506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
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MADDE 1. — 506 sayılı
değiştirilmiştir :

13341)

Sosyal Sigortalar Kanununun 20 nci

maddesi

aşağıdaki

şekilde

Madde 20. — iSürekli iş göremezlik geliri, sigortalının meslekinde kazanma igücûnün tamamı
nı veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır.
Sürekli ve tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kazancının % 70 ine eşit yıllık bir gelir bağ
lanır.
Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi he
saplanarak bunun üş göremezlik derecesi oranındaki t u t a n kendisine verilir.
iSürekli kısmi veya sürekli tam iş göremez durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli ba
kımına muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır.
MADDE 2. — 506 sayılı ıSosyal Sigortalar
değiştirilmiştir :

Kanununun 23 noü

maddesi aşağıdaki

şekilde

Madde 23. — iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygula
nır :
I - ölen sigortalının 88 nci madde gereğince tesibit edilecek yıllık kazancının % 70 inin :
A ) Dul karısına % 50 si, gelir alan çocuğu bulunmıyan dul karısına üçte ikisi,
B ) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışanı lyacak durumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş
olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, gelir alan çocuğu
bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi,
C) Çocuklardan :
a) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde
25 yaşını doldurmamış yahut yasları ne olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl bulunanla
rın her birine % 25 i,
„.
b ) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve
babalan arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik
bağlantısı bulunmakla beraber analan sonradan evlenenlerin her birine % 50 si,
- Oranında yıllık gelir bağlanır.
H - iSürekli iş göremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde
haksahiplerine, sigortalıya verilen sermaye naz ara alınmaksızın, bu kanun hükümlerine göre
gelir bağlanır.
I I I - (Sigortalı tarafından
evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı
hükme bağlanmış çocuklariyle, sigortalının ölümünden sıonra doğan çocuklan bağlanacak ge
lirden yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar.
I V - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı sigortahnın yıllık: kazancının
% 70 ini geçemez. Bu sınmn aşılmaması içsin gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden oran
tılı olarak indirmeler yapılır.
-

V - (Sigortalının ıçocuklanna bağlanan gelirler; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması ha
linde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam
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eder. B u yaşları doldurdukları tarihlerde çalışa mıyacak durumda malûl olan çocukların gelir
leri, bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. 101 nci madde hükmü saklıdır.
V I - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme sön
bulunca gelir yeniden bağlanır, sonraki kocasından da gelir almaya hak kazanan dul karıya,
bu gelirlerden fazla olanı ödenir.
V I I - Gelir almakta iken evlenen kız çocukların gelirleri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan
evlenmenin son bulması halinde, V nci fıkra hükmü «aklı kalmak şartiyle, bu tarihten başlanarak
yeniden gelir bağlanır.
MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 24. — Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken gelirle
rin toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 70 inden aşağı ise, artanı, eşit hisseler halinde ge
çimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına gelir olarak verilir. Ancak, bun
ların her birinin hissesi sigortalının yıllık kazancının % 70 inin dörtte birini geçemez.
Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek gelirlerin toplamı, sigortalının
yıllık kazancının % 70 inden aşağı değilse ana ve babanın gelir bağlanma hakları düşer.
MADDE 4. — 506 sayılı Kanunun 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 36. — Bu kanuna göre, sürekli iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı al
makta olanlar, hastalıkları halinde bu kanunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlardan ya
rarlanırlar.
MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 54 ncü maddesinin
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:

( b ) fıkrası aşa

Madde 54. — b) E n az 5 yıldan beri sigortalı bulunmak, her yıl için ortalama olarak en az
120 gün veya toplam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş ol
mak,
MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir:
Madde 55. — Malûllük aylığı bağlanmasına halı kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarihten
önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına
esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 3 takvim yılına göre bulunacak ortalama
y ı l ı k kazancının % 70 i oranında yıllık malûllük geliri bağlanır.
4 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarki fıkraya göre
hesaplanır. 4 takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllık malûllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim
yılları esas alınmak suretiyle -tesbit edilir.
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olan sigortalıya yukarki fıkralara göre
hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 80 i oranında yıllık malûllük geliri bağlanır.
Malûllük aylığı, yıllık malûllük gelirinin oniikide biridir.
MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştmlmiştir:
Madde 60. — A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının:
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5 bin gün malûllük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunması veya,
b ) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber en 25 yıldan beri sigor
talı bulunması ve bu süre zarfında en az 5 bin gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
ödemiş olması ve yazılı talepte bulunması şarttır.
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B ) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran, sigortalılık süresi en az 15 yıl olan ve her
yıl için ortalama en az 120 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş bulunan si
gortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır.
C) a) 50 yaşını dolduran,
b) Erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi
çalışmalannın en az 1 800 gününü maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bulunan,
Sigortalı da yukarki (A) veya ( B ) fıkralarınla belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından
yararlanır.
MADDE 8. — 506 sayılı sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekillide değiş
tirilmiştir :
Madde 61. — 60 nci maddenin (A) fibrasında yazılı şartlan yerine getirerek yaşlılık aylığı
bağlanmasına hak 'kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarihten önce mâllûlük, yaşlılık ve ölüm si
gortalan primi ödenmiş, son 5 takvim yılının prim hesabına esıas tutulan kazanç tutarları topla
mı en yüksek olan 3 takvim yılına göre bulunacak ortalama y ı l ı k kazancının % 70 i oranında yıl
lık yaşlılık geliri bağlanır.
4 takvim yılı prim ödemiş bulunan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarıjki fıkraya
göre hesaplanır.
4 taikvim yılından az mâlûllülk, yaşlılık ve ölüm sigortalan prlimi ödemiş olian sigortahnın yılı:*
yaşlılık gelirinin hesabına esıas tutulacak ortalllama yıllık kazancı prim ödediği takvim yılllan esas
alınarak tesbit edilir.
60 nci maddenin ( B ) fıkrasına göre yaşlılılk goiirö bağlanmasına halk kazanan sigortalıya yukardaki orandan sigortalılık süresinin 25 yıldan eksik her tam yık için % 0,50 indirme yapılmak
suretiyle yıllık yaşklık geliri bağlanır.
Kadm ise 50, erkek ise 55 ten yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri
yukanki fıkralara göre (kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonrıa doldurmuş olduğu her tam yaş
için % 1 artırılarak hesabolunur.
Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelrinin onikide biridir.
MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigoralar Kanununun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değüştMlmiştir:
Madde 64. — Sigortalı olarak çalıştığı işten aynlıan ve malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanma
sına hak kazanamıyan,
a) Kadın ise 50, erkek fee 55 yaşını doldurmuş bulunan sigortalıya,
b) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya,
Kendisinin ve işverenlerinin ödediği, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primlerinin toplamı,
yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir.
MADDE 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 66 nci maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki
şekülde değiştirilmiştir:
Madde 66. — d) Ölüm tarihinde, en az 5 yıldan beri sigortalı bulunan ve her yıl için ortalama
olarak en az 120 gün veya toplam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi
ödemiş bulunan,
MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki

şekilde de

ğiştirilmişler:
Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine b a ğ t a a c a k aylığın tesbitinde:
a ) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük veya
yaşlılık aylığı,
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'b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebe
biyle aylığı kesilen sü.gorlsa2ı için, ölüm tarikine ve 58 ve 63 ncü maddeleırdeki esaslarla göre tesbiıt
edilecejk aylık,
e ) En az 5 yıldan beri sigortalı oüian ve bar yıl için ortalama olanak en ıaz 120 gün veya toplam
olanak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş bulunan sigortalının öilüm ta
rihlinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödenmüış son 5 takvim yılının prim he
sabıma esas tutulan kazanç tutarları toplamı ıen yüksıek ollan 3 takvim yılına göne builümacajk ortala
ma yılhk kazancının % 70 i üzerimden hesaplama oalk yıllık gelirimin onikide biri,
Esas tutulur.
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda mâlûli sayılaralk aylık bağliammış ve
ya aylık bağlanmasına hak kazanmış dıse, ( a ) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek aylıklarda
bu hal nazara ahnmiaJdan sigortalıya bağllamabilecek aylık esias tutulur.
â
4 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) fıkrasına göre hesap
lanır. 4 takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prJnri ödemiş olan sigortalının
yıllık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazanç prim ödediği takvim yılları naza
ra alınarak tesıbit edilir.
Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması iıg'.'i istekte bulunmamış olan sigortalının kadın ise
50, erkek ise 55 ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak yıllık gelir bu
fıkrada belirtilen oran kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş
içı'ıi» % 1 artırılarak tesbit olunur.
MADDE 12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 68 nci maddesinin ( B ) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 68. — B ) Sf^ortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 55 ya
şını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı taraflıdan sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, ay
lık alan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki ko :aya üçte ikisi,
MADDE 13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 71 nci maddes'aJn 1 numaralı fıkra
sının ( B ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 71. — I - B ) Sigortalı eşinin ölümü tar:7îinde çalışamıyacak durumda malûl veya
55 yaşım doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50
si, toptan ödeme yapılan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi,
MADDE 14. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
Madde 78. — B u kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tu
tulan günlük kazançların üst sınırı 120 lira alt sının 12 liradır.
Günlük kazançları yukarda belirtilen asgari hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan sigor
talıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları 120 liranın üstünde olanların
günlük kazançları da 120 lira olarak hesaplanır.
Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta
primlerinin tümünü işveren öder.
Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen prim
ler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesaplana'îak miktarı aşarsa fark, sigortalının müracaatı
üzerine hissesi oranında kendisime geriıverilir.
MADDE 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 96 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştic :
Madde 96. — Bu kanuna göre malûllük ve y tşlılık sigortasından bağlanacak aylıklar ile, ölüm
sigortalarından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın yıllık
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tutarı 78 nci maddedeki günlük kazanç alt sınırımı 360 katından daha az, prime esas günlük ka
zanç üst sınırının ter yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak
aylığın yıllık tutarından fazla ola
maz.
Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sanlıklardan 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci mad
desine göre bağlanmış emekli, adî malûllük veya vazife malûllüğü aylıkları i'le mezkûr kanunun
geçici 1 nci maddesin-jn 1 nci fıkrasına göre Kurumca bağlanacak aylıklarla dul ve yetim aylık
ları (aylık alan tek kişi de olsa) toplamı yukarıki fıkraya göre bulunacak alt sınırdan aşağı ola
maz.
MADDE 16. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 101 nci maddesinin 2 ncâ fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 101. — Malûl koca 55 yaşını doldurduktan sonra kontrol muayenesine tabi tutulmaz.
MADDE 17. — 506 sayılı Sosyal Sügortalar Kanununun 106 nci maddesinin (a) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 106. a)

Karısı çahşamıyacak durumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş kocası,

MADDE 18. — 506 sayılı Sosyal
değiştirilmiştir :

Sigortalar Kanununun 107 nci

maddesi aşağıdaki! şekilde

Madde 107. — 2 nci maddede belirtilen sigortalılardan hastalık ve analık sigortalarının uygu
lanmasında ödenen primin ilişkin olduğu günü takibeden onuncu günde başlanarak yitirijlmli'ş sa
yılır.
Ancak, sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesiı veya işverenin lokavt yapması
hallerinde sigortalılık niteliği bu sürelerin sıona ermesini takibeden onuncu günden başlanarak
yerilmiş sayılır.
MADDE 19. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar K a ınnuna aşağıdaki ek madde ilâve edilmiştir :
E k madde — 1136 sayılı Avukatlık Kanununla Sosyal Sigortalarla ilgilendirilenler hakkında
da 506 sayılı Kanunla bu kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 20. — 508 sayılı Sosyal Si'gortalar Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir :
1leri yaştakilere

aylık

bağlama

şartları

GEÇİCİ MADDE 8. — A)
Bu kanunun yürürlüğe gerdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan
sigortalılardan, 55 yaşını doldurmakla beraber 60 nci maddede yazılı şartları yerine getiremedik
lerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanması aa hak kazanamıyan ve :
a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten öne ;ki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nc:ı bendinin
( A ) , ( € ) ve ( D ) fıkralarında belirtilen işlerden gayrı işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tev
sik eden,
b ) Sigortalılık süresince her yıl syim en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan,
c ) E n az 5 yıl sigortalı bulunan,
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre
yaşlılık aylığı bağlanır.
3 ncü maddenin 1 nci bendinin (05), ( E ) , ( F ) , (Cr), ( H ) , ( i ) , ( J ) ve ( K ) fıkraları kapsamına
giren çalışmalar yukardaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çahşma süresine katıl
maz.
Bu maddede belirtilen eski çahşma süreleri, 506 sayılı Kanun ile bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte sigortalı bulunanlar için 1972 yılı sonuna kadar sigortalılıkları işbu kanun yürürlü-
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ğe 'girdiği tarihten sonra başlıyan sigortalılar için de 'sigortalılıklarının başladığı tarihten iti
baren en geç bir yıl içinde kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir.
1 . 3 . 1966 tarihinden bu kanunun yürürlüce girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen
çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde verilmiş, çalışma belgesi olarak kabul edilir.
işverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden
zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır.
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı
bir hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek
bunu
düzenliyenler gerekse ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden uğnyacağı zararları % 50 fazlasiyle
ve kanuni faizi ile birlikte kuruma ödemekle yükümlüdür.
Bu gibiler hakkında, aynca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapıhr.
B ) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılardan, 50 yaş:nı doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 60 nci maddede yazılı şartları yerine
getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki
şart
larla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık
aylığı bağlanır.
C) Sosyal Sigortalara 86 nci maddeye göre topluluk sigortası yoliyle tabi (olanlar hakkında
yukarki (A ve B ) fıkraları hükümleri uygulanmaz.
MADDE 21. — 508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir:
(Geçici Madde 1. — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, iş kazaları ve meslek hastalık
ları sigortasından gelir almakta olanlar ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından
aylık al
makta olanlar ve gelir veya aylık bağlanmasına bak kazanmış durumda olup da, henüz işlemi
tamamlanmamış bulunanlar, yürürlük tarihinden,
Daha önce gelir veya aylığı kesilenlerden kamunun yürürlük tarihinden sonra gelir veya aylı
ğın kesiliş sebebinin ortadan kalkmasiyle gelir veya aylık ödenmesine tekrar hak kazananlar,
Lak kazandıkları tarihten itibaren gelir veya aylık tutarları bu kanunun hükümlerine göre yeni
den tesbit edilir.
Yukardaki fıkralara Igöre yeniden tesbit edilscek gelir ve aylık tutarları gelir Veya aylıklara
esas olan eski yıllara ait kazançlar ile kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklara
esas ıolan yıllık kazançlar bu kanuna bağlı cetveli 3 yazılı kat sayılarla çarpılmak suretiyle he
saplanır.
Şu kadar k i ;
a) Yeniden tesbit edilecek ve bundan böyle bağlanacak aylık tutarı bu kanunun 96 nci mad
desine göre hesaplanan âzami aylık tutarını aşamaz.
b ) Aylıkların hesabına esas olarak seçilen 3 yıl kazançlarının aidoldukları
kat sayılarla
çarpılarak meydana gelen değerleri, en yüksek yıllık kazancın katsayısı ile çarpılan değerini
geçemez.
Artırmalar neticeleninceye kadar ödenmekte c a n gelir veya aylıklar sonradan mahsubu ya
pılmak üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. Ancak, 506 sayılı Kanunun 96 nci maddesi uyarınca
alt sınıra göre kendilerine gelir veya aylık bağlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 2. — B u kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli sigorta

