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506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalı olarak işten 

ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki 

aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır.” Hükmü yer almakta idi, söz konusu fıkrada yer alan “…çalıştığı 

işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete ’de 

yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 506 sayılı Kanun’un “Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları” başlıklı mülga 60’ıncı 

maddesinin (H) bendinde yer alan “Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının 

çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır.” Hükmü ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir.  

5510 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 

4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı 

istekte bulunması gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesince iptal edilen söz konusu ibarenin yer aldığı maddenin, 5510 sayılı Kanun’un 

106’ncı maddesi ile yürürlükten kalkması ve 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık 

aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan Kanun’un “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve 

yararlanma şartları” başlıklı 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle bu 

kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı 

istekte bulunma şartı aranmaktadır. 

5510 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalılar Kanun’un 

“Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28’inci maddesinin dokuzuncu 

fıkrasına tabi olmaları nedeniyle, bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmesi için çalıştığı 

işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları şartı aranacaktır.  

Emeklilik talebinde bulunacak sigortalılar için talep tarihinden önce veya talep tarihini içeren ay sonu 

itibari ile İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN verilmesi gerekmektedir.  

Emeklik talebinden sonra aralıksız çalıştırılacak sigortalılar için verilen SGDP ye tabi işe giriş bildirgesi 

sigortalıların emeklilik işlemleri tamamlanmadığından SGK sitemince sigortalı emekli değildir uyarısı 

vermektedir. Bu durumda sigortalıların işe giriş bildirgeleri tüm sigorta kolları seçilmek sureti ile 

verildikten sonra işe giriş güncelle sekmesinden sigortalımın kodu 08 SGDP olarak seçilmelidir.  

Saygılarımızla. 

        


