T.C.

ANKARA
14. İDARE MAHKEMESİ
ESAS No

:,2a2l,ı

KARARNO |2a2l;

DAVACI
Vgrİlİ
DAYALI
Vnrir.i

:II}
:

Av. Selce Maraş BÜKEN

-UETStİ38964-769337
:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

:Av.İtI

-I,ETStı}s67

s2-239 44]

DAVANIN Öznr|
: 5510 sayılı Kanunun 4l1-ç bendi kapsamında sigortalı olaıak göıev
yapmakta iken01.06.2017 tarihindç kamu görevinden çıkanlan veaçıkta ikentalebi iizerine0l,ü3.2021
tarihinden itibaren mülga 2829 sayı|ı Kanun uyannca birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden tarafına
emekli aylığı bağanan davacı tarafindan, 5434 sayılı Kanunatabi geçen hizınet sürelerine karşılık gelen
emekli ikramiyesinin tarafina ödenmesi istemiyle yaptığ başvurunun reddine ilişkin Kamu Görevlileri
Emektilik lIaire.Başkanlığ'run 05.ö3.2ü2l tarihlj ve 87?8ü54ü/71.642J sayılı işleminin; hukuka ve
mevzuata aykın olduğu ileri sü?,ülerek iptali ile emekli ikramiyesinin emekliliğe hak kazanma tarihi olan
01.03.202I tarihinden ifibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi
istenilmektedir.

SAVUNMANIN
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ÖZETİ :

Dava konusu işlemin hukuka ve rnevzuata uygun olduğu belirtilerek
gerektiğ saıunulmaktadır.

TüRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 14. İdare Mahkemesi'nbe, dava dosyasr incelenmek suretiyle işin gereği

goruşüou:

Dava; 5510 sayıh Kanunun 4l1-c bendi kapsamında sigortalı olarak görev yapmakta iken

01.06.2017 tarihinde kamu görevinden çıkanlan ve açıkta iken talebi üzçrine 01.03.2021 tarihinden
itibaren mülga 2829 sayıllı Kanunuyarınca birleştirilmiş hizmet süreleri iizerinden iaıafifla emekli ayhğı

bağlanan davacı tarafııdaı,5434 sayılı Kanuna tabi geçen hizmet sürelerine karşılık gelen emekli
ikramiyesinin tarafina ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kamu Görevlileri Emeklilik
Daire Başkanlığrun a5.ü3.Zü2I tafihli ve 87280540171.642,.|- sayılı işleminin iptali ile emekli
ikramiyesