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: Ankara l f idare wantemesince veriren 2.1o.2o1starihri ve
kararrn; davacr tarafrndan, temyizen incelrenerek bozurmasr

E:201 5/197 ; K:201 S/127g sayttr
istenilmektedir.

gevullqanrn Ozeti : Ternyiz isteminin reddi gerektigi savunulmaktadrr.
Danrstay Tetkik Hdkimi : UM,&fAeVqt$ti""""i : Ernekli olmak igin hizmet birlegtirmesi yapmak zorundaolmayan davactya' 5434 sayrfu Kanun'un 89. maddesinin 1. frkrasr uyarnca emekri ikramiyesiddenmesi Eerekirken' antlan maddenin 2' frkrasr l<apsamrnda de$erlendirilerel< emekli ikramiyesiddenmesi isteminin reddi yolunda tesis edilen iglenrde ve bu iglemin iptaliistemiyle agrlan davanrnreddi yolunda verilen verilen kararda hukuka uyrgunruk gorurmedi$inden, Mahkeme karannrnbozulmasr gerektigi dUgrinUlmektedir.

TURK MiLLE iADINA
Hukum veren Danrgtay onbirinciDairesincel igin gereQi gdrugurdu:
Dava' Hava Kuvvetli Komutanlr$rnda birrbagr olarak gorev yapmakta iken 1.8.2013tarihinde resen (sicilen) emekliye sevk edilen da\racrnrn, emekri ikramiyesi .denmesi is;te$iyreyaptt$t bagvurunun reddine iligkin iglemirr iptaliile rnahrum kaldrgr parasal haklannrn yasal.faizi ilebirlikte 6denmesine karar verilmesi istemiyle agrlmrgtrr.
idare Mahkemesince; davacrnrn gorevinin, 1475 sayrlr Kanrnun 14. maddesindeongdrulen krdem tazminattna hak kazanma gaftrarrna uygun bir bigimde sona ermemigoldu$undan bahisle' Emekli sandr$rna tabi hizmr:t surereri igin emekri ikrarniyesi odenmesitalebiyle yaptr$r bagvurunun reddine yonelik dava konusu iglemde hukuka aykrnrrrk bulunmadr$rgerekgesiyle davanrn reddine karar verilmistir.

Davacr, Mahkeme kararrnrn, frukuka
incelenerek bozuf masrn r istemektedir.

aytcn oldu$unu ileri srlrmekte ve temyizen
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2829 sayfi sosyal Guvenlik Kurumlarlna Tabi olarak Gegen Hizmeflerin Bir,egtirirmesiHakkrnda Kanunun "Aylt$t Ba$layacak Kurum" baghkrr g. maddesinin 1. frkrasrnda, ,,Biirregtirifmig
hizmet srireleri toplamr rizerinden, ilgililere; son yedi yrrhk fiili hizmet suresi iginde fiili hizrnet suresifazla oliln kurumca' hizmet surelErinin egit ormasr harinde ise egit hizmet surererindensonuncusunun tabi oldu$u kurumca, kendi melzuatrna gdre ayhk ba$ranrr ve 6denir.,,; ,,Emekriikramiyes;i" bagfukh 12' maddesinin 1. frkrasrnda ise "son defa T.c. Enrekri sandr$rna tabigdrevlerden ernekliye ayrtlan ve ke'dilerine br,r Kanunun g inci maddesi uyarnca birregtirirenhizmet sureleri uzerinden ayhk ba$lananlara, T.c. Emekri sandr$rna tabi daire, krururug veortakhklarda prim veya kesenek odemek suretiyle gegen surererinin topramr uzerinden, 5,434 sayrrrT'c' Emekli sandr$r Kanunu huktimlerine gore emekri ikramiyesi 6denir.,,kurarr yer armakta iken,Anayasa Mahkemesinin 5'2'2009 tarihli ve E:2005 140, K:2A0ufi sayilt kanarryra, ,,2g2g 

sayrlrYasa'da benimsenen sistemle, farkh sosyal guvenlik kuruluglarrndaki hizmet sureleri birlergtirilerekemekli olanlara yaghlrk aylr$r ba$landrgr halde , itirazkonusu ibareyre son defa bagrr orunarn sosyarguvenlik kurumuna gdre aylrlm yilprlarak Emekri sandrgrna tabi gorevrerden remekriyeayrtlmayanlara' 5434 saytlt Yasa'ya tabi galrgma surereri igin emekri ikramiyesi odenmemesinin,Anayasa'ntn 10' maddesindeki egitlik ill'resine aykrnr oldu$u gibi, adilsonuglar do$urmadr$rndan 2.maddesindeki hukuk devleti ilkesine rie aykrr .rdu$u gerekgesiy te, 2g2g sayrh Kanu nun 12.maddesinin 1' ftkrastnda yer alan "son defa T'c. rEmekri sandllrna tabi gcirevrerden ernekriyeayrrlan ve ..." ibaresinin iptaline karar verilmigtir.
19'6'2010 tarihli ve 27616 sayrlr Resmi Gazete,de yayrmranarak 1.6.2e1a tarihindeytirurluge giren 5997 saytlt Kanun ile degigik s4it4 r;ayrrr T.c Emekri siandr(ir Kanunu,nun g9.maddesinin 1' frkraslnda; "Hizmet surelerinin tarnamr bu Kanun ve/verya ss10 sayrh sosyarsigortalar ve Genel sa$hk sigortasr Kanunu'nun gegici 4.. maddesi kapsamrrnda gegenrerdenemekli' adi malOlluk veya vazife mal0llligti ayfugr hragranan veyahut toptan odeme yaprran askerve sivil tum igtirakgilere' her tam hizmet yrlr igin aylrk ba$ramaya esas tutarrarrn bir ayrr$r emekriikramiyesi olarak verilir' son defa bu Kanun veya 5510 sayrrr Kanunu,nun gegici 4. nraddesihukumlerinin uygulanmastnt gerektiren gdrevlerde garrgmakta iken emekriye ayrrran ve ken<jirerinemurga 2g2g sayilL sosyar Grivenrik Kurumrarrna r-abi orarak Gegen Hiz:mere,rin BirregtirirmesiHakkrnda f(anunu'nun 8' maddesi uyarnca birregtiriren hizmet srirereri r-izerinden ayrrkba$lananlara ise, bu Kanuna tabi daire, kurulug ve ortaklrklarda prim lreya l<esenek ocJemeksuretiyle gegen hizmet stirelerinin toplamr uzerinden bu madde hukrimrerine gore remekliikramiyesi odenir'" kurafu getirilmig ise de, Anayasa A/ahkemesinin g.7.2011 tarihli ve 27ggg sayrlrResmi Gazete'de yaytmlanan , 12.05.2a11 tarihli ve E: 2o1o/g1, K:2011/7E sayrrt kararryla, 5434saytlt Turkive cumhuriyeti Emekli sandrsr Kanunu'nun un. ,*o"rt';, ;;; ;"yrrr Kanunt tn 14.maddesiyle de$igtirilen' birinci ftkrastnrn ikinci cumresinde yer aran ,,son defa bu K,anun veya 5s10

irYAP Biliqin sirt"; 

_ lt*;



T.C.
p A N I g TA Y
CINBiRiNcipninE
Esas No:1016/221
Karar No:2016120g7

saytlt Kanunun gegici 4 uncu maddesi hul<umlerinin uyguranmasrnr gerektiren gorevrerdegaltgmal'ita iken emekliye ayrrlan ve "'" ibaresflnin Anayasa'ya aykrrr orduguna ve iptiarine kararverilmigtir.

Nihayet' 26'1'2012 tarih ve:28185 saytllt Resmi Gazete'de yayrmranarak yururruge giren6270 say* Kanun ile 5434 saytlt Kanun'un gg. maddesinde degigikiik yaprrmrg ve irgiri yasamaddesi' "Hizmet siirelerinin tamamr bu Kanun ve/veya 31/5/2oo6tarihli ve 5510 sayrh sosyalsigortalar ve Genel saQlrk sigortasr Kanununun Gegici 4 rincu maddesl kapsamrnda gegenrerdenemekli' arji malulkik veya vazife malulilu$u ayhgr ba$ranan veyahut toptan odeme yaprran asker ve

;Hil"i::::l'"""i;,,1"'tam 
riili hizrnet vrlr isi'avrrk bagramava esas tutarrn bir ayrrgr emekri

Eirincifrkra kapsamtna girmernekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayrfr Kanunun gegici4 uncu maddesi kapsamlnda hiznreti bulunanrardan mtirga 2g2g sayrrr sosyar GuvenrikKurumlartna Tabi olarak Gegen Hiznneflerin Birlegtirilmesi Hakkrnda Kanunun g inci maddesiuyarlnca birlegtirilen hizmet sureleri uzerinden emekririk, yagrrrrk ya cra marurrjk ayrrQrba$lananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayrh Kanunun gegici 4 unctl maddesi hukumrerine tabiolarak bu Kanuna tabi daire, kurulug ve ortakrrkrarda gegen garrgmara rmn, 1.5/g/1971 r,arihri ve1475 sayrtr ig Kanununun 14 uncu maddesinde berirtiren krdem tazminatrna hak kazanmagartlarrna uygun olarak sona ermig olmasr gartryla emekti ikramiyesi 6denir.,,geklinde yenidendUzenlenmigtir.

