olanlar ile bu şartları sonradan yerine getirenler 

de söz konusu tazminatlardan yararlanır. 

(3) Kanunun yürürlük tarihinde malûllük aylığı almakta olanlar ile Kanunun yürürlük 

tarihinden sonra malûllük aylığına hak kazananlara ise ikinci fıkrada belirtilen aylık 

bağlamaya ilişkin şartlar dikkate alınmaksızın, emsali belediye başkanının almakta olduğu 

makam tazminatı ile temsil veya görev tazminatları, almakta oldukları aylıklarına ilave 

edilmek suretiyle ödenir. 

(4) Bunlardan ölenlerin hak sahipleri, Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen şartlara 

sahip olmaları hâlinde, Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci 

maddesinde belirtilen şartlar da dikkate alınarak, Kanunun 34 üncü, geçici 1 inci, geçici 2 nci 

ve geçici 4 üncü maddeleri hükümlerine göre söz konusu tazminatlardan, Kanunun yürürlük 

tarihinden önce ölenler için Kanunun yürürlük tarihinden itibaren, Kanunun yürürlük 

tarihinden sonra ölenler için ise ölüm tarihinden itibaren ölüm aylıklarına eklenmek suretiyle 

yararlandırılırlar. 

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma 

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya 

sigortalı olanlar ile vazife malûllüğü, malûllük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam 

edenler hakkında  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

çalışmaya başlayanlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından 

Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Şu 

kadar ki, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışmaları halinde haklarında 

kısa vadeli sigorta ile genel sağlık sigorta kolları uygulanır. 

(2) Ancak; 

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanlar için 

sosyal güvenlik destek primi oranı Kanunun 80 inci maddesine göre tespit edilen prime esas 

kazançlar üzerinden Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen prim 

oranına %30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. %30 oranının dörtte biri sigortalı, 

dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine 
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tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Sosyal güvenlik destek primine 

tabi olarak çalışan sigortalının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına tutulması hâlinde bu 

sigorta kollarından gerekli yardımlar yapılır. 

b) (Mülga:RG-25/8/2016-29812) 

c) (Değişik:RG-25/8/2016-29812) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını 

gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ve mülga 64 üncü maddelerine göre 

vazife malullüğü aylığı almakta iken; Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya 

devam edenler ile sonradan Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek 

primi uygulanmaksızın Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır. 

ç) 5434 sayılı Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarih itibarıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendi kapsamında 

çalışmaya devam edenler hakkında, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı 

talepleri doğrultusunda Kanunun iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri ve uzun 

vadeli sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primine ait hükümleri uygulanır. Bunlardan 

uzun vadeli sigorta primi ödeyenlerin belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunmamaları 

hâlinde ayrıca iş kazası meslek hastalığı hükümleri uygulanır, sosyal güvenlik destek primi 

kesilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar 

hakkında da yazılı talepleri doğrultusunda işlem yapılır. Bu bent kapsamında olanlardan ayrıca 

genel sağlık sigortası primi alınmaz. 

(3) Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler Kanuna göre malûllük, 

yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilave edilmez, 31 inci ve 36 ncı madde 

hükümlerine göre toptan ödeme yapılmaz. 

(4) Sosyal güvenlik destek primi, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, Kanunun 89 

uncu maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır. 

(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya 

başlamalarına rağmen süresinde bildirim yapılmaması nedeniyle ödenmekte olan aylıklarından 

süresinde kesilemeyen sosyal güvenlik destek primi için de bu maddenin dördüncü fıkrası 

hükümleri uygulanır. 

          (6) (Ek:RG-25/8/2016-29812) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya 

sigortalı olup, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra malullük, yaşlılık veya 

emekli aylığı bağlananlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

çalışanlar hakkında 29/2/2016 tarihi itibarıyla sosyal güvenlik destek primine tabi olma 

bakımından Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanmaz. Bunlar 

hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi veya 30 uncu maddenin 

üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 

vazife malullüğü aylığı bağlananlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında çalışanlar hakkında 29/2/2016 tarihi itibarıyla, sosyal güvenlik destek primine 

ilişkin hükümler uygulanmaksızın ve genel sağlık sigortası primi alınmaksızın iş kazası ve 

meslek hastalığı sigortası hükümleri ile yazılı talepleri halinde uzun vadeli sigorta kolları 

hükümleri uygulanır. 
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3. Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliği 

