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DANIŞTAY KARARLARINDAN EMEKLİNİN PROMOSYONUNA BAKIŞ
Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ekonomik verimli ve hukuka uygun 

ve ücret ödemelerine ilişkin protokoller yapılmakta, verilecek o l a r a k  e l d e  e d i l m e s i n d e n  
bankacılık hizmetlerinin yanında “promosyon” adı altında aynı kullanılmasından kötüye kullanılmaması 
veya nakdi ek mali imkanlar sağlanmaktadır. 12.05.2007 tarihli için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduklarını ve 
Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12069 sayılı Bakanlar Kurulu hesap verme sorumluluğunda bulunduklarını düzenlemektedir. 
Kararı ile bankalar ile kurumlar arasında yapılan protokollerin Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezi 
yasal dayanağı oluşturulmuştur. Bu karar uyarınca yapılacak yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumu bütçesi ve mahalli 
protokoller gereği anlaşma yapılan kurumlara ve kurum idareler bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Sosyal 
çalışanlarına ayni veya nakdi menfaatler sağlanabilecektir. Güvenlik Kurumu bütçesi de sosyal güvenlik hizmeti sunmak 

üzere kanunla kurulan kamu idaresinin bütçesi olup, 20.07.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan “Banka 
diğerlerinden farkı yoktur. Türkiye İş Kurumu bütçesi de sosyal promosyonları” konulu 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesi ile 
güvenlik kurumları kapsamında değerlendirilmektedir.kamu görevlileri için promosyon ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 

Türkiye Emekliler Derneği hukuk bürosu emeklilerinde bu 5018 sayılı Kanunun 83. maddesinde bu kanun 
düzenlemeden yararlanarak promosyon almaları konusunda hükümler in in  Bakanlar Kurulunca  yürütü leceğ i  
Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmuş, 24.08.2007 tarihinde öngörülmüştür. Bakanlar kurulu mali konularda düzenleme 
alınan cevapta 2007/21 sayılı Genelgenin sadece kamu yapmak için yetkilendirildiğinden promosyonun emekli 
çalışanlarını ilgilendirdiğini, sosyal güvenlik kuruluşlarından 

ödemeleri içinde alınması konusunda bakanlar kurulu 
gelir veya aylık alanları kapsamaması nedeniyle emeklilere 

düzenleme yapmak durumundadır. Yaptığı düzenlemeye emekli 
promosyon ödenemeyeceği bildirilmiştir. Bunun üzerine bu 

ödemelerini almaması bu yetkisinin hukuka aykırı eşitlik 
genelgenin iptali için Danıştay 10. Daire 2007/7955 esasında 

ilkesine aykırı kullanıldığını gösterir. Başbakanlık genelgesiyle 
genelgenin iptali için dava açılmıştır. Ayrıca Türkiye Emekliler 

kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin Derneği'nin bir üyesine kurumun bankaya komisyon ödediği bu 
sağlanması amacıyla gerekli düzenleme yapılmıştır. Sosyal nedenle promosyon ödenemeyeceği cevabının iptali içinde 
Güvenlik Kurumu da kamu kurumudur ve çalışanlarına yaptığı Ankara 12. İdare Mahkemesi 2007/888 esasında dava açılmıştır. 
ödeme ile emekliye yaptığı ödeme aynı kapsamdadır. Kamu 

Ankara 12. İdare Mahkemesi verdiği kararda bankanın idareleri, kurum ve kuruluşlarının bankalarla yapacakları 
kuruma promosyon ödemediği, aksine kurumun bankaya binde protokollerin usul ve esaslarını belirleyen 2007/21 sayılı 
beş oranında komisyon ödediği gerekçesiyle dava reddedilmiş Başbakanlık Genelgesi bütün kamu kuruluşlarında banka 
olup halen temyiz aşamasında Danıştay'ın incelemesindedir. promosyonlarının belli bölümünden kamu görevlilerinin 
Danıştay 10. Dairesi de genelgenin sadece kamu çalışanları için yararlanmasını öngörmektedir. Bu öngörüsünde emekliyi 
düzenlendiğini emeklileri kapsamadığını, bu şekilde düzenleme dışarıda bırakması Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve 5018 sayılı 
yapılabileceğini gerekçe göstererek davayı reddetmiştir. Bu Kanuna açıkça aykırıdır.
kararda temyiz edilmiştir.

Danıştay genelgenin iptali davasını reddederken 
Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı açıklamada emekli 

genelgenin 657 sayılı Devlet memurları Kanunu uyarınca 
maaş ödemelerinde komisyon ödemeyi kaldırdıklarını, 

çıkarıldığını kabul etmiştir. Oysa böyle bir durum yoktur. Kamu 
bankalardan sağlık ödemesi ve prim tahsilatı karşısında 

kuruluşları için genel bir düzenlemedir. Gelinen bu noktada 
komisyon almaya başladıklarını beyan etmişlerdir. Sosyal 

emeklilerin promosyon hakkının genelge ile düzenlemesine 
Güvenlik Kurumu'nda çalışan işçi ve memur promosyon 

gerek yok ise Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla bu konuda almakta, kurum sağlık ödemesi ve prim tahsilatından 
protokoller yapabilir. Danıştay kararından bu sonuç çıkmakta promosyon almakta, tüm bunların karşısında emekli, dul ve 
ise de Kamu Mali yönetimi ve kontrol kanununun buna olanak yetimlere yapılan ödemelerde promosyon almamaktadır. Bu 
verip vermeyeceği tartışılmalıdır. hususun eşitliğe, hukuka, adalete uygunluğunu yöneticilerin 

vicdanlarına bırakıyoruz. Dünya Adalet projesi adli kurulu yıllık hukuk devleti 
listesini hükümetlerin güvenirliliği, adalet sisteminin işlerliği, 5018 sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 
hakların ne derece güvence altında tutulduğunu, suç ve Sosyal Güvenlik Kurumunu da kapsamaktadır. Bu nedenle 
yo lsuz lukla  nas ı l  mücadele  edi ld iğ i  kr i ter ler ine  kamuda çalışanlara yapılan ödeme ile zorunlu kamu sigortalılığı 
dayandırmaktadır. Kurul hukuk devleti prensiplerine bağlılıkla nedeniyle emekli olanlara, onların dul ve yetimlerine yapılan 
gelir düzeyi arasında ilişki kurmaktadır. Gelir açısından orta – ödemeler aynı mahiyettedir. Emekli, dul ve yetimlere yapılan 
üst düzeyde olan ülkemiz, hukuk devletine bağlılığı açısından ödemeler de ödemeyi yapacak banka veya PTT'ye en az 2 gün 
orta ve alt sıralarda. Adalete erişimde orta sıralarda yer alırken, önce aktarılmaktadır. 5018 sayılı Kanunun 2. maddesi tüm mali 
istikrarlı yasalar ve temel haklar sınıfında altlarda yer alıyor. işlemlerin muhasebeleştirilmesini düzenleyen yasanın Sosyal 
Çalışanın yüzde 45'i kayıt dışı iken, kayıtlı çalışanın da yüzde Güvenlik Kurumu'nu da kapsadığını açıkça ifade etmektedir. 
45'i asgari ücretten gösteriliyor. Hukuk devleti kayıt dışılığa ve Sosyal Güvenlik Kurumu kamu kurumudur. Aynı kanunun 8. 

maddesi görevli ve yetkili olanların kaynakların etkili, eşitsizliğe asla izin vermez.


