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İş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun
(Resmî

Gazete ite ilânı : 3 .III .1959 - Sayı:

10149)

No.
7232

Kabul tarihi
26 . II. 1959

MADDE 1. •— 4772 sayılı Kanunun 6707 sayılı Kamınla
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

muaddel 7 nci mad

Madde 7. •— Prim ve ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların en
çok haddi (50) lira ve en az haddi (6) liradır.
Günlük kazançları (6) liradan az olanlarla ücretsiz çalışanların günlük ka
zançları (6) lira ve günlük kazançları (50) liradan fazla olanların günlük ka
zançları (50) lira sayılır.
MADDE 2. — 4772 sayılı Kanuna 6707 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 3
ve 4 ncü maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Muvakkat madde 3. — î ş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (6) liradan az günlük kazanç üzerinden
bağlanmış olan veya bağlanması gereken daimî iş göremezlik ödenekleri ile ölen
sigortalıların hak sahiplerine bağlanmış olan veya bağlanması gereken gelirleri
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten i1 ibaren (6) lira asgari günlük kazanç
esasına göre artırılır.
Muvakkat madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (6) liradan az
günlük kazanç üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği almakta olan sigortalıların
ödenekleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (6) lira asgari kazanç
esasına göre artırılır.
MADDE 3. — Bu kanım 1 Mart 1959 tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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