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506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine
Kanuna dört geçici madde eklenmesine dair Kanun
(Resmî
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bu

Gazete ile yayımı : 16 . 3 . 1973 - Sayı : 14478)
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MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesinin (D) bendi aşağıda
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir :
D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının kazancının % 13'üdür. Bunun
% 6'sı sigortalı hissesi, % 7 "si de işveren hissesidir.
Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi, sigortalının kazancının % 16'sıdır. Bunun % 7'si sigortalı hissesi, % 9 ü da işveren hissesidir.
MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 1, — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte iş kazalariyle meslek hastalıkları
sigortasından gelir almakta olanlarla gelir bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlan
mamış bulunanların gelirleri, 1 . 4 . 1973 tarihinden başlamak üzere, iış kazasının vukubulduğu ve
ya meslek hastalığının anlaşıldığı yıllara göre, aşağıda yazılı kat sayılarla çarpılmak suretiyle ar
tırılır :
1968 veya daha eski yıllar 1,40
1969
1,30
1970
1,20
1971
1,10
Ancak yukarıdaki fıkra hükmünün 18 liradan daha az günlük kazançlara göre bağlanmış olup
25 . 8 . 1971 tarih 1474 sayılı Kanımla bu sınıra yükselmiş olan gelirlere uygulanmasında, bu yük
seltmeler nazara alınmaz.
Artırılan gelir tutarı, 78 nci maddede öngörülen günlük kazancın alt sınırına göre hesaplanacak
gelir tutarından az ve üst sınıra göre hesaplanacak gelir tutarından fazla olamaz.
Yukarıdaki fıkralar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler için de
uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, malûllük, yaşlılık veya ölüm ay
lığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanlarm
aylıkları, 1 . 4 . 1978 tarihinden başlamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortalama yıllık kazan
cın tayininde nazara alman son takvim yıllarına göre, aşağıda yazılı kat sayılarla çarpılmak sure
tiyle artırılır :
1968 veya daha eski yıllar 1,40
1969
1,30
1970
•
1,20
1971
1,10
Ancak malûllük veya yaşlılık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan
aylıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 6 480 lira lan az olup 25 . 8 . 1971 tarih ve 1474 sayıh Ka
nunla bu hadde yükselmiş olan aylıkların artırılma anda, yukarıda yazılı kat sayılar, aylığın bu hadde
yükselmesinden önceki tutarlarına uygulanır.
Yukarıdaki fıkralar, bu kanun yürürlüğe girliği tarihten sonra bağlanacak
uygulanır.
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506 sayılı Kanunim 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 96 ncı maddesi hükmü saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 3. — 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen Askerî Fabri
kalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Genel Müdürlüğü
işçileri Emekli Sandığı mevzuatına göre bağlanmış iş kazası, emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü,
dul ve yetim aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanma
mış bulunanların bu aylıkları 1 . 4 . 1973 tarihinden başlamak üzere geçici 1 veya geçici 2 nci mad
delerde belirtilen kat sayılarla çarpılmak suretiyle ve bu maddelerde belirtilen esaslara göre artı
rılır.
GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak ayhk ve gelir artır
maları, kamunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 9 ay içinde tamamlanır.
Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için görevlendirilecek personeline, yukarıda yazılı -süre
içinde, ayda 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırılabilir, ödenecek fazla çalışma ücreti,
Bütçe Kanunundaki sınırları aşmamak üzere, Kurumun Müdürler Kurulunca tespit edilir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihini takibe den aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa

26
27

7
9

29
31

126
143
145
10
12
38

562
175:176
352:360
196
380:392
83:103

20
30
32

745
418
650:654

Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa

•

34
35
36

59
72
73

3
607
18:24

I - Gerekçeli 743 ile 743'e 1 ve 743'e 2 nci ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisinin 145 ve
73 ncü birleşimlerine, 215 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 32 nci Birleşim, tutanağına
bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Çalışma ve Plân komisyonlarından kurulan
Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/597, 598, 726

Geçici,

Cumhuriyet
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