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: Ankara 8. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.05.2019
isreııiıu özşri
ve E:2019l78, K:2al9i1156 sayılı kararın, taraflarca, aleyhlerine olan kısımlarının

tarih

hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılmasına karar verilmesi istenilmektedir.
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:

Taraflarca savunma verilmemiştir.

,'

tuRK M|LLETı

AD|NA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesince dosya

incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi birleştirilen hizmetleri üzerinden
emekliye ayrılan davacı tarafından, Emekli Sandığına tabi hizmet süresi yönünden emekli
ikramiyesi ödenmesi için yapılan başvurunun reddine ilişkin 25.1?,2018 tarih ve
34583882-67.574.070 sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı emekli ikramiyesinin emekliliğe
hak kazandığı 15.07.2018 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine
karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince; davacıya, farklı sosyalgüvenlik kurumlarına tabi olarak geçen
hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanmış olmakla birlikte, davacının Emekli
Sandığına tabio|arak geçen 34yıl 1 ay 9 günlük hizmet süresinin (fiili hizmetzammı süresi
ve askerliF'borçlanma§ ile biriikte) tek başına Sandıktan aylık bağlarımaya yeterli drnası,
başka bir anlatınif, hizmet süreleri birleştirmeyedabi tutulmamış olsa dahi,ıSandıktan aylık
bağlanabilecek konumda bulunması karşısında, Sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona

ermiş olmasına bakılmaksızın,5434sayılı Kanunun 8911.maddesi hükmü uyarınca, ikramiye
ödemesinden yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde
hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konuşu işIemin iptaline, davacının emekli

aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan katsayı|ar dikkate alınarak hesaplanacak
emekli ikramiyesinin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte
davacıya ödenmesine , fazlaya ilişkin faiz isteminin ise reddine karar verilmiştir,
Davalı idare tarafından, istinafa konu Mahkeme kararının, dava konusu işlemin
iptaline ve emeklilik ikramiyesinin idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanarak davacıya
ödenmesine ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek kaldırılması ve davanın bu
kısımlarının da reddine karar verilmesi; davacı tarafından ise, Mahkeme kararının, faiz
talebinin kısmen reddineve bundan dolayı davalıidare lehine vekalet ücretine ve yargılama
giderierine hükmedilmesine ilişkin kısımlarının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek
kaldırılması ve talepleri doğrultusunda yeniden karar verilmeşi istenilmektedir.
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