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R.G. Tarih-Sayısı : Tebliğ edildi. 

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesi 

İTİRAZIN KONUSU: İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesinin 31/5/2006 tarihli ve 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28. maddesinin 17/4/2008 tarihli ve 

5754 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle değiştirilen dokuzuncu fıkrasında yer alan; 

A. “...4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten 

ayrıldıktan,...” ibaresinin, 

B. “…onayı alındıktan…” ibaresinden sonra gelen “…sonra…” ibaresinin, 

Anayasa’nın 10., 13., 48., 49. ve 60. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar 

verilmesi talebidir. 

OLAY: Yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespitine karar verilmesi talebiyle açılan davada 

itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. 

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKÜMLERİ 

Kanun’un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 28. maddesi şöyledir: 

“Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 

Madde 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:  

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.  

b) Toptan ödeme yapılması.  

 (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk defa bu Kanuna göre sigortalı 

sayılanlara; 

a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık 

ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 

gün olarak uygulanır.  

b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı;  

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61, 

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,  

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,  

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64, 
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5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65, 

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,  

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,  

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün 

sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır. 

Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek 

üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 

bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına 

göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle 

malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve 

en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı 

bağlanır.  

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun 

düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca 

çalışma gücündeki kayıp oranının;  

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı 

olmaları ve 4320 gün,  

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı 

olmaları ve 4680 gün,  

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) 

bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde 

hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler. 

Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak 

en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 50 olarak uygulanır. 

55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer 

şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.  

 (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde 

bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu 

bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte 

biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de 

indirilir.  

 (Değişik fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık 

aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü 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 üncü maddenin 

birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri üzerine yetkili makamdan 

emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır.  
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4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılara yaşlılık aylığı 

bağlanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi 

dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.  

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir.” 

II. İLK İNCELEME  

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında 

başvuru kararı ve ekleri, Raportör Alparslan KOÇAK tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu ve 

itiraz konusu kanun hükümleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

2. Anayasa’nın 152. ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 

ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddelerine göre bir davaya bakmakta olan 

mahkeme, bu dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 

hükümlerini Anayasa’ya aykırı görmesi hâlinde veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık 

iddiasının ciddi olduğu kanısına varması durumunda bu hükümlerin iptalleri için Anayasa 

Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak anılan maddeler uyarınca bir mahkemenin Anayasa 

Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir 

davanın bulunması, iptali talep edilen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. 

Uygulanacak kural ise bakılmakta olan davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların 

çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte 

bulunan kurallardır. 

3. Bakılmakta olan dava 1/7/1989 tarihi itibarıyla geçerli sigortalılığı bulunan davacıya 5510 

sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması 

gerektiğinin tespitine ilişkindir. 

4. 5510 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca söz konusu Kanun’un 

yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk defa sigortalı olanlara yaşlılık aylığı, sigortalı olanın tabi olduğu 

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve 

Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 17/10/1983 tarihli ve 

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu veya 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı mülga 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gözetilerek 

bağlanmaktadır. Dolayısıyla 1/7/1989 tarihi itibarıyla geçerli sigortalılığı olduğu konusunda 

uyuşmazlık bulunmayan davacı yönünden yaşlılık aylığı tahsis şartlarının değerlendirilmesinde 

5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak kural niteliği taşımamaktadır. 

5. Açıklanan nedenlerle kuralların itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta 

olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği 

nedeniyle reddi gerekir. 

III. HÜKÜM 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28. 

maddesinin 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle değiştirilen dokuzuncu 

fıkrasında yer alan; 

A. “...4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten 

ayrıldıktan,...” ibaresinin, 

B. “…onayı alındıktan…” ibaresinden sonra gelen “…sonra…” ibaresinin, 
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itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı 

bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE 22/9/2021 tarihinde 

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.  
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