
1 

 

                                                                                            

 

 

    İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili  

M. Akif HAMZAÇEBİ’nin 

21.07.2011 tarihli 

BASIN AÇIKLAMASI 

 

Bilindiği üzere, çeşitli nedenlerle memuriyet görevinden ayrılarak işçi 

statüsüyle SSK’dan veya serbest meslek erbabı olarak BAĞ-KUR’dan emekli 

olanlara, memuriyette geçirdikleri süreler için “emekli ikramiyesi” ödenmiyordu.   

 Bu adaletsizliğin temelinde ise, (24.05.1983 tarihli ve 2829 sayılı) Sosyal 

Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 

Kanunun 12 nci maddesinde yer alan hüküm yatıyordu. 

 Anayasa Mahkemesi, 5.2.2009 tarihli (E. 2005/40, K. 2009/17 sayılı) 

Kararında,  2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin 

Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesindeki, “Son defa T.C. Emekli 

Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve” ibaresini, Anayasanın “hukuk 

devleti” ve “eşitlik” ilkelerine aykırı bularak iptal etti ve iptal edilen hükmün 

doğuracağı hukuksal boşluğun yeni bir yasal düzenleme yapılarak giderilmesi için de 

hükümete bir yıl süre verdi. 

 AKP Hükümeti, Anayasa Mahkemesinin “hukuk devleti” ve “eşitlik” ilkelerine 

aykırı bularak iptal ettiği söz konusu hükmün gereğini yapmak yerine, sözcüklerini 

değiştirerek bu defa, 16.06.2010 tarihli ve 5997 sayılı Kanunla 5434 sayılı Emekli 

Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine koyarak tekrar yasalaştırma yoluna gitmiştir. 

 Bunun üzerine, anılan 5997 sayılı Kanundaki  “Son defa bu Kanun veya 

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını 

gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve …” ibaresinin iptali 

istemiyle Anayasa Mahkemesinde CHP olarak iptal davası açtık.   
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 Anayasa Mahkemesi iptal istemini yerinde bularak söz konusu hükmü 

Anayasanın “hukuk devleti” ve “eşitlik” ilkelerine aykırı bularak 12.5.2011 günlü ve E. 

2010/81, K. 2011/78 sayılı Kararı ile oybirliği ile ikinci kez iptal etti. 

 Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 9 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 Bu durumda, Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girdiği tarihten önce 

dava açarak hakkını aramış olanlar, memuriyette geçirdikleri sürelere ilişkin emekli 

ikramiyelerini yargı yoluyla alabilecekler; buna karşın Devlete güvenerek dava 

açmamış olanlar ise hukuki belirsizlikle karşı karşıya kalacaklardır. 

 Söz konusu hukuki belirsizliği ortadan kaldırmak ve SSK ve BAĞ-KUR’dan 

emekli olanların memuriyette geçirdikleri sürelere ilişkin emekli ikramiyelerini 

alabilmelerini sağlamak amacıyla CHP olarak TBMM Başkanlığına kanun teklifi 

vermiş bulunuyoruz.  

 Kanun teklifi TBMM açıldığında yasama sürecine dahil olacaktır.  

AKP’nin bu defa “hukuk devleti”nin yanında yer alarak kanun teklifinin 

yasalaşmasına destek vermesini bekliyoruz. Öte yandan kanun teklifinin 

yasalaşmasına kadar geçecek süre içinde bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ödemelerin 

yapılmasının mümkün olduğunu düşünüyor ve bu nedenle hükümeti bu konuda 

düzenleme yapmaya davet ediyoruz. 

 

 

        


