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“… 

5510 sayılı Kanunun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” 

başlıklı 28. madde metninde bulunan “Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklarından 

yararlanabilmek için, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı 

işten ayrıldıktan, (b) bendinde belirtilen sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip 

vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları, 4. maddenin birinci fıkrasının 

(c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı 

alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır” şeklindeki hükümdeki “4. maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan ... sonra” ibaresinin 

sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı, sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunduğu 

sırada yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma hayatına devam edebilmesinin sosyal 

hukuk devletinin amacıyla uyumlu olduğu, kuralın yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmek için 

çalışılmakta olan işten ayrılmayı öngörmesi nedeniyle çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği, 

29/4/1986 tarihli ve 3279 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle yaşlılık aylığı bağlananların 

sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle hem aylık almalarının hem de çalışmalarının 

mümkün olduğu, bu durumda yaşlılık aylığı için işten ayrılma koşulunun aranmasının bir 

öneminin kalmadığı, nitekim itiraz konusu kuralla öngörülen şekli şartı yerine getirmek için 

sigortalının çalıştığı işten çıkışını yaptırıp yazılı tahsis talebinde bulunduktan sonra sosyal 

güvenlik destek primi ödemek suretiyle ertesi gün işbaşı yapabileceği, koşulları taşıyan 

sigortalıya mevzuat uyarınca tahsis talebinden itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK) tarafından aylığın bağlanması gerektiği ancak uygulamada bu sürenin çok daha uzun 

olduğu, bu durumda kural uyarınca işten ayrılmış olan sigortalının aylık bağlanıncaya kadar 

hiçbir gelirinin olmayacağı, hizmet akdi ile çalışanların da Emekli Sandığı iştirakçileri gibi 

çalıştıkları işten ayrılmaksızın talepte bulunabilmelerinin ve talebin kabul edildiği tarihe kadar 

çalışabilmelerinin eşitlik ilkesine uygun olduğu, aynı zamanda 03.03.2021 tarih 31412 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 14.01.2021 tarih 2019/104 E. 2021/3 sayılı Anayasa Mahkemesi 

kararı ile 5510 sayılı Kanundan önceki mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 62. 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan aynı mahiyetteki “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” 

ibaresinin Anayasaya aykırı bulunduğundan iptal edilmiş olduğu da dikkate alınarak, 506 sayılı 

Kanun yerine kaim 5510 sayılı Kanunun 28. maddesinde bulunan “…4. maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, …sonra… ” şeklindeki 

ibarenin de Anayasanın 10., 13., 48., 49. ve 60. maddelerine aykırı olduğundan bahisle ilgili 

ibarenin iptaline karar verilmesini talep ederim.  

KARAR : Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 

1- 2709 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 152. maddesi uyarınca, 5510 

sayılı Kanunun 28. maddesinde bulunan “…4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde 

belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, …sonra…” şeklindeki ibarenin İPTALİ 

İSTEMİ İLE DAVACI VEKİLİNİN AYKIRILIK İTİRAZI CİDDİ BULUNARAK 

ANAYASA MAHKEMESİNE İTİRAZ YOLU İLE MÜRACAAT EDİLMESİNE VE BU 

HÜKMÜN İPTALİNİN İSTENİLMESİNE, 

2- 6216 numaralı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 

Kanunun 40. maddesi uyarınca 
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a- Başvuru kararının aslı ile tutanağın ve dava dosyasında yer alan evrakın onaylı birer 

örneğinin oluşturulacak dizi listesine bağlanılarak bir dosya halinde ANAYASA 

MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, 

b- Başvuru dosyasının Anayasa Mahkemesine tebliğinden itibaren BEŞ AY 

BEKLENİLMESİNE, bu süre içinde karar verilmezse işbu davanın yürürlükteki hükümlere 

göre (Anayasa Mahkemesinin kararı esas hakkında karar kesinleşinceye kadar gelirse Anayasa 

Mahkemesi hükmüne uyulması koşuluyla) SONUÇLANDIRILMASINA, 

Karar verildi.” 