 
Kanunun geçici 4 üncü, geçici 6 ncı ve geçici 14 üncü maddelerine ilişkin hükümler 

 
Madde 24 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 5434 sayılı Kanuna göre 

tahsis edilmiş; aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, evlenme ikramiyesi, ölüm, eğitim ve 

öğretim yardımı gibi diğer ödemeler ile yardımlara ve 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 

1 inci maddesine göre verilmekte olan ek ödemeye Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri 

de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre devam olunur. Bunlardan fiili hizmet süresi beş 

ilâ on yıl arasında olan iştirakçilerden dolayı dul ve yetim aylığı almakta olanların, 

aylıklarının hesabında Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun, 

aylığa hak kazanma, evlenme ve cenaze ödenekleri ile aylıkların ödemeye devam şartlarında 

Kanunun 32, 34 ve 37 nci maddeleri esas alınır. 

(2) Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; 

a) Bir süre iştirakçi olduktan sonra görevinden ayrılanların, 

b) İştirakçi iken, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kamu görevlisi sigortalılık 

kapsamına alınanların, 

c) Kamu görevlisi olarak yeniden çalışmaya başlayanların, 

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin dul ve yetimlerinin, 

aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, evlenme ikramiyesi gibi diğer ödemeler ile 

ölüm, eğitim ve öğretim yardımları hakkında, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de 

dahil 5434 ve mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

(3) İkinci fıkra kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, 

kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer 

ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında, Kanunla yürürlükten kaldırılan 

hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin 

uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır. 

(4) 5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile Kanunun geçici 4 üncü maddesine 

göre bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca, 5434 

sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı 

rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana 

gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, 

malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. 

(5) 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu 

görevlisi olanların malullükleri; 

a) Vazifelerini yaptıkları sırada, 

b) Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait 

başka işleri yaparken bu işlerden, 

c) Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken, 

ç) İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında, 

d) İşyerinde herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen kazadan, 

doğmuş olduğu, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık 

kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi 

sonucunda, çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte 
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kazanma gücünü kaybettikleri anlaşılanlar hakkında, Kanunla yürürlükten kaldırılan 

hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanundaki vazife ve harp malullüğüne ilişkin hükümler 

uygulanır. 

(6) Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak 

çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az 

% 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 

oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde kamu görevlisi 

olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği 

ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı 

bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet 

sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî 

belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; 

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, 

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, 

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında, Kanunla 

yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

(7) a) Kamu görevlisi olarak görev yapanlar ile kamu idarelerindeki görevlerinden 

ayrıldıkları tarihte 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre malullük veya emekli aylığı 

bağlanabilmesi için yeterli hizmet süresi bulunmayan ve görevden ayrıldıktan sonra herhangi 

bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların, borçlanacağı ya da ihya edeceği 

hizmetleri ile birlikte prim ödeme gün sayısı bakımından Kanun hükümlerine göre malullük 

veya yaşlılık aylığına hak kazanmaları halinde, müracaatları üzerine borçlanma ya da ihya 

işlemleri 5434 sayılı Kanuna göre hesap edilerek, kendilerine ödemenin yapıldığı tarihi takip 

eden ay başından itibaren 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanır. Emeklilik 

ikramiyesi ödenmiş süreler bu kez ikramiye ödemesinde dikkate alınmaz, 

b) Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen, ancak 5434 sayılı Kanun hükümlerine 

göre, yeterli hizmet süresi bulunmadığı için dul ve yetimlerine aylık bağlanamamış olanların, 

prim ödeme gün sayısı bakımından Kanun hükümlerine göre ölüm aylığına hak kazanan hak 

sahiplerine, 

c) Bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki hak sahiplerinin, ölen adına borçlanacakları ya 

da ihya edecekleri hizmetleri ile birlikte prim ödeme gün sayısı bakımından Kanun 

hükümlerine göre aylığa hak kazanmaları ve müracaatları halinde, 5434 sayılı Kanuna göre 

hesap edilecek borçlanma ya da ihya tutarlarını ödedikleri tarihi takip eden ay başından 

itibaren, 

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamında olanlara, Kanunla yürürlükten kaldırılan 

hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanuna göre aylıkları bağlanır. Emeklilik ikramiyesi ödenmiş 

süreler bu kez ikramiye ödemesinde dikkate alınmaz. Bunlardan fiili hizmet süresi beş ilâ on 

yıl arasında olan iştirakçilerden dolayı dul ve yetim aylığı bağlanacak olanların aylığa hak 

kazanma, evlenme ve cenaze ödenekleri ile ödemeye devam şartları Kanunun 32, 34 ve 37 nci 

maddelerine göre işlem yapılır. 

