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ANAYASA MAHKEMESİ EMEKLİ İKRAMİYESİNE ONAY VERDİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 27/05/1983 tarihli ve 2829
sayılı Yasa'nın 12. Maddesi'ne göre, “son defa” Emekli
Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendisine
birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara,
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi
ödeniyordu. 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu'nun 89. Maddesi'ne göre de emekli, adi malullük veya
vazife malullüğü aylığı bağlanan ve yahut toptan ödeme yapılan
iştirakçilere her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas
tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. Ölen
iştirakçilerin dul ve yetimlerine de bu ikramiye ödenir. Anayasa
Mahkemesi 2005/40 esas ve 2009/17 K. Sayılı Kararıyla 2829
Sayılı Yasa'nın 12. Maddesi'ndeki “son defa” ibaresini iptal
etmiştir. Kanun koyucu, Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı süre
içinde yaptığı düzenleme ile Anayasa Mahkemesi kararını ve
gerekçesini yok sayarak, 5434 Sayılı Kanun'un 89. Maddesi'nde
değişikliğe gitmiş ve son defa Emekli Sandığı'na tabi olarak
çalışma şartını buraya taşımıştır.
5434 Sayılı Kanun'un 89. Maddesi'nin birinci fıkrasına
göre; her tam fiili hizmet yılı için hesaplanacak tutarların bir
aylığı emekli ikramiyesi olarak verileceğinden, emekli
ikramiyesi alabilmek için Emekli Sandığı'na tabi görevlerde en
az bir yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Bir yıldan fazla 5434
Sayılı Kanun kapsamında görev yaptıktan sonra, kamudan
ayrılıp başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak
çalışmalarını tamamlayıp, 2829 Sayılı Yasa'nın 8. Maddesi
uyarınca yaşlılık aylığı bağlananlara son defa Emekli Sandığı'na
tabi bir görevden emekliye ayrılma koşulu taşımadıklarından,
Emekli Sandığı'na tabi olarak geçirdikleri çalışma süreleri için
emekli ikramiyesi ödenmemekteydi.
Anayasamızın 153. Maddesi; Anayasa Mahkemesi
kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare
makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını
düzenlemiştir. Resmi Gazete'de yayınlanarak bağlayıcılık
özelliği kazanan Anayasa Mahkemesi kararlarına ve
gerekçelerine aykırı olarak aynı konuda farklı bir yasada
düzenleme yapılmamalı, iptal edilen kurallar yeniden
yasallaştırılmamalıdır. Kurallar arasında; teknik, içerik ve
kapsam bakımından benzerlik varsa, Anayasa Mahkemesi
kararına karşı, onu etkisiz kılmak amacıyla yasa çıkarıldığı
kabul edilir. 5434 Sayılı Kanun'un 89. Maddesi'ne ilave edilen
ibare, iptal edilenle aynı kapsam ve içeriği taşıdığından,
Anayasa'nın 153. Maddesi'ne aykırı olarak yasallaşmıştır. Bu
nedenle Anayasa Mahkemesi 2010/81 esas, 2011/78 K. Nolu,
12/05/2011 tarihli kararı ile 5434 Sayılı kanun'un 89.
Maddesi'nin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin
“son defa bu kanun ve 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. Maddesi
hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta
iken emekliye ayrılan ve” bölümünü iptal etmiştir. Bu iptal
kararında yasa koyucuya, yeni bir düzenleme yapması için süre
de vermediğinden, iptal Resmi Gazete'de kararın yayınlandığı 9
Temmuz 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal
kararından sonra, ikramiyesini alamamış
270 Bin kişi emekli ikramiyesi
alabilecektir. Zaman aşımı sözkonusu değildir. Anayasa
Mahkemesi Kararlarının geriye yürümezlik ilkesi daha önce
mahkemelerce kesin hükme bağlanmış konularla ilgili
olduğundan, var olduğu açıklanmış haktan kesin mahkeme
kararı almamış her iştirakçi veya mirasçıları
yararlanabilecektir. Türkiye Emekliler Derneği, yanlış
bilgilendirmeler sonucu davalar açılmamasını, açılırsa ileride
olumsuz yönde kesin hükme dönüşebileceğini ve hak kaybına
neden olacağını her vesileyle açıklamıştır. İşte bu olayda,
geçmişte dava açıp, bu davayı kaybedenlerin nasıl bir hak
kaybına uğradığını açıkça görüyoruz.
Anayasa Mahkemesi kararıyla oluşan hakla ilgili İdare
Mahkemelerinde davalar devam etmektedir. Bu davalardan
çıkacak sonuçlar izlenmektedir. Emekli ikramiyesinin hangi
tarihe göre hesaplanacağı konusu hukuki yoruma muhtaçtır.
Faiz hangi tarihten hesaplanacaktır? Emekli ikramiyesine,
emekli olunan tarihte hak kazanıldığından, bu tarih itibariyle
hesaplanıp, kanuni faiz başlangıcı da bu tarihten itibaren mi
alınmalıdır? Ya da müracaat tarihi mi esas alınmalıdır? Emekli
ikramiyesiyle ilgili düzenleme, kıdem tazminatında olduğu gibi
detaylı değildir. Yapılması gereken, Anayasa Mahkemesi kararı
ışığında emekli ikramiyesiyle ilgili yeni bir yasal düzenleme
yapmak ve Anayasa Mahkemesi kararıyla haklarına kavuşmuş
olanlara bu hakları teslim etmektir. 9 Temmuz 2001 tarihi
sonrasında emekliye ayrılanlar için bir sorun yoktur. Emeklilik
tarihi itibariyle bu hakka sahiptirler.
Geçmişe yönelik ikramiye talep edenlerin yasa
koyucunun yeni bir düzenlemesini veya İdare Mahkemesi'ndeki
mevcut davaların sonucunu beklemeleri uygun olmakla birlikte,
isterlerse çalıştıkları kurumu ve süreyi belirterek Sosyal
Güvenlik Kurumu'na müracaatları uygundur. Sosyal Güvenlik
Kurumu'ndan olumsuz cevap aldıkları takdirde 60 gün içinde
İdare Mahkemesi'nde olumsuz cevabın iptali ve alacakları için
müracaat tarihindeki katsayı esas alınarak, tam yargı davası
açmaları gerekecektir.
Emeklimizi mahkeme kapılarından kurtarmak sosyal
hukuk devletinin başlıca görevidir. Anayasamızda yaşlılarımız
için gelen pozitif ayrımcılığa uyum yasaları çıkarılırken onlar
için özel ve hızlandırılmış bir yargı usulü düzenlenmesi
beklentisi devam etmektedir. Ulu önderimizi bir kez daha şu
sözlerinden dolayı minnetle anıyor, Atatürk gibi bir lidere sahip
olmanın haklı gururuyla sözlerini yöneticilere hatırlatıyoruz:
“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı
tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.
Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı
minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya
hakkı yoktur.”
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