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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 0 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve
73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ile geçici iki madde
eklenmesine dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 24 . 7 . 1967 - Sayı : 12655)
No.
899

Kabul tarihi
13 . 7 . 1967

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 60 nci maddesine aşağıdaki ( D ) fıkrası eklenmiştir :
D ) 50 yaşını dolduran ve malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az
2 500 gününü maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bulunan, sigortalı da yukarıki ( A ) ve
(B) fıkralarında belirtilen şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır.
MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin ( D ) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir :
D ) MâlûUük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının kazancının % 11 idir. Bunun
% 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı işveren hissesidir.
Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta
l ı primi, sigortalının kazancının %14 üdür. Bunun % 6 sı sigortalı hissesi % 8 i de işveren hisse
sidir.
MADDE 3. — Evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılan kadın sigortalılara kendileri ve işveren
leri tarafından 5417, 6900 ve 506 sayılı Kanunlara göre ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
talan primlerinin yarısı, yazılı talepleri üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir.
işten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene içinde evlenmiş veya evlendikleri tarihten itibaren
bir sene içinde işinden ayrılmış olan kadın sigortalılar, evlenme dolayısiyle işten ayrılmış sayı
lırlar.
Evlenmeleri dolayısiyle toptan ödemeden faydalanmış bulunan kadın sigortalılardan 506 sayı
lı Kanuna tabi bir işe girenler, kendilerine verilen primleri aldıkları tarihten itibaren % 5 faizi
ile Sosyal Sigortalar Kurumuna iade ettikleri takdirde sigortaya tabi eski hizmetleri 506 sa
yılı Kanunun tatbikatında nazara alınır. Toptan ödeme seklinde aldıkları primleri Sosyal Sigor
talar Kurumuna iade etmiyenlerin Sigortalılık süreleri, 506 sayıh Kanuna tabi işlere yeniden gir
dikleri tarihten başlar.
MADDE 4. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 21 nci madde eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 21. — 1 . 3 . 1985 tarihi ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasın
daki sürede evlenmeleri dolayısiyle işlerinden ayrılmış bulunan kadın sigortalılardan yazılı talep
te bulunanlar hakkında da, bu kanunun 3 ncü maddesinde belirtilen esaslar dairesinde gerekli iş
lem yapılır.
.,
MADDE 5. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici 22 nci madde eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 22. — 1 . 4 . 1950 tarihindsn bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
maden işyerlerinin yeraltı işlerinde malûllük, yaılılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak çalışmış
bulunan sigortalıların, bu hizmetleri, bunların çalıştıkları işyerlerinden alacakları örneği kurum
ca hazırlanacak belgeleri Sosyal Sigortalar Kurumuna vermeleri suretiyle tevsik edilir.
Geçici 8 nci maddedeki çalışma belgelerinin düzenlenmesi bakımından işverenler ve sigortalı
l a r için belirtilen hükümler, yeraltı hizmetlerine ait çalışma belgeleri hakkında da uygulanır.
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MADDE 6. — Bti kanun, yayımı tarihini takibeden ve 506 sayılı Kanun gereğince Sosyal Si
gortalar Kurumuna işveren tarafından tevdi edilmekte olan üç aylık prim bordrolarının ilgili bu
lunduğu dönem başından itibaren uygulanır.
MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
^

Mület Meclisi
Cüt Birleşim Sayfa

V
12
17

34
52
105
111
112

341
508
320
528:530
556:572

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim Sayfa
40
42

66
84
86

391
297
509:511

:
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I - Gerekçeli 193 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 111 nci Birleşimine, 968 S. Sayılı basma
yazı Cumhuriyet Senatosunun 86 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Mület Meclisi Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân, Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal işler ve Bütçe ve Plân komisyonları görüşmüştür.
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