(8) Kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri 

tasfiye edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 

birleştirilecek hizmet olarak kabul edilir. 
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(9) Kanunun yürürlük tarihine kadar 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar ile 

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesindeki sandıklara tâbi sigortalılık başlangıçları ile 

hizmet süreleri, fiilî hizmet süresi zammı, itibarî hizmet süreleri, borçlandırılan ve ihya edilen 

süreler ve sigortalılık süreleri tabi oldukları kanun hükümlerine göre değerlendirilir. 

(10) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar ile vazife 

malullüğü, malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal 

güvenlik destek primine tabi olma bakımından Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun 

hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Ancak; 

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanlar için 

sosyal güvenlik destek primi oranı Kanunun 80 inci maddesine göre tespit edilen prime esas 

kazançlar üzerinden Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen 

prim oranına % 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. % 30 oranının dörtte biri 

sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek 

primine tâbi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Sosyal güvenlik destek 

primine tabi olarak çalışan sigortalının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına tutulması 

halinde bu sigorta kollarından gerekli yardımlar yapılır. 

b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 

sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla 

faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal 

güvenlik destek primi oranı olarak Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) 

bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Söz konusu maddede belirtilen oran, Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2008 tarihine kadar % 12 olarak, takip eden her yılın Ocak 

ayında bir puan artırılarak uygulanır. Ancak bu oran % 15’i geçemez. Kesilecek olan bu tutar, 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak 

ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden 

fazla olamaz. 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, serbest avukat veya noter 

olarak çalışmalarını sürdürenler hakkında da bu bent hükümleri uygulanır. 

c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre 

aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre 

vazife malûllüğü aylığı almakta iken; Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya 

devam edenler ile sonradan Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek 

primi uygulanmaksızın Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır. 

ç) 5434 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve  (b) 

bendi kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 

bir ay içinde yazılı talepleri doğrultusunda Kanunun iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 

hükümleri ve uzun vadeli sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primine ait hükümleri 

uygulanır. Bunlardan uzun vadeli sigorta primi ödeyenlerin belirtilen süre içinde yazılı talepte 

bulunmamaları halinde ayrıca iş kazası meslek hastalığı hükümleri uygulanır, sosyal güvenlik 

destek primi kesilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı 

bağlananlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında 
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çalışmaya başlayanlar hakkında da yazılı talepleri doğrultusunda işlem yapılır. Bu bent 

kapsamında olanlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. 

 
4. Gelir/Aylık Ödeme Ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ 

Gelir ve aylıkların ödenmesi 

Madde 5 – (1) Devredilen sosyal güvenlik kuruluşlarından Sosyal Sigortalar Kurumu 

Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından 

belirlenen (506 ve 2925 sayılı kanunlara göre ödenen gelir ve aylıklar tahsis numarasının son 

rakamına göre her ayın 17 ila 26 ncı, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre ödenen aylıkların her 

ayın 25 ila 28 inci, 5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ise ayın 1 ila 5 inci günleri) 

dönem ve tarihlerde gelir ve aylıkların Kanunun yürürlük tarihinden itibaren peşin olarak 

ödenmesine devam edilir; Kurumca, gelir ve aylıkların ödenme dönem ve tarihlerinin yeniden 

belirlenmesi halinde, bu husus ayrıca duyurulur. 

(2) Ödeme dönem ve tarihlerinin Kurumca yeniden düzenlenmesi halinde, ödeme 

tarihleri öne alınanların gelir ve aylıklarından bu sebeple bir kesinti yapılmaz, ödeme tarihleri 

ileri alınanlara ise bir ayı aşan gün karşılığı kadar fark ödenir. 

