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17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Ek ve Geçici Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 10.1.1986 Sayı : 18984)
Kanun No.
3246

"

Kabul Tarihi
24 . 12 . 1985

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile ba Kanunun geçici 20 nci maddesine
göre kurulan sandıklarla ilk defa 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgi
lendirilecek sigortalılara;
a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulunmak ve en az 5 000 gün veya,
b) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulanmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3 600
gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş Lukıııniak şartıyla istekleri üzerine yaşlılık aylığı bağ
lanır.
EK MADDE 2. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 64 üncü maddesinin (a) bendindeki ka
dın ise 50, erkek ise 55 yaş şartı, sigortalılık süresinin başlangıcı 1 Ocak 1990 tarihinden sonra olanlar için
kadın ise 55, erkek ise 60 yaş olarak uygulanır.
EK MADDE 3. — 506 sayılı Kanuna 2098 sayıh Kanunla eklenen maddeler gereğince, sigortalılık süresine
ilave edilen gün sayıları, üç yıldan çok olmamak üzere, bu Kanunun ek madde 1, geçici madde 1 ve geçici
madde 2'de belirtilen yaş hadlerinden indirilir.
MADDE 2. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için sigortalının kadın ise 20, erkek ise 25 yıl
dan beri sigortalı olması ve en az 5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş bulunması
şarttır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte :
A) En az 15 yd (dahil) sigortalılık süresi bulunan'ara, 506 sayıh Kanunun 60 inci maddesine göre istek
leri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
B) a) 10 (dahil) - İS yıl sigortalılık süresi bulunanlara, kadın ise 41, erkek ise 46 yaşını,
b) 5 (dahil) - 10 yıl sigortalılık süresi bulunanlara, kadın ise 43, erkek ise 48 yaşım,
c) 5 yıldan az sigortalılık süresi bulunanlar kadın ise 45, erkek ise 50 yaşını,
Tamamladıkları tarihten itibaren istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlan ile bu Kanunun geçici 20 nci madde
sine göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Kanunim yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Aralık 1989 tarihi arasında
prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgilendirilecek sigortalılara;
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunmak ve en az 5 000 gün veya,
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldunnuş buhmınak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3 600
gün;
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmak şartıyla istekleri üzerine yaşlılık aylığı bağ
lanır.
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MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 inci maddesinin (A) fıkrasının ( a - b - c )
bendieri; bu Kanunun Ek 1 inci maddesi ve Geçici 2 nei maddesi kapsamına giren sigortalılar hakkında uy
gulanmaz.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR

Cilt
23
24

Türkiye Büyük. Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
50
53
54

364
714
22,24:62

I - Gerekçeli 390 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük. Millet Meclisinin 54 üncü Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas-No.: 1/733;