6270 sayrll Kanun'un atrfta bulundu$u mullga 14TS sayrlt ig Kanunu,nurn hdlen ytjrrurltjktebulunan 14'uncu maddesinde' ktdem ta,zminatrnrn rodenece$i hailer ve odenecerk krdem tarzminatrmiktarrnrn hesabrna iligkin dUzenlemelere yer verilnrigtir.
Buna gore' Emekli sandl$rna terbi bir gorevde burunduktan sonra bu gcirevinden ayrrlarakbagka bir sosyal guvenlik kurumuna tabi olarak garrgtrktan sonra yagrrrrk / emekri ayfrgrba$lananlara Emekli sandl$rna tabi olarak gegen hizmet sriresi igin emekri ikranriyesi odenmesineyasal engel bulunmakta iken, ilgili Yasa hrlkmu Ana'yasa Mahkemesince iptar edirmig, bu ke,z s434saytlt Kanun'un Bg' maddesiyle yeni bir duzenrerne yaprrmrg ise de, bu kururrn da AnayasaMahkemesince iptaline karar verilmig, son orarak aynr maddede yaprlan duzernreme ile hizmetsurelerinin taman.rr 5434 saytlt Kanun veiveya s510 sayrrr Kanun,un Gegici 4. maddesikapsamtnda gegenferden emekli, adi malulkik veya vazife malullu$u ayh$r ba$lanan veyahuttoptan odenle yaprlan igtirakgilere, enrekli ikramiyesi odenece$i, buna kar$r lrk 2g2g sayrlrKanun'un 8 inci maddesi uyartnca birtegtirilen hizmet sureleri uzerinden emekrilik, yag'rrk ya damalulltik ayh$r baglananlara ise; 5434 sayrlr Kanun veya s510 sayrrr Kanun,un gegici 4 uncumaddesi hukumlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kururug ve ortakrrkrarda gegengaltgmalartntn' 1475 saytt ig Kanunu'nun 14. merddesinde belirtiren krdem tazminatrner hak
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ffiffi rffirrna 
uygun olarak sona ermig olmast gartryta emekli ikramiyesi ddernebilecegi

Dosyantn incelenmesinden; Hava K,uwefli Komutanlr$rnda birrbagr olar,ak gorevyapmakta iken 5434 sayrfu T'c' Emekli sandrgr Kanunun 3g. maddesinin (e) frkrasrna gore1'3'2013 tarihinde resen (sicilen) emekliye sevk edifen davacrnrn, sigortarr oraralk garrgtrgr1'1'1989 - 31'3'1989 tarihleri arastnda 90 gtin, Emekli sandrgrna tabipr ytrr ay21 grun hizmetiolmak ti:zere toplam 27 yrl 10 ay 21 gtin hizmetinin burundugu, 23.10.2014 tarihinde ayrrkba$lanmasr iste$iyfe yaptr$r bagvuru uzerine 01.11.2|14tarihinde ayrrk bagranmasrnii ragmenEmekli sandr$rna tabi ikramiyeye esas hizmet surereri igin ikramiye ode'mediQi, rdavacrnrnemekli ikrcmiyesi .denmesi iste$iyle yaptr$r baEivurunun reddi rizerine bakrran davanrn agrrdrgranlagrlmaktadrr.

Hizmetlerinin tamamt 5434 sayrlr Kanun'a veya s510 sayrrr Kanun,un Gegici 4. maddesikapsamrnda gegenlere' bagka bir deyigle hizmet birregtirmesi yapmaksrzrn emekriye a,/rrranrord5434 sayrlr Kanun'un 89' maddesinin 1' frkrasr uyarnca, herhangi bir gart arcnmaksrzrn emekriikramiyesi odenmesi; buna kargrhk hizrnet birlegtirmesiyapmak suretiyre emekri olabireceklere ise,anllan ma<ldenin 2' flkraslnda yer alan gartlar dahirinde emekri ikramiyesi 6dennnesigereknnektedir.uyugmazltkta' davactntn Enrekli sancfugrna tabi hizmet suresinrn emekri ayrr$r

n;i:ffi::;:il, n"i:r,r;*,.jil:',,' 
ear,st,ci, croneme iriskin hizrner birrestirmesi yoruna

Bu durumda' Emekli sandr$rna tabi hizmet sriresi emekri ayhQr bagtianmasr igin yeterriolan davactya' 5434 sayrlt Kanun'un 89' maddesinin 1. frkrasr uyarnca emekri ikriamiyesiodenmesi gerekirken' antlan maddenin 2. frkrasr kapsamrnda de$erlendirilerek emekli ikr,amiyesiodenmesi isteminin reddi yorunda tesis ediren igremde ve bu igremin iptariistemivre agrran cravanrnreddi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk goriilmemigtir.
Aglklanan nedenlerle' davactntn temyiz isleminin kabulu ire idare Mahkemesi kerrarrnrnBozuLMA$lNA; dosyantn yeniden bir karar verilmek rizere Mahkemesine g.nderirnresine,karartn tebliE tarihini izleyen 15 (onbeg) gun iginde Danrgtayda karar duzertme yoru agrk ormakuzere, 26.4.2016 tarihinde oybirligi ile karar verildi.