(3) Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe 

rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılır. 

(4) Ödeme günlerinden herhangi birinin Cumartesi veya Pazar günü dışında resmi tatil 

gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Kurumca belirlenerek ilan 

edilir. 

(5) Ödeme günlerinin hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlaması nedeniyle, erken 

ödeme yapılan sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz. 

(6) Sigortalı ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar 

bankalar ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ile imzalanacak protokollerle 

belirlenir. 

(7) Kurumca gelir ve aylık bağlananlara, bu gelir ve aylıkların ödenmesi sırasında ilgili 

banka veya PTT personeline gösterilmek üzere birer tanıtım kartı verilebilir, Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş bu nitelikteki kart veya belgeler de yenisi verilinceye 

kadar geçerli sayılır. 

(8) Sigortalı veya hak sahiplerine bir defaya özgü olarak ödenecek olan toptan ödeme ve 

verese ödemeleri, mevduat veya posta çek hesabı açılmadan ilgili ödeme merkezleri aracılığı 

ile ödenir. 

(9) PTT ile yapılacak protokollerde belirlenen yaşın üzerinde olanlar ile başkasının 

bakımına muhtaç olduğu tespit edilen sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları, protokolde 

belirtilecek usul ve esaslar dahilinde yazılı istekleri üzerine PTT aracılığıyla, bildirdikleri 

adreslerde kendilerine ödenebilir. 

(10) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtdışında 

sürekli ikamet edenlerin gelir ve aylıkları, yazılı istekleri halinde, masrafları kendilerince 

karşılanmak üzere yurtdışı hesaplarına transfer edilir. 

(11) On sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmayan çocuklara, kısıtlılara veya kendisine 

kayyım tayin edilen kimselere ait gelir/aylıklar, bunların veli, vasi veya kayyımlarına ödenir. 
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(12) Veli, vasi veya kayyımlarına yapılacak ödemelerde, sigortalı veya hak sahibine ait 

gelir/aylığı alma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve noterlikçe onaylanmış 

vekaletnamenin veya kesinleşmiş mahkeme kararı örneği, ödeme merkezlerinin ilgili 

personeline ibraz edilmesi şarttır. 

 
Yoklama işlemleri 

Madde 6 – (1) Gelir veya aylık almakta iken ölen yada gerekli koşulları kaybedenlerin 

zamanında belirlenerek, öncelikle bunlar adına yapılan ödemelerin durdurulması, daha sonra 

da gelir/aylığın kesilerek varsa yersiz ödemelerin geri alınması amacıyla bu maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde yoklama işlemleri yapılır. 

(2) Gelir/ aylık alanlar için gelir/aylık alma şartlarının devam edip etmediği; 

a) Sürekli iş göremezlik geliri alanlar için, sürekli iş göremezlik durumlarının devam 

ettiği, 

b) Vazife malullüğü ile malullük aylığı alanlar için Kanun kapsamında sigortalı 

olmadıkları, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmadıkları ile malullük durumlarının 

devam ettiği, 

c) Yaşlılık sigortasından aylık bağlananlar için Kanun kapsamında veya yabancı bir 

ülke mevzuatı kapsamında çalışmadıkları ile Kanun kapsamında sigortalı olmakla birlikte 

sosyal güvenlik destek primine tabi oldukları, 

ç) Sigortalı ve hak sahiplerinin hayatta oldukları, 

d) Ölüm geliri veya ölüm aylığı alanlar için, sigortalının; 

1) Dul eşinin evlenmediği, 

2) Reşit duruma girmemiş çocukların hayatta bulundukları, 

3) 18 yaşını doldurmuş erkek çocuklardan lise ve dengi öğrenim yapanların 20 yaşına, 

yüksek öğrenim yapanların 25 yaşına kadar öğrencilik durumlarının devam ettiği, 

4) Kız çocukların evlenmedikleri, 

5) Malul çocukların çalışma gücündeki kayıp oranının en az % 60 olduğu, 

6) Bu fıkranın (d) bendinin (3), (4) ve (5) inci alt bentlerinde belirtilen çocukların 

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerine tabi olarak iş kazası ve 

meslek hastalığı, analık ile hastalık sigortasına göre çalışmaları hariç, aynı zamanda Kanun 

kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmadığı veya kendi sigortalılığı 

nedeniyle gelir veya aylık almadığı, 

7) Ana ve babasının her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin 

net tutarından daha az olduğu ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç 

olmak üzere gelir ve aylık bağlanmadığı, 

8) Eş ve kız çocuklarından eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte 

yaşamadığı, 

hususları, Kurumca yürütülecek yoklama işlemleri ile tespit edilir. 