kanunları

hükümlerine göre bağlanmış olan iş kazası ve meslek hastalığı gelirleri ile maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm aylıkları da 506 sayılı Kanunun bu kanunla değiştirilen 20, 23, 24, 55, 60, 61, 67 nci
maddelerinde belirtilen esaslara uygun
olarak (bağlanacak aylıklar seviyesine getirilir.
GEÇİCİ MADDE 3. — B u kanunun yayımın lan önce çeşitli işyerlerinde fikir ve beden işçisi
olarak çalışmakta olup, her ne sebeple olursa olsun Sosyal Sigortalar Kurumuna veya bu Ku
ruma devredilen çeşitli emekli sandıklarına emekli veya yaşlılık aylığına esas olacak prim öde-
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memiş olanlar hizmetlerini belgelendirdikleri ve o zamana ait ilk aylık ücretleri üzerinden işçi ve
işveren sigorta primlerini en geç beş yıl içinde defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde
toplam olarak en çok 10 yıllık hizmetleri Sosyal Sigortalarda veya Sosyal Sigortalara devredilen
sandıklarda geçen hizmetleriyle birleştirilir.
G-EÇİOİ M A D D E 4. — B u kanunun uygulanmasına ait işlemlerin zamanında yapılmasını ve
prim tarifesi ile teknik bilançonun hazırlanmasını sağlamak maksadiyle, ıçahşma saatleri dışında
görevlendirilecek personele, Kurum Müdürler Kurulunca tesbit edilecek esas ve miktarlar dahi
linde bir ücret ödenir.
YukardaM fakra hükmü 506 sayılı
her türlü haller için de uygulanır.

Kanunun tatbiki dolayısiyle munzam mesaiyi

gerektiren

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanununun 3 ncü maddesi hükmüne tabi değildir.
GEÇİCİ MADDE 5. — Sigortalılık hakkı tanınan görevlerde bulunupta, T. B . M. M. üyesi
seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren altı ay ~Mia.de Sosyal Sigortalar Kurumuna
müracaat
ettikleri takdirde, bu kanunun sigortalılara tanıdığı haklardan faydalanırlar. Sigorta primlerinde
işveren hissesi T. B . M. M. Başkanlığınca ödenir.
M A D D E 22. — 1136 sayılı Avukatlık
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanununun geçici 1 nci

maddesinin bu kanuna ay

MADDE 23. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe £irer.
MADDE 24. — B u Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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CETVEL
iş kasaları ve meslek hastalıkları sonucu sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlar ile
ölen sigortalıların gelir almakta olan hak sahipleri ve malûllük, yaşlılık, ölüm sigortasından aylık
almakta olanların gelir veya aylıklarının artırılmasında ve yeniden aylıkların bağlanmasında
kullanılacak katsayılar.
Kazanç yıllan

Katsayı

1950 ve önceki yıllar
1951
1952
1953
1954
1955
1958
1957
1958
1959
1980
1961
1982
1983
1964
1965
1966
1987
1968
(X)

İş kazasının

meydana

geldiği

veya meslek

5,7
5,6
5
4,7
4,1
3,6
3,1
2,7
2,4
1,9
1,8
1,7
1,6
1,4
1,3
1,2
1,1
1
1

hastalığının

anlaşıldığı

yıl

muteberdi)

B U KANUNA A Î T TUTANAKLAE
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa

86

79
93
98

598
426
657:682

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa

>3

68
70

579
611,613:645,
646:657

I - Gerekçeli 897 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 98 nci Birleşimine, 1277 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 70 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
I I - Bu kanunu; Millet Meclisi Çalışma ve Plân, Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe
ve Plân komisyonları görüşmüştür.
I I I - Esas No. 1/674

