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SİRKÜLER         İstanbul, 14.01.2015 

Sayı: 2015/014        Ref: 4/014 

 

 

Konu:  

5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 

KAPSAMINDA EMEKLİLİK İKRAMİYESİ HESABINDA 30 YIL SINIRINI İPTAL 

EDEN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI YAYINLANMIŞTIR  

 

Ankara 10. İdare Mahkemesi, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. 

Maddesinin dördüncü fırkasının birinci cümlesinde yer alan “…verilecek emekli ikramiyesinin 

hesabında 30 fiili hizmet süresinden fazla süreler…” ibaresinin Anayasaya aykırılığını ileri 

sürerek iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.  

 

07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan E.2013/111 – K.2014/195 sayılı 

ve 25.12.2014 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile, memurların emekli olurken aldıkları 

emekli ikramiyesinde 30 yıllık süre sınırı iptal edilmiş olup, iptal kararı aynı tarihte 

yürürlüğe girmiştir.   

 

07.01.2015 tarihinden itibaren emeklilik dilekçesi veren bir memurun kamuda geçmiş sürelerine 

istinaden ödenecek emekli ikramiyesinde 30 yıllık sınır uygulanmaksızın, 30 yıldan uzun 

süreler için de ikramiye hesaplaması ve ödemesinin yapılması gerekmektedir.  

 

Kararda iptal gerekçesi olarak özetle aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:  

 

“30 yıl ve daha az çalışanların emekli ikramiyesinin hesabında çalıştıkları süre kadar 

yararlanmalarına olanak tanındığı halde 30 yıldan fazla çalışan iştirakçilerin belirtilen süreden 

fazla olan fiili hizmet süreleri için emekli ikramiyesinden yararlandırılmadığı, ikramiye 

hesabının 30 yıl ile sınırlandırıldığı görülmektedir. Oysa nitelikleri ve durumları özdeş olan 

iştirakçiler aynı konumdadırlar. Ancak itiraz konusu ibareyle, 30 yıl ve fazla çalışanlar 

arasında anlaşılabilir, amaçla ilgili ya da makul, adil ve haklı bir nedene dayanmayan bir 

ayrım öngörülmüştür. Bu durum Anayasa'nın 10. maddesinde öngörülen kanun önünde eşitlik 

ilkesini ihlâl etmektedir.  

 

Öte yandan, emeklilik için gerekli yaş sınırı yükseltilmesi nedeniyle iştirakçiler emekli 

olabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalmaktadırlar. 30 yıldan fazla çalışmalarına 

rağmen bu süreler için emekli ikramiyesi ödenmemesi belirtilen iştirakçiler yönünden hak 

kaybına neden olmaktadır. Dolayısıyla iştirakçilerin çalıştığı halde bu sürelere ilişkin emekli 

ikramiyesi ödenmemesi adalet ve hakkaniyete uygun olmadığından itiraz konusu ibare, sosyal 

güvenlik hakkına ve hukuk devleti ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır.” 

 

Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında “Kanun, kanun hükmünde kararname veya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî 

Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal  
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hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede 

yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez” denilmektedir. 

 

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. 

maddesinin üçüncü fıkrasında da bu kural tekrarlanmaktadır.  

 

Resmi Gazete’de yayınlanan karar metninde iptal kararının yürürlüğe girmesine dair özel bir 

açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla iptal kararı 07.01.2015 günü itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

 

Bilindiği üzere, 07.10.2001 tarihinden önce akdedilen şahıs hayat sigorta poliçelerine ilişkin 

olarak bu sistemden ayrılanlara yapılacak ödemelerdeki istisna tutarı Gelir Vergisi Kanunu’nda 

aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

 

“Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz bulunan emekli sandıkları ile 10 yıl süre ile prim veya 

aidat ödenmiş olmak kaydıyla Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan sigorta şirketleri 

ve yardım sandıkları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları (Tüzel kişiliği 

haiz muhtelif emekli sandıkları ile sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından ödenen 

aylıklar toplamı, en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise 

aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu 

nevi aylıklar dahil)” 

 

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararı ile 07.10.2001 tarihinden önce akdedilen şahıs hayat 

sigorta poliçelerine ilişkin olarak bu sistemden 07.01.2015 tarihinden itibaren ayrılanlara 

yapılacak ödemelerde gelir vergisi istisna tutarının hesabında en yüksek devlet memurunun 30 

yıllık hizmet süresi dikkate alınmayacaktır.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Anayasa Mahkemesi’nin E.2013/111 – K.2014/195 sayılı ve 25.12.2014 tarihli kararı  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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