 
Yoklama yöntemleri 

Madde 7 – (1) Kurum gerekli gördüğü zaman ve hallerde belirleyeceği yöntemlerle gelir 

veya aylık alanlarla bunların veli, vasi, kayyım ve vekillerinin, bu tebliğin 6 ncı maddesinde 

yer alan bilgilerinin tespiti amacıyla yoklama yaptırabilir. Yoklama işlemi gelir veya aylık 

ödeyen bankalar ve PTT şubelerine de yaptırılabilir. 
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(2) Kurumca, gelir/aylık alma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacı ile 

gerekli görülen hallerde, kendi mevzuatlarına göre kayıt veya tescil yapan ilgili kurum, 

kuruluş, birlik ve odalar ile vergi dairelerinden usulüne göre düzenlenmiş belge istenebilir. 

(3) Kanuna göre bağlanan gelir/aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren 

aralıksız altı ay sonuna kadar almayanların gelir/aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının 

devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur. Durdurulan gelir veya aylıklar, sigortalı 

yahut hak sahipleri tarafından Kuruma talepte bulunulması durumunda, müstehaklık tespiti 

yapıldıktan sonra tekrar başlatılır. 

(4) Kurum ödemeler kütüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 

nüfus kütükleri her ay 15 günü geçmemek üzere belirli periyotlarla karşılaştırılarak, cinsiyet 

değişikliği, ölüm veya evlenme nedeniyle gelir ve aylık alma hakkını yitirdiği tespit edilen 

sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylık ödemeleri durdurulur. 

(5) Yurtdışında ikamet ederek gelir/aylıklarını yurt içindeki veya yurt dışındaki 

bankalardan kendisi veya veli, vasi, vekil veya kayyım aracılığı ile alanlardan ikamet ettikleri 

yabancı ülkelerde ikametgahlarına en yakın yetkili büyükelçilik veya konsolosluklardan 

hayatta olduklarına dair alacakları belgenin, her yılın Ocak ayı içerisinde kendileri tarafından 

gönderilmesi istenebilir. Söz konusu belgenin süresinde gönderilmemesi halinde gelir/aylıklar 

durdurulabilir. 

(6) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, gelir/aylık alma 

şartlarının devam edip etmediği, sigortalıların geçici iş göremezlik süresince veya vazife 

malullüğü yada maluliyet aylığı alanların fiilen çalışıp çalışmadığının tespiti hususunu 

mahallinde inceleme yapma yetkisine sahiptir. Söz konusu inceleme, öncelikle; 

a) Öldüğü halde nüfusa tescil edilmeyen gelir/aylık sahipleri, 

b) Boşandığı eşi ile fiilen birlikte yaşamayı sürdüren eş ve kız çocukları, 

olmak üzere, diğer gelir/aylık alma şartlarını yitirenlerin tespitini de kapsar. 

(7) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yürütülen 

soruşturmaya istinaden temin edilecek Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları 

tarafından verilen sağlık kurulu raporlarının Kurum Sağlık Kurullarınca, 

a) Vazife malullüğü, malullük ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıkların 

mevcut olmadığına, 

b) Mevcut olmasına rağmen gelir/aylık bağlanmasını gerektiren düzeyde olmadığına, 

karar verilmesi halinde, ilgililere bağlanan gelir/aylıklar başlangıç tarihi itibariyle iptal 

edilir ve yapılan yersiz ödemeler, Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsil edilir. 

 
Kanunun geçici 4 üncü maddesine tabi olanların yoklama işlemleri 

 
Madde 9 – (1) Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 

iştirakçi veya aylık sahiplerinin, yoklama işlemleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre, 

bunlardan 5510 sayılı Kanuna göre aylık alma hakları belirlenenlerin ise bu Kanuna göre 

yoklama işlemleri yapılır. 


