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1. YAŞLILIK AYLIĞI (HİZMET AKDİYLE VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR İÇİN)  

  

1.1. Aylığa hak kazanma koşulları   

  

1.1.1. Genel koşullar (4(a) sigortalıları için)  

  

1.1.1.1.  8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olanlar  

  

(506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu)  

Geçici Madde 81 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/17 md.)  

     

 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;  

A) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık 

aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan 

kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.  

 

TABLO 1- 506/GEÇİCİ  81/A  

İLGİLİ KANUN  

SİGORTALILIK 

SÜRESİNİN 

BAŞLANGICI 

TAHSİS TALEP TARĠHİNDEKİ  

EN AZ 

No  Madde No  Kadın  Erkek  

Sigortalılık 

Süresi  
Yaşı  

Gün  

Sayısı  Kadın Erkek  Kadın  Erkek  

506  G.M.81/A  
8.9.1981 

öncesi  

8.9.1976 

öncesi  

--    50  55  5000  

15    50  55  3600  

20    --  ---  5000  

 

B) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/3 md.) 23.5.2002 tarihinde;  

a) (A) bendi kapsamında olanlar hariç sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınlar 

20 yıllık sigortalılık süresini ve 40 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 23 yıldan (dahil) fazla 

olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,  

b) Sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla, 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 41 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 21 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 23 yıldan az 

olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün, 

c) Sigortalılık süresi 16 (dahil) yıldan fazla, 17 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 42 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 20 yıl (dahil) dan fazla, 21 yıl 6 aydan az 

olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları ve en az 5075 gün,  

d) Sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla, 16 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 43 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 18 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 20 yıldan az 

olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün,  

e) Sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 44 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 17 yıl (dahil) dan fazla, 18 yıl 6 aydan az 

olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları ve en az 5225 gün,  
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f) Sigortalılık süresi 13 (dahil) yıldan fazla, 14 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 45 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 17 yıldan az 

olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları ve en az 5300 gün, 

g) Sigortalılık süresi 12 (dahil) yıldan fazla, 13 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 46 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıl 6 aydan az olan 

erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları ve en az 5375 gün,  

h) Sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 12 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 14 yıldan az 

olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün,  

ı) Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla, 11 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 48 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıl 6 aydan az olan 

erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları ve en az 5525 gün,  

j) Sigortalılık süresi 9 (dahil) yıldan fazla, 10 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 49 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 9 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 11 yıldan az olan 

erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları ve en az 5600 gün,  

k) Sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 50 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıl 6 aydan az olan 

erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları ve en az 5675 gün,  

l) Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 8 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 51 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 6 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 8 yıldan az olan 

erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5750 gün,  

m) Sigortalılık süresi 6 (dahil) yıldan fazla, 7 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 52 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıl 6 aydan az olan 

erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5825 gün,  

n) Sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 53 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 3 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 5 yıldan az olan 

erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 57 yaşını doldurmaları ve en az 5900 gün,  

o) Sigortalılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 5 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 54 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıl 6 

aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 58 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,  

p) Sigortalılık süresi 3 (dahil) yıldan fazla, 4 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık 

süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,  

r) Sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık 

sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,  

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından 

yararlanabilirler. 
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TABLO 2-506/GEÇİCİ 81/B 

 

23/05/2002 TARİHİNDEKİ 

SİGORTALILIKSÜRESİ/ 

SİGORTALILIK SÜRESİNİN 

BAŞLANGICI 

TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ  

Sigortalılık 

Süresi  
Yaşı  

 

