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MADDE 1. — bü6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunumun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutu
lan günlük kazançların alt sınırı 18 lira, üst sınırı 165 liradır.
Günlük kazançları yukarda belirtilen asgari hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan sigor
talıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları 165 liranın üstünde olanların ka
zançları da 165 lirö, olarak hesaplanır.
Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu kazanç ile alt ısınır arasındaki farka ait sigorta
primlerinin tümünü işveren öder.
Aynı zamanda 1 den fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler
yukarda yazık üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa faik, sigortalının müracaatı üze
rine hissesi oranında kendisine ödenir.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış ve bağlanmasına hak kazanmış olan mâlûHye't ve ihtiyarlık aylıkları ile ölen sigortaMarın hak sahibi 'kimselerine bağlanan aylıklar ve
iş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle bağlanan aylıklara esas tutulan günlük kazançların alt
sınırı, bu kanunun yayım tarihini tabibeden döinem başından itibaren 18 liraya çıkarılarak ödeme
bu esasa göre yapılır.
MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayımı tarihini takibeden kurumun ödeme dönemi başından
itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - Gerekçeli 337 ve 337 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisinin 137 ve 154 ncü
Birleşimime, 1649 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 100 ncü Birleşim tutanağına bağlı
dır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Çalışma ve Plân komisyonlarından kurulan Geçici, Cumhuriyet
Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından kurulan Geçici komisyonları görüşmüş
tür.
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