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Anayasa

Mahkemesi

tarafından

verilen

Sonuç olarak, bundan sonraki uygulamada;

14/01/2021 tarihli ve 2019/104 E. 2021/3 K.
Sayılı karar ile emeklilik aylığı alabilmenin

1. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden

koşulunu

Sosyal

önce 4/1-a kapsamında emeklilik aylığı alan

Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin

sigortalıların, tahsis talebinde bulundukları

birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten

tarihte işten ayrılma koşulu gerçekleşmediğinin

ayrıldıktan sonra…” ibaresi iptal edilmişti.

sonradan tespit edilmesi halinde sigortalılar

düzenleyen

506

sayılı

hakkında ayrıca bir işlem yapılmayacaktır.
Bu iptal kararının ardından Sosyal Güvenlik

Emeklilik aylığı talebinde bulundukları anda

Kurumu 10/03/2021 tarihinde 2021/5 sayılı

işten ayrılmamış olsalar dahi emeklilik aylıkları

Genelgeyi yayımlayarak uygulamanın nasıl

ödenmeye devam edecektir.

işleyeceğine ilişkin açıklık getirmiştir.
2. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden
SGK

yayımladığı

genelgede,

506

Sayılı

sonra

emeklilik

aylığı

talebinde

bulunan

Kanun’un 62. madde hükmünün iptal edildiğini

sigortalılar, “Yaşlılık sigortasından sağlanan

ancak, aynı kanunun 60. maddesinde yer alan

haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28.

“bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından

maddenin 9. fıkrasına tabi olmaya devam

yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten

edecektir. Yani, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe

ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır.”

girdiği

hükmü ile ilgili herhangi bir iptal kararı

talebinde bulunan sigortalıların emeklilik aylığı

verilmediğini vurgulamıştır. Genelgede yine

alabilmesi için çalıştıkları işyerinden ayrılmaları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

ve sonrasında kuruma yazılı başvuru yapma

Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan

şartının devam ettiği SGK tarafından açıklığa

01.01.2007’den bu yana 4/1-a kapsamında

kavuşturulmuştur.

tarihten

itibaren

emeklilik

aylığı

emeklilik aylığı talebinde bulunan kişilerin bu
kanunun 28. maddesine göre çalıştıkları işten

Saygılarımızla,

ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları
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gerektiği vurgulanmıştır.
Genelgede

ayrıca,

5510

sayılı

Kanunun

yürürlüğünden önce 4/1-a kapsamında emeklilik
aylığı bağlanan kişilerin emeklilik aylığı tahsisi
talebi

tarihinde

işten

ayrılma

koşulunun

gerçekleşmediğinin tespit edilmesi halinde artık
emeklilik aylıklarının durdurulmayacağı ve
herhangi

bir

belirtilmiştir.

2

borç

çıkarılmayacağı

da

Bu belge sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Tüm hakları TİLEGAL Avukatlık Bürosu’na aittir.
Kısmen dahi olsa izinsiz kullanılamaz. Genel hukuki
konularla ilgili olarak hazırlanan bilgi notu, somut
hukuki problemlere doğrudan uygulanmayabilir.
Somut uyuşmazlıklarınız için hukuk danışmanlarınıza
başvurmanızı tavsiye ederiz

