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MADDE 1. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ye 4 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değitşirilmiştir:

Madde 2. — Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu Kanuna
göre sigortalı sayılırlar.
10 . 7 . 1941 tarihli ve 4081 saydı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan ko
ruma bekçileri bu Kanuna tabidir.
Bu Kanunda belirtilen Sosyal Sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunların eş ve çocuklan ve sigorta
lıların ölümlerinde bu Kanuna göre hak sahibi olan kimseleri yararlanırlar.
İşveren ve İşverenvekilinin

Tarifi :

Madde 4. — Bu Kanunun uygulanmasında 2 nci maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek veya
tüzel kişiler «İşveren» dir.
İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler «îşverenvekili» dir.
Bu Kanunda geçen işveren deyimi işverenvekilini de kapsar
İşverenin bu Kanunda belirtilen ve malî olmayan yükümlerinden dolayı aynen îşverenvekili de sorum
ludur.
Çiftçi mallarını koruma bekçileri hakkında, işverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümleri bunları tayine
yetkili makam tarafından yerine getirilir.
MADDE 2. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 nci maddesine aşağıdaki (E) fıkrası ek
lenmiştir:
E) 50 yaşını doldurmamakla beraber en az 20 yıldan beri sigortalı bulunan ve bu süre içinde en az 5 000
gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olan kadın sigortalılarla vergi mükellefi olmayan sa
kat erkek işçilere istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlamr.
Bu takdirde;
a) 20 ile 25 yıl arasındaki her tam yıl için yaşlılık aylığı bağlama oranından % 2 indirim yapılır.
b) 18 yaşından önce geçmiş bulunan süreler 20 yılın hesabında nazara alınmaz.
MADDE 3. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki iki ek madde ile bir geçici madde ilâve
edilmiştir:
EK MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen Bankalar, Sigorta ve Reasü
rans Şirketleri, Ticaret Odalan, Sanayi Odalan, borsalar ve bunların teşkil ettikleri birliklere bu Kanunun
yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yeni işe alınarak hizmet akdi ile çalıştırılacak kimseler hak
kında 506 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Halen çalışmakta olanlarla, bu sandıklardan aylık ve gelir almakta bulunanlar ve bu sandıklanıl borç ve
alacaklarîyle ve diğer bütün mameleki bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılacak
tüzük esastan dahilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilir.
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Bu tüzükte devir şekilleri, aktuaryal hesapların nasıl yapılacağı belirtilir.
Yapılacak aktuaryal hesaplar sonunda tespit olunacak teknik açıklar, sandıklara üye personelin bağh
olduğu kuruluşlarca devir tarihini takip eden 5 yıl içinde faizleriyle birlikte yıllık eşit taksitler halinde Sosyal
Sigortalar Kurumuna ödenir.
EK MADDE 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun değişik 6 nci maddesinin, 2 nci, 3 ncü
ve 4 ncü fıkralarıyle 4837 sayılı Kanunun muaddel 13 ncü maddesinin (E) bendi hükmü bu Kanunun yürür
lük tarihini takip eden mali yılbaşından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Sigortaya Tabi Olma Halinin Devamı :
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce sigortalı sayılan çiftçi mallarını koruma bek
çilerinden primleri ödenmemiş olanların, 506 sayılı Kamuna göre tahakkuk ettirilecek prim borçlarının tama
mı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl İçinde ödendiği takdirde bu süreye ilişkin sigortalılık
haklan saklıdır.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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I - Gerekçeli 194, 194'e 1 ve 194'e 2 nci ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisinin 96 ve 87 ile 99
ncu birleşimlerine, 514 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 74 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan,
Bütçe ve Plan komisyonları ile Karma Komisyon görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/286

Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve

