
Bilindiği üzere kamu emekçileri kaç yıllık hizmetleri 
olursa olsun, en fazla 30 yıl hizmet üzerinden emekli 
ikramiyesi alabilmektedir. 30 yılın üzeri için kendileri-
ne herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Özellikle son 
yıllarda, çalışan maaşı ile emekli maaşı arasındaki 
farkın çok artması dolayısıyla, pek çok kamu emekçisi 
zorunlu olarak 30 yılın üzerinde çalışmak durumunda 
kalmaktadır. Bu çalışmanın önemli bir kısmının ikrami-
ye dışında bırakılması ise büyük bir hak kaybına yol 
açmaktadır. Konfederasyonumuz yıllardır başta TİS 
görüşmelerinde olmak üzere her platformda konuyu 
gündeme getirmiş, gerekli düzenleme yapılarak mağ-
duriyetin giderilmesini ve adaletsizliğe son verilmesini 

talep etmiştir. Ancak AKP Hükümetleri açık hak ihla-
linin düzeltilmesine yönelik bir çalışma yapmamıştır.

Sendikamız ESM 36 yıllık hizmetinin 30 yıla kadarki 
kısmı için emekli ikramiyesi ödenen bir üyesi adına, 
36 yıllık hizmetinin kalan 6 yıllık kısmı için de emekli 
ikramiyesi ödenmesi istemiyle 10.10.2012 tarihinde 
SGK başvurmuştur. bu talebin reddi üzerine 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89. maddesinin 4. 
fıkrasında yer alan “…verilecek emekli ikramiyesi-
nin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler 
… (dikkate alınmaz)” hükmünün Anayasa’ya aykırı 
olduğu iddiasıyla, iptal davası açmıştır.
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MİLYONLARIN DAVASINI KAZANDIK! 
EMEKLİLİK İKRAMİYESİNDE 

HAK KAYBINA SON!

KAMU EMEKÇİLERİ LEHİNE ÖNEMLİ HUKUKİ KAZANIMIMIZ!

AÇTIĞIMIZ DAVA LEHİMİZE SONUÇLANDI…



Kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını korumak, 
yeni haklar kazanmak için fiili ve hukuki mücadele 
yürüten KESK ve ESM, bu başarının sahibi ve 
mimarıdır. 

Kamu emekçilerine yaşattığı hak kayıplarını unutturmak 
adına, başarımızdan nemalanma uğraşı veren ve dava-
yı kendileri açtığı yönünde basına demeçler veren yan-
daş Konfederasyon ve sendikasının gayri ahlaki çabası 

kamu emekçilerinden gerekli cevabı almıştır. 

Dün olduğu gibi bugün de haklarının yegâne koruyu-
cusu ve savunucusu KESK ve KESK’e bağlı sendika-
lardır. 

Kararın tüm kamu emekçilerine hayırlı olmasını di-
liyor, kamu emekçilerini daha güçlü ve örgütlü bir 
mücadele için KESK çatısı altında örgütlenmeye 
çağırıyoruz!

Ankara 10. İdare Mahkemesi Sendikamızın iptal ta-
lebini yerinde bularak, 19/07/2013 tarih ve 2013/296  
Esas No ile “Anayasanın 152. ve 6216 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin Kurulusu ve Yargılama Usulleri Hak-
kında Kanunun 40. maddeleri uyarınca söz konusu 
ibarenin iptali istemiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahke-
mesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi, 2013 yılı Ekim ayı itibariyle 
dosyanın esasına geçilmesine karar vermiş, 25 
Aralık 2014 günü söz konusu düzenlemeyi Anaya-
sa’ya aykırı bularak iptal etmiştir. Böylelikle emek-
li ikramiyesinin ödenmesinde 30 yıl sınırı ortadan 
kalkmış ve kamu emekçileri çalıştıkları sürenin 
tamamı üzerinden emekli ikramiyesi almaya hak 
kazanmıştır. 

Kararın, 30 yıldan fazla çalışmış olup 30 yıl üzerinden 
emekli ikramiyesi almış olan kamu emekçilerinin de 
geriye dönük olarak 30 yıl üzeri çalışmaları için emekli 
ikramiyesi alma hakkını doğuracağına inanıyoruz. 

AYRICA; Emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hiz-
met yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağı hük-
mü, emekli olma şartlarında zamanla oluşan değişik-
likler dolayısıyla da hukuksal dayanağını yitirmiş ve bir 
başka açıdan daha Anayasa’ya aykırı hale gelmiştir.  

Şöyle ki; artık kamu çalışanlarının kadınlar için 20, 
erkekler için 25 yıl çalışma şartını yerine getirmeleri 

emekli olmaları için yeterli değildir. Bunun yanı sıra bir 
de gerekli yaş şartını taşımaları gerekmektedir. Bu yaş 
65’e kadar uzamaktadır. Yani artık bir kamu çalışanı 
gerekli çalışma süresini tamamlamış olsa dahi, emekli 
aylığına ve emekli ikramiyesini hak kazanmak için 
gerekli yaş sınırını doldurmayı beklemek zorundadır. 
Bu durumda gerekli çalışma süresini doldurduktan 
sonra çalışmaya devam etmek, eskiden olduğu gibi 
kamu emekçileri bakımından bir tercih değil zorunlu-
luk halini almıştır. 

Bu durumda da Emekli Sandığı Kanunu’nun 89/4. 
maddesinde yer alan “30 fiili hizmet yılından fazla 
süreler” cümlesi ile getirilen şart bir angarya halini al-
mıştır. 30 yılı aşan çalışmanın ihtiyari olmaktan çıkıp, 
hayatın olağan akışı gereği zorunlu hale gelmesiyle 
birlikte, çalışılan sürenin tamamı için emekli ikramiyesi 
ödenmesi Anayasa’da düzenlenen “angarya yasağı-
nın” da bir gereğidir. 

Artık AKP iktidarının yapması gereken yeni yasal dü-
zenlemelerle kararı boşa çıkarmak, arkasından dolan-
mak ya da sulandırmak değil, iptal kararının uygu-
lanması ve tüm süre sınırlaması kaldırılarak kamu 
emekçilerinin, çalıştıkları sürenin tamamı üzerin-
den, emekli ikramiyesi almalarının sağlanmasıdır. 
Aksi yöndeki tüm yasal düzenlemeler, Anayasa Mah-
kemesinin de kabul ettiği gibi, Anayasa’nın 10. mad-
desindeki eşitlik ilkesine aykırı olacaktır.

KESK ve ESM’nin mücadelesi sonucu verilen Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararı tüm kamu emekçileri bakımından haklı ve önemli bir kazanımdır.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ 
YAŞASIN KESK
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