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Madde 1- 2004 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2005 yılı Ocak ayı ödeme dönemi 

arasında, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 17.10.1983 tarihli ve 

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre; 

a) Gelir veya aylık almakta olanlara, 2003 yılı Aralık ayı ödeme döneminde 8.1.2003 

tarihli ve 4784 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya 

Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yapılan 

sosyal destek ödemesi tutarları gelir ve aylıklara eklenerek bulunacak gelir ve aylıklar ile 506 

sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler 2004 yılı Ocak ayı 

ödeme döneminden itibaren % 10 oranında, 2004 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden 

itibaren de bir önceki aya göre % 10 oranında artırılarak ödenir. 

b) 2004 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar 

ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve 

geçici 82 nci maddelerine göre 2004 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, 2004 

yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 10 oranında, 2004 yılı Temmuz ayı ödeme 

döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 10 oranında artırılmak suretiyle belirlenir. 

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük 

kazanç hesabına giren son takvim ayı 2004 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak 

gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı % 10 oranında, 2004 yılı Temmuz ayı 

ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 10 oranında artırılarak belirlenir. Son 

takvim ayı 2004 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı 

itibarıyla hesaplanan gelir tutarı % 10 oranında artırılarak belirlenir. Ancak bunlara 2004 yılı 

Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmaz. 

d) Bağlanan gelir ve aylıklar ile telafi edici ödemelerin artırılmasında ve yukarıdaki 

(b) ve (c) bentleri uygulanmak suretiyle bağlanacak gelir ve aylıkların artırılmasında, 506 

sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi hükümleri; 2004 yılında malullük veya yaşlılık aylığı 

bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerinin 506 sayılı 



Kanunun geçici 82 nci maddesine göre 2004 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylıkları için, 

Ocak 2004 ile aylık başlangıç tarihi arasında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan 

tüketici fiyatları indeksi artış oranları ile iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak 

kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2004 yılına ait olanların 

gelirlerinin artırılmasında 506 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

 

Madde 2- 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda 

Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre; 

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2003 yılı Aralık ayı ödeme döneminde 

aldıkları aylıklara, 4784 sayılı Kanuna göre ödenen sosyal destek ödemesi eklenerek 

bulunacak aylıklar, aylık ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere ayrıca 2004 yılı Ocak 

ayından itibaren % 10 oranında ve 2004 yılı Temmuz ayından itibaren de bir önceki aya göre 

% 10 oranında artırılarak ödenir. 

b) 2004 yılında bağlanacak aylıklar 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir 

tablosu ve gösterge tutarları esas alınarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan aylığa önce 

8.1.2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanuna göre hesaplanacak miktarda sosyal destek ödemesi 

eklenir ve bulunan tutar ayrıca (a) bendine göre artırılarak ödenir. 

 

Madde 3- 1479 sayılı Kanun ile 2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılara yapılacak 

yardımlar ve yönetim giderlerini karşılamak üzere sigortalılardan alınacak primlere esas olan 

ve 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ile katsayı sabit kalmak kaydıyla 

gösterge tablosu 2004 yılında % 20 oranında artırılarak uygulanır. 

1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve 50 nci 

maddesinin ikinci cümlesi hükmü ile 2926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası 

hükmü 2004 yılı için uygulanmaz. 

 

Madde 4-6- (17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 7- 506, 2925, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre gelir ve aylık alanlara 2004 

Malî Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan (r) 

bendine göre ayrıca sosyal destek ödemesi yapılmaz. 

 

Madde 8-12- (17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 13- (17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 



Madde 14- (1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu hüküm 2/9/1971 tarihli 

ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kurumu Kanunu ile ilgilidir.) 

 

Madde 15- (2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 16- (Bu madde 2926 sayılı Kanundaki bazı maddelerin yürürlükten 

kaldırılmasını hüküm altına alan 4956 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (d) bendinin 

değiştirilmesi ile ilgili olup, gereği 2926 sayılı Kanunda yerine getirilmiştir.) 

 

Madde 17- 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (C) bendinin son paragrafı, 

24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesinin (h) 

bendinin ikinci, üçüncü ve dördüncü paragrafları ile (r) bendi bu Kanunun yayımı tarihinde, 

2926 sayılı Kanunun bu Kanunla yeniden düzenlenen 33, 34 ve 35 inci maddeleri 1.1.2005 

tarihinde yürürlükten kalkar.1 

 

Yürürlük 

Madde 18- Bu Kanunun; 

a) 1 ve 2 nci maddeleri 2004 yılı Ocak ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde, 

b) 3, 7, 9 ve 13 üncü maddeleri 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 4, 5, 6 ncı maddeleri 8.8.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

d) 12 nci maddesi 1.2.2004 tarihinde, 

e) 10 ve 11 inci maddeleri 1.5.2004 tarihinde, 

f) 14 üncü maddesi 1.1.2005 tarihinde, 

g) 16 ncı maddesi 2.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

h) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

Yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 19- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

                                                 
1 Bu maddede bulunan "1/1/2005“ tarihinin "30/6/2007“ olarak uygulanacağı 26/12/2006 tarihli ve 

5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesiyle hükme bağlanmıştır. 


