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YAŞLILIK (EMEKLİLİK) AYLIĞI BAŞVURULARINDA İŞTEN 
AYRILIŞ ŞARTI ANAYASA’YA AYKIRI BULUNARAK İPTAL 
EDİLMİŞTİR. 
 
 
3 Mart 2021 tarih ve 31412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Anayasa Mahkemesi Kararına göre, yaşlılık (emeklilik) aylığı 
başvurularında sigortalı için aranan işten ayrılış şartı 
Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 
 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından, Anayasa Mahkemesine 
yapılan itiraz konusu, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. Maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan  “…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, söz konusu kural nedeniyle 
yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmek için çalışmakta olduğu 
işyerinden ayrılması öngörüldüğünden çalışma hak ve 
özgürlüğünün ihlal edildiği, 29/04/1986 tarihli ve 3279 sayılı 
Kanun’la yapılan değişiklikle yaşlılık aylığı bağlananların sosyal 
güvenlik destek primi ödemek suretiyle hem aylık alabileceği 
hem de çalışabileceği bu durumda işten ayrılmanın bir öneminin 
kalmadığı, ayrıca yaşlılık aylığının Kanun’da belirtilen 
sürelerden çok daha uzun sürelerde bağlanması sebebiyle bu 
sürede sigortalının hiçbir gelirinin bulunmaması ve Emeklilik 
Sandığı iştirakçilerinin işten ayrılmaksızın talepte bulunabilmesi 
sebebiyle eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçeleri ile kararın 
iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmiştir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan incelemede,  
 

• Anayasa’nın 13ncü maddesinde yer alan ölçülülük ilkesinin gereklerinden olan 
elverişlilik, gereklilik ve orantılılık ilkeleri açısından incelenmiş olup, söz 
konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu, 

 
• Anayasa’nın 60ncı maddesi gereğince sosyal güvenlik hakkına herhangi bir engel 

getirilemeyeceğinden Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmedilmiştir. 
 
 

İşbu sebeplerle 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. 
Maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra” ibaresinin 
yürürlüğün durdurulması talebi koşulları oluşmadığı gerekçesiyle reddedilmiş olup, 
aynı ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.  
 
Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararına ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210303-12.pdf

