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             Madde 108 – (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005 – 5335/3 md.) 4857 sayılı İş 

Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgarî 

ücretin net tutarından daha az aylık geliri olup, kendisini ve Türk Medeni Kanunu 

hükümlerine göre bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı 

da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar bu Kanunun uygulanmasında muhtaç 

sayılırlar. 

             Muhtaçlık, dul ve yetimler tarafından tanzim ve imzaları ihtiyar heyetlerince tasdik 

edilecek beyan kağıtları üzerine daimi olarak oturdukları yerlerin bağlı bulundukları il veya 

ilçe idare heyetleri tarafından muhtaçlık sebepleri açıkça gösterilmek suretiyle verilecek 

mazbatalarla belirtilir. 

             Bu mazbatalara karşı ilgili veya Sandık tarafından Danıştayda dava açılabilir. 

Sandıkça itirazda bulunulması halinde netice alınıncıya kadar aylığın yarısı ve toptan ödeme, 

kesenek iadesi ve ikramiye gibi ödemelerin tamamı emanet olarak Sandıkta alıkonulur. 

             Madde 109 – Sandık Yönetim Kurulu, idare heyetlerinin soruşturma ve kararları 

dışında ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında başka yerlerde de idare makamları 

vasıtasiyle ayrıca her çeşit soruşturma yaptırmaya, resmi ve özel idare, müessese ve 

ortaklıklardan ve şahıslardan bilgi istemeye yetkili ve bunlar da vermeye mecburdurlar. 

                Madde 110 – Sonradan veraset, bağış, vasiyet yoliyle veya başka suretlerle para, 

menkul ve gayrimenkul mal ve gelir edinmiş veya kazanç sağlamış olanlar;  

bu durumlarını, bunları iktisap ettikleri tarihten itibaren bir ay içinde beyanname ile Sandığa 

bildirmeye mecburdurlar. Bu takdirde bu hallerin muhtaçlığını gidermiş olup olmadığı Sandık 

tarafından evvelce bu muhtaçlığı karara bağlıyan yerler idare heyetlerince yeniden karara 

bağlattırılır. 

             

 Madde 111 – Sandık Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bakmaya mecbur olanlar 

tarafından bakılmadığından veya bağlanan nafaka veya sağlanan menfatin azlığından dolayı 

muhtaç durumda olmaları hasebiyle aylık bağladığı dul ve yetimlerin bakmaya mecbur 

yakınları aleyhine gerekli nafakanın bağlanması veya bağlanan miktarın artırılması için 

doğrudan doğruya veya üçüncü şahıs sıfatiyle dava açmaya yetkilidir. 

 


