
Anayasa Mahkemesi, 
Kamudan Emekli Olmadan Ayrılanlar İçin

Emekli İkramiyesi Yolunu Bir Kez Daha Açtı.

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile -kimi hükümler hariç olmak üzere- Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı Kanunu ve sosyal güvenlikle ilgili diğer Kanunlar yürürlükten 
kaldırıldı ve geçiş dönemine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

5510 sayılı Kanun öncesinde, farklı sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak 
çalışmış kişiler emekli olmak istediklerinde, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca 
işlem yapılmaktaydı. Emekli ikramiyesi ise, 2829 sayılı Yasa’nın 12. maddesinde
düzenlenmekte ve ancak son defa Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye 
ayrılanlara, emekli ikramiyesi ödenmekteydi. Bir başka ifadeyle, uzun yıllar 
devlet memuru olarak görev yapsa dahi, herhangi bir nedenle bu görevden ayrılan 
kişiler (son defa Emekli Sandığına tabi çalışmadığı gerekçesiyle) ikramiye alamıyordu. 

12. maddenin 1. fıkrasında yer alan bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 
05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile 
yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edildi.

İptal kararı yürürlüğe girmeden hemen önce, aynı içerikte bir düzenleme daha 
yapıldı. Böylece Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının etrafından dolanarak/ 
hukuka karşı hile yapılarak, bu karar işlevsiz hale getirilmeye çalışıldı.

Bu –yeni- düzenleme de; kamudan emekli olmadan ayrılan -hekimler de dahil olmak 
üzere- tüm kamu görevlilerinin ikramiye haklarını ortadan kaldırmaktaydı.

Daha önce de duyurduğumuz gibi, Hukuk Büromuz tarafından benzer durumda 
olan bir hekim adına örnek dava açılmış ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 
değişik 89. maddesinin 1. fıkrasının Anayasa’ya aykırılığı iddiasında bulunulmuştu. 

Aynı günlerde Anamuhalefet Partisi tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren 
Anayasa Mahkemesi 12.05.2011 tarihli kararıyla; iptal edilen düzenleme ile aynı 
kapsam ve içerikte olan bu düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi kararlarının 
bağlayıcılığını düzenleyen Anayasa’nın 153. Maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaştı.

Bu karar 9 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece Anayasa Mahkemesi bir kez daha; hukuka açıkça aykırı ve adaletsiz bu 
düzenlemeyi iptal ederek, kamudan emekli olmadan ayrılanlar için ikramiye yolunu 
açmış oldu. 

Bu konumda olan hekimlerin ekli dilekçe ile Emekli Sandığı’na başvurmaları 
gereklidir. Ayrıntılar Hukuk Büromuzdan öğrenilebilir. 
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