
Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 16 İstanbul, 15 Mart 2021

Bilindiği üzere;

1. 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;

506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan;

“Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve
yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki aybaşından
başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır” hükmündeki “çalıştığı işten ayrıldıktan
sonra” ifadesi Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu karardan sonra 4/a kapsamında çalışıyorken emeklilik kararı alan
sigortalıların işyerlerinden ayrılmadan aylıklarının bağlanması ve/veya
sosyal güvenlik destek primine tabi olarak ara vermeden çalışıp
çalışamayacakları sorusu gündeme gelmiştir.

2. Konu ile ilgili olarak SGK tarafından 10.03.2021 tarih ve 2021/5
sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge’ de özetle;

ü Anayasa mahkemesi kararının 506 sayılı Kanun’un “Aylığın
Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinde yer alan “çalıştığı
işten ayrıldıktan sonra” İfadesini içerdiği,

ü 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 verilmediği,

ü 5510 sayılı Kanun’un 106’ncı maddesi ile de ayrıca 506 sayılı
Kanunun 60 ve 62’nci maddelerinin zaten iptal edildiği,

ü Yine, 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 gerekmekte olduğu”
hükmünün geçerli olduğu belirtilerek;

Konu: Yaşlılık aylığı bağlamada çalıştığı işyerinden ayrılma koşulu
devam ediyor.
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I. 506 sayılı yasa döneminde 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan
tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediğinin
sonradan tespit edilmesi halinde, söz konusu sigortalılar hakkında işlem yapılmayacağı
ve aylıklarının ödenmeye devam edileceği,

II. Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan
sigortalıların 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 aranacağı” belirtilmiştir.

Açıklanan genelge dikkate alındığında; 5510 sayılı Yasanın 28 inci maddesinin yürürlüğe
girdiği 08.05.2008 tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunacak 4/a sigortalılarının
çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları şartı aranmaya devam
etmektedir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı ve Genelge sirkülerimiz ekinde dikkatinize
sunulmaktadır.

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
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