Gün 

Sayısı 
Kadın  Erkek  Kadın  Erkek  Kadın  Erkek  

18 yıl – 20 yıl 8 ay 

15 gün   

09/09/1981- 

23/05/1984  

23 yıl – 25 yıl 8 ay 15 gün 

09/09/1976 

23/05/1979 

20  25  40  44  5000  

17 yıl – 18 yıl 

24/05/1984- 

23/05/1985  

21 yıl 6 ay-23 yıl  

24/05/1979-23/11/1980  
20  25  41  45  5000  

16 yıl – 17 yıl   
24/05/1985- 

23/05/1986  

20 yıl – 21 yıl 6 ay 

24/11/1980-23/05/1982  
20  25  42  46  5075  

15 yıl – 16 yıl   

24/05/1986- 

23/05/1987  

18 yıl 6 ay-20 yıl  

24/05/1982-23/11/1983  
20  25  43  47  5150  

14 yıl – 15 yıl   

24/05/1987- 
23/05/1988  

17 yıl-18 yıl 6 ay 

24/11/1983-23/05/1985  
20  25  44  48  5225  

13 yıl – 14 yıl  

24/05/1988- 

23/05/1989  

15 yıl 6 ay-17 yıl 

24/05/1985-23/11/1986  
20  25  45  49  5300  

12 yıl – 13 yıl  

24/05/1989- 

23/05/1990  

14 yıl-15 yıl 6 ay 

24/11/1986-23/05/1988  
20  25  46  50  5375  

11 yıl – 12 yıl  
24/05/1990- 

23/05/1991  

12 yıl 6 ay-14 yıl 

24/05/1988-23/11/1989  
20  25  47  51  5450  

10 yıl – 11 yıl  

24/05/1991- 

23/05/1992  

11 yıl-12 yıl 6 ay 

24/11/1989-23/05/1991  
20  25  48  52  5525  

9 yıl – 10 yıl  

24/05/1992- 
23/05/1993  

9 yıl 6 ay-11 yıl 

24/05/1991-23/11/1992  
20  25  49  53  5600  

8 yıl – 9 yıl  

24/05/1993- 

23/05/1994  

8 yıl-9 yıl 6 ay 

24/11/1992-23/05/1994  
20  25  50  54  5675  

7 yıl – 8 yıl  

24/05/1994-

23/05/1995  

6 yıl 6 ay-8 yıl 

24/05/1994-23/11/1995  
20  25  51  55  5750  
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6 yıl – 7 yıl  

24/05/1995- 
23/05/1996  

5 yıl-6 yıl 6 ay 

24/11/1995-23/05/1997  
20  25  52  56  5825  

5 yıl – 6 yıl  

24/05/1996- 

23/05/1997  

3 yıl 6 ay-5 yıl 

24/05/1997-23/11/1998  
20  25  53  57  5900  

4 yıl – 5 yıl  

24/05/1997- 
23/05/1998  

2 yıl 8 ay 15 gün- 

3 yıl 6 ay 
24/11/1998-

08/09/1999 

20  25  54  58  5975  

3 yıl – 4 yıl 

24/05/1998- 

23/05/1999  
  20    55    5975  

2 yıl 8 ay 15 gün- 

3 yıl  

24/05/1999- 
08/09/1999  

  20    56    5975  

 

Not: 506/Geçici 81/B bendine göre oluşturulmuştur. 
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C) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/3 md.) a) 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık 

süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.  

b) 23.5.2002 tarihinde (a) bendinde öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları;  

ba) 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını 

doldurmuş olmaları, 

 bb) 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını 

doldurmuş olmaları,  

bc) 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını 

doldurmuş olmaları, 

bd) 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri 

arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,  

be) 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,  

Şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 

 

TABLO 3- 506/GEÇİCİ 81/C 

 

İLGİLİ KANUN  
SİGORTALILIK 

SÜRESİNİN 

BAŞLANGICI 

TAHSİS TALEP 

TARİHİNDEKİ 

EN AZ 

No  Madde No  

Sigortalılık 

Süresi  Yaşı  
Gün  

Sayısı  

506/ 

4759 

GM.81-C  

15 YIL+50/55YAŞ+3600 Gün 

Şartının Yerine 

Getirildiği Tarih 
         

G.M.81/C- 

a  23.05.2002'den önce  15  50  3600  

G.M.81/Cba  

24.05.2002 - 23.05.2005  15  52  3600  

G.M.81/Cbb  

24.05.2005 - 23.05.2008  15  54  3600  

G.M.81/Cbc  

24.05.2008 - 23.05.2011  15  56  3600  

G.M.81/Cbd  

24.05.2011 - -------  15  58  3600  

 

Not: 506/Geçici 81/C bendine göre oluşturulmuştur. 
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1.1.1.2. 8/9/1999 – 30/4/2008 arasında sigortalı olanlar  

 

Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu)  

 

GEÇİCİ MADDE 9- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 

tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını 

doldurmak ve 7000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla veya 

kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 

gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından 

yararlanırlar. 

 

1.1.1.3. 1/5/2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar  

 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

MADDE 28- … (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,  

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.  

… 

 

506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu)  

 

GEÇİCİ MADDE 6-  

…  

Aylık bağlama şartları bakımından bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında sigortalı sayılarak aylık bağlanacaklar için;  

a) (Mülga: 17/4/2008-5754/69 md.)  
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b) (Değişik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 5400 

günlük süre ilk defa;  

1) 30/4/2008 tarihi ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4600 gün olarak,  

2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4600 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere, 

 …  

uygulanır. 

 

1.1.2. Özel koşullar (4(a) sigortalıları için)  

 

1.1.2.1. İlk defa sigortalı olduğu tarihte malul olan sigortalılar  

 

506 sayılı Kanunun malûllük ve sakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri (5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

GEÇİCİ MADDE 10- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup bu 

Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa 

çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü 

maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu 

nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş 

yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 

ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.  

 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları (5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

MADDE 28- … Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin 

ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü 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.  

 

506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu) 

 GEÇİCİ MADDE 6- Aylık bağlama şartları bakımından bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılarak aylık bağlanacaklar için; 

 …  

c) (Değişik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 3960 

günlük süre ilk defa;  

1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 

3700 gün olarak,  

2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 100 

gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere,  

uygulanır.  

… 
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1.1.2.2. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar  

 

506 sayılı Kanunun malûllük ve sakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri (5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

 

GEÇİCİ MADDE 10-  

…  

(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı 

olup bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden 

yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun mülga 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendi ve geçici 87 nci maddesine göre 

işlem yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden 

yararlananlardan yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının kesilmesi ve tekrar bağlanmasında bu 

Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerlidir.  

… 

 

1.1.2.3. Çalışma gücü kaybı % 60’ın altında olanlar  

 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

MADDE 28-  

…  

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.  

… 

 

506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu)  

 

GEÇİCİ MADDE 6-  

…  

Aylık bağlama şartları bakımından bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında sigortalı sayılarak aylık bağlanacaklar için;  

…  

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde 

belirtilen 4320 günlük süre ilk defa;  
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1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar 

için 3700 gün olarak,  

2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 4320 günü geçmemek üzere,  

e) (Değişik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde 

belirtilen 4680 günlük süre ilk defa;  

1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar 

için 4100 gün olarak,  

2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4100 güne 

100 gün eklenmek suretiyle 4680 günü geçmemek üzere,  

uygulanır.  

… 

 

1.1.2.4. Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar  

 

Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu)  

 

GEÇİCİ MADDE 9-  

…  

 

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce bazı hükümleri yürürlükten kaldırılan 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılanlardan; 

a) En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 

sürekli çalışan ve bu işlerde en az 5000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen 

sigortalılara yazılı talepleri halinde 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartları 

aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanır.  

b) En az 25 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 

yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları primi ödeyen sigortalılara da 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş 

şartları aranmaksızın 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır.  

c) 50 yaşını dolduran ve malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi çalışmalarının en az 

1800 gününü Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş olan 

sigortalılara da birinci fıkrada belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığı bağlanır.  

(Değişik beşinci fıkra: 17/4/2008-5754/70 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce beşinci fıkrada belirtilen işlerde çalışmaya başlayan sigortalıların, bu Kanunun yürürlük 

tarihinden önce veya sonra bu işlerde geçen çalışmalarının en az 1800 gün olması halinde bu 

çalışmalarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayılarına ilave edilir. Bunlar için malûllük, 

yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime esas kazancının % 23’üdür. Bunun % 9’u 

sigortalı hissesi, % 14’ü de işveren hissesidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk 

defa maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmaya başlayanlar hakkında, 

bu Kanunun fiili hizmet zammı süresine ait hükümleri uygulanır. 
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Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

MADDE 28-  

…  

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.  

…  

 

1.1.2.5. Erken yaşlanan sigortalılar  

 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

MADDE 28-  

...  

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

taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar  

… 

 

1.1.2.5. Erken yaşlanan sigortalılar  

 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

MADDE 28- ...  

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

şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar  

… 

 

1.1.3. Genel koşullar (4(b) sigortalıları için)  

 

1.1.3.1. 1/10/1999 tarihinden önce sigortalı olanlar  

 

(1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanunu) 

  

Geçici Madde 10 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/39 md)  

 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile aylık 

bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların, tam veya kısmi 

yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.  

(Yeniden düzenleme: 25/5/2002-4759/7 md.) 23.5.2002 tarihini takip eden aybaşı itibarıyla, 

kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına;  

a) 2 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 40 yaşını, erkeklere 44 yaşını, 

b) 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 45 yaşını,  

c) 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 42 yaşını, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam 

yıl veya daha az kalan erkeklere 46 yaşını,  
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d) 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 43 yaşını, 5 tam yıldan fazla, 6 yıl 6 

ay veya daha az kalan erkeklere 47 yaşını,  

e) 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 44 yaşını, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam 

yıl veya daha az kalan erkeklere 48 yaşını,  

f) 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 45 yaşını, 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 

ay veya daha az kalan erkeklere 49 yaşını,  

g) 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 46 yaşını, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam 

yıl veya daha az kalan erkeklere 50 yaşını,  

h) 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 47 yaşını, 11 tam yıldan fazla, 12 yıl 

6 ay veya daha az kalan erkeklere 51 yaşını,  

ı) 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 48 yaşını, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 

tam yıl veya daha az kalan erkeklere 52 yaşını,  

j) 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 49 yaşını, 14 tam yıldan fazla, 15 

yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 53 yaşını,  

k) 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 50 yaşını, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 

tam yıl veya daha az kalan erkeklere 54 yaşını,  

l) 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 51 yaşını, 17 tam yıldan fazla, 18 

yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 55 yaşını,  

m) 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 52 yaşını, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 

tam yıl veya daha az kalan erkeklere 56 yaşını,  

n) 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 53 yaşını, 20 tam yıldan fazla, 21 

yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 57 yaşını, 

o) 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 54 yaşını, 21 yıl 6 aydan fazla veya 

22 tam yıl kalan erkeklere 58 yaşını,  

p) 16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl kalan kadınlara 55 yaşını,  

Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları 

halinde, yaşlılık aylığı bağlanır. 

 

TABLO 1-1479/GEÇİCİ10/2. FIKRA 

 

          KADIN  
EMEKLİLĠK 

YAŞI  
                ERKEK  

EMEKLİLİK 

YAŞI  

2 tam yıl veya daha az  

  40  2 tam yıl veya daha az  44  

3 tam yıl veya daha az  

  41  3 yıl 6 ay veya daha az  45  

3 tam yıldan fazla,      

4 tam yıl veya daha az  
42  

3 yıl 6 aydan fazla,  5  tam   

yıl   veya daha az  
46  

4 tam yıldan fazla,      

5 tam yıl veya daha az  
43  

5 yıldan fazla,  6 yıl 6  

aydan veya daha az  
47  

5 tam yıldan fazla,      

6 tam yıl veya daha az  
44  

6 yıl 6 aydan fazla,  8 tam 

yıl veya daha az  
48  
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6 tam yıldan fazla,      

7 tam yıl veya daha az  
45  

8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 

ay veya daha az  
49  

7 tam yıldan fazla,      

8 tam yıl veya daha az  
46  

9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam 

yıl veya daha az  
50  

8 tam yıldan fazla,      

9 tam yıl veya daha az  
47  

11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 

ay veya daha az  
51  

9 tam yıldan fazla,      

10 tam yıl veya daha az  
48  

12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam 

yıl veya daha az  
52  

10 tam yıldan fazla,    

11 tam yıl veya daha az  
49  

14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 

ay veya daha az  
53  

11 tam yıldan fazla,    

12 tam yıl veya daha az  
50  

15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam 

yıl veya daha az  
54  

12 tam yıldan fazla,    

13 tam yıl veya daha az  
51  

17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 

ay veya daha az  
55  

13 tam yıldan fazla,    

14 tam yıl veya daha az  
52  

18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam 

yıl veya daha az  
56  

14 tam yıldan fazla,    

15 tam yıl veya daha az  
53  

20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 

ay veya daha az  
57  

15 tam yıldan fazla,    

16 tam yıl veya daha az  
54  

21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam 

yıl   
58  

16 tam yıldan fazla 

veya 17 tam yıl   
55      

Not: 1479/geçici 10 maddesinin ikinci fıkrasına göre oluşturulmuştur.  

 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan, 15 tam yıl prim ödeme 

süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, 

a) 2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 51,  

erkeklere 56 yaşını,  

b) 4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52,  

erkeklere 56 yaşını,  

c) 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53, 

erkeklere 57 yaşını, 

d) 8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 54,  

erkeklere 57 yaşını,  

e) 10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren, kadınlara, 56, erkeklere 58 yaşını, 

Doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.  
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TABLO 2 -1479/GEÇİCİ 10/3.FIKRA  

KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE 

EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE  

(01/10/1999 tarihi itibariyle)  

YAŞ  PRİM  
ÖDEME 

SÜRESİ  
Kadın  Erkek  

2-4 Yıl arasında olanlar  51  56  15 Yıl  

4-6 Yıl arasında olanlar  52  56  15 Yıl  

6-8 Yıl arasında olanlar    53  57   15 Yıl  

8-10 Yıl arasında olanlar    54  57   15 Yıl  

10 Yıldan fazla olanlar        56  58   15 Yıl  

Not: 1479/geçici 10 maddesinin üçüncü fıkrasına göre oluşturulmuştur. 

 

1.1.3.2. 1/10/1999 – 30/4/2008 arasında sigortalı olanlar  

 

Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

GEÇİCİ MADDE 9-  

…  

(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/70 md.)  

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 

tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam 

yıl sigorta primi ödemiş olması veya kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 

tam yıl malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından 

yararlanırlar.  

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/70 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, 

erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya 61 yaşını 

doldurması ve en az 15 tam yıl malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi 

yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

 

1.1.3.3. 1/5/2008 sonrası sigortalı olanlar  

 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları (5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

MADDE 28-  

…  

(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,  
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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,  

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. 

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. 

  

 

1.1.4. Özel koşullar (4(b) sigortalıları için)  

 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

 

MADDE 28- …  

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

göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü 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.  

…  

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

şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

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. 
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1.2. Yaşlılık aylığının bağlanması 

 

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları (5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)  

MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:  

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.  

b) Toptan ödeme yapılması. 

 

Yaşlılık aylığından yararlanma (Sosyal Sigorta İslemleri Yönetmeliği)  

MADDE 55 – (1) Sigortalılara, Kanunun 28, 43 ve 44 üncü maddeleri ile geçici 6 ncı maddesinin 

yedinci fıkrasında belirtilen şartlarla yaşlılık aylığı bağlanır.  

(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden 

fazlasına tabi olarak çalışan veya prim ödeyen sigortalıların yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin 

talepleri, sigortalılık süresi içinde en fazla sigortalılığının geçtiği sigortalılık hâli esas alınarak 

sonuçlandırılır. Sigortalılık hâllerindeki hizmet sürelerinin eşit olması ile yaş haddinden re’sen 

emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları 

sigortalılık hâlinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hâli esas alınır.  

(3) Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen sigortalıların 

çalışma gücündeki kayıp oranları, yedinci fıkrasında belirtilen sigortalıların erken yaşlanma 

durumları ile sekizinci fıkrasında belirtilen çocukların (Değişik ibare:RG-25/8/2016-

29812) başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olup olmadıkları Kurum 

Sağlık Kurulunca tespit edilir. Bunların Kurum Sağlık Kurulu kararlarına karşı itiraz 

başvurularının sonuçlandırılmasında, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası ve 52 

nci madde hükümleri uygulanır. 

…  

1.3. Yaşlılık aylığı başvurusu, istenecek belgeler ve aylığın başlangıcı  

 

Yaşlılık aylığı başvurusu ve istenecek belgeler (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)  

 

MADDE 56 – (1) Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, sigortalının Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının;  

a) (a) bendi kapsamında bulunması hâlinde, çalıştığı işten ayrıldıktan sonra,  

b) (b) bendi kapsamında bulunması hâlinde, tarım işlerinde kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışanlar hariç sigortalılığa esas faaliyetine son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra,  

örneği Kurumca hazırlanacak tahsis talep dilekçesi ile Kuruma başvurması şarttır.  

…  

(4) Tahsis talep dilekçesine, (Mülga ibare:RG-17/4/2012-28267) (…) Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılardan ilgili döneme ait aylık prim 

ve hizmet belgesi henüz Kuruma verilmemiş olanlar için sigortalı işten ayrılış bildirgesi eklenir. 
(5) Kanunun 28 inci maddesinin; dördüncü fıkrasına göre, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya 

başladığı tarihten önce Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı 

gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan, beşinci fıkrasına göre çalışma gücünü %40 ilâ 

%59 arasında kaybeden veya yedinci fıkrasına göre erken yaşlanan sigortalıların, bu durumlarını 

gösterir sağlık raporu almadan doğrudan yaşlılık aylığı talebinde bulunmaları hâlinde, öncelikle 

Kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluşuna sevk edilerek, durumlarının tespitine esas sağlık kurulu 

raporunun temini yoluna gidilir. Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup, Kanunun 4 üncü 
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maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara Kanunun 28 inci 

maddesinin üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkralarındaki şartları yerine getirmeleri hâlinde yaşlılık 

aylığı bağlanır. 

 

Tahsis talep tarihi (Sosyal Sigorta İilemleri Yönetmeliği) 

 MADDE 67 –  

… 

  (2) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandığı tarihin ayın son günü resmî 

tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle taleplerini Kuruma veremeyen 

sigortalıların, bu resmî tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar Kuruma verilen, 

taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilen talepleri, önceki ayın son günü 

verilmiş gibi kabul edilir.  

(3) Aylığa hak kazanılmış ve aynı ay içinde olmak kaydıyla, tahsis talep tarihinden sonra 

işinden ayrılan veya işyerini kapatan sigortalıların tahsis talepleri de geçerli sayılır.  

…  

(6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen 

hizmetlerle birlikte Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 

kapsamında (Değişik ibare:RG-5/12/2017-30261) yaşlılık veya malullük aylığı bağlanacağı 

durumlarda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen 

hizmetlerle ilgili prim ve prime ilişkin her türlü borçlar ödenmeden tahsis talebinde bulunulması 

hâlinde, tahsis talebi borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılır. 

(7) Tahsis talep tarihinde Kanunda yaşlılık aylığı için belirlenen yaş ve sigortalılık süresi 

şartlarından birini yerine getirememiş olan, ancak yerine getirilemeyen şartı tahsis talep tarihinden 

itibaren bir ay içinde yerine getiren sigortalının tahsis talebi, bu şartın yerine getirildiği tarih 

itibarıyla geçerli sayılır. 

 

 

1.4. Aylığın hesaplanması  

 

Yaşlılık aylığının hesaplanması  

 

MADDE 29- (Değişik: 17/4/2008-5754/17 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) 

bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere 

göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan 

tutardır.  

Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu 

yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı 

ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı 

hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın 

otuz katıdır.  

Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam 

prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden 

eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90'ı geçemez.  

28 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına göre aylığa hak kazanan sigortalılar için 

hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü 

kayıp oranının 9000 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60'a 

bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre, % 50'yi geçmemek üzere üçüncü fıkra uyarınca 



17 

 

tespit edilen orandır. Prim ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme 

gün sayısına göre aylık bağlama oranı belirlenir. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için bu fıkrada geçen 9000 prim gün sayısı 7200 gün, % 50 

oranı da % 40 olarak uygulanır.  

Yukarıdaki şekilde hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine 

rastlaması halinde 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre Ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara 

uygulanan artış oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise 

öncelikle Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan 

artış oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır. 

 

1.5. Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması  

 

Yaşlılık aylığının başlangıcı ve kesilmesi 

 

MADDE 30- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;  

a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yazılı 

istek tarihinden sonraki,  

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/18 md.) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına 

hak kazananlara, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin 

kesildiği tarihi takip eden,  

c) (Değişik: 17/4/2008-5754/18 md.) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan her ne şekilde 

olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış 

olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek 

tarihini takip eden,  

ay başından itibaren aylık bağlanır.  

Aylığın ödenmesine başlanacağı tarihte hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği 

almakta olan sigortalının yaşlılık aylığı, geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği 

tarihi takip eden ay başından başlar. Ancak, bağlanacak yaşlılık aylığı geçici iş göremezlik 

ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, aradaki fark birinci fıkraya göre tespit edilecek tarihten 

başlanarak verilir.  

(Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/18 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk 

defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra;  

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) (…)(1) bendi hariç olmak üzere bu Kanuna 

göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, 

çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir. Bunlardan bu Kanuna 

tabi çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 

81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim 

alınır. Yaşlılık aylığı kesilenlerden, işten ayrılarak (…)(1) yeniden yaşlılık aylığı bağlanması 

için yazılı istekte bulunanlara ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere, yazılı istek tarihini 

veya görevinden ayrıldığı tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı 

hesaplanarak bağlanır. Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak 

artışlar uygulanarak bu fıkrada belirtilen aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile 

emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya 

ait kısmı aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik 

sonrası çalışmaya ait prime esas kazançları üzerinden 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylığın 

emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır.(1)  
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b) (Değişik: 29/1/2016-6663/24 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmesi için yazılı istekte bulunanların 

yaşlılık aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu sigortalılar hakkında 

bu fıkranın (a) bendi hükümleri uygulanır.  

 

Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması (Sosyal Sigorta İşlemleri 

Yönetmeliği) 

 

MADDE 57 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 
a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yazılı istek 

tarihinden sonraki, 
b) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yetkili makamdan 

alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden, 
… 
ay başından itibaren aylık bağlanır. 
(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetlerle birlikte 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında aylık bağlanacağı 
durumlarda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetler, prim 
ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılır ve aylık bu tarihi takip eden ay 
başından itibaren başlar. 

(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlardan kendi 
sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borcu olanlardan 
talepte bulundukları tarihteki borçları, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe 
kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında 
olanların aylıkları talep tarihini takip eden aybaşından başlar ve borçları ilk aylıklarından kesilerek tahsil 
edilir. 

(4) Aylığa hak kazanma koşulları yerine gelmediği halde Kurum hatası nedeniyle yanlış aylık 
bağlandığının sonradan tespit edilmesi halinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna 
gidilerek, aylığa hak kazanma koşullarının yerine geldiği tarihi takip eden aybaşından itibaren tahsis 
talep şartı aranmadan yeniden aylık bağlanır. 

(5) 3201 sayılı Kanuna göre borçlananlar dahil tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma 
koşulunun gerçekleşmediğinin sonradan tespit edilmesi halinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların 
tahsili yoluna gidilerek, işten ayrılma koşulunun yerine geldiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
işten ayrıldığı tarihe kadar geçen çalışmaları da dikkate alınarak tahsis talep şartı aranmaksızın aylık 
yeniden başlatılır. 

(6) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı 
bağlandıktan sonra; 

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Mülga ibare:RG-25/8/2016-
29812) (...) bendi hariç olmak üzere Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya 
başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi, 

b) 21/4/2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu 
idarelerinde herhangi bir kadro, pozisyon ve görevde çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları 
tarihi, 

c) Çalışma gücünün %40 ile %59 arasında kaybedilmesi nedeniyle yaşlılık aylığı alanların yapılan 
kontrol muayenesi sonucu, çalışma gücündeki kayıp oranının %40’ın altına düştüğünün anlaşılması 
hâlinde, bu durumun tespitine esas tutulan raporun tarihini, 

ç) (Ek:RG-25/8/2016-29812) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 
çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıkları, talep 
tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilir. 

takip eden ödeme dönemi başında yaşlılık aylığı kesilir. 
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(7) Yaşlılık aylığı kesilenlerden, sigortalılığa esas faaliyetine son vereceğini beyan edenler; işten 
ayrılarak (Mülga ibare:RG-25/8/2016-29812) (...) yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte 
bulunanlara ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere, yazılı istek tarihini veya görevinden ayrıldığı 
tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı bağlanır. (Ek cümle:RG-25/8/2016-
29812) Ancak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya 
başlayanlar için işten ayrılma koşulu aranmaz. Yeni aylık, Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasının (a) bendine göre hesaplanır. 

 
1.6. Yoklama işlemleri  

 

Yoklama işlemlerinin kapsamı (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)  

 

MADDE 74 – (1) Gelir ve aylık alma şartlarının devam etmesi ile ilgili olarak Kurumca 

yürütülecek işlemler;  

…  

b) Yaşlılık aylığı bağlananlar için; Kanun kapsamında sigortalı olmadıkları, yabancı bir ülke 

mevzuatı kapsamında çalışmadıkları ile Kanun kapsamında sigortalı olmakla birlikte sosyal 

güvenlik destek primine tabi oldukları,  

c) …  
hususlarını kapsar.  

 

(2) Gelir ve aylık sahiplerinin Kanun kapsamında sigortalı olup olmadıkları ile Kanuna göre 

başka bir gelir veya aylık alıp almadıkları Kurumun ve diğer kurum ve kuruluşların ilgili 

kayıtlarının belirli dönemlerle taranması ile tespit edilir.  

 

(3) Türk Vatandaşı olmayan ve Kurumdan aylık veya gelir alan kişilerin aylık ve gelir alma 

şartlarının devam edip etmediği hususunun tespiti için Kurumca belge istenebilir. 
 

 

1.7. Alt Sınır Aylığı (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 

 

Ek Madde 19- 

 

Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre 

malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla 

yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 2.500 Türk lirasından az olamaz. Ölüm 

sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas 

alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.  

Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse 

aradaki fark Hazineden tahsil edilir.  

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu 

madde hükümleri uygulanmaz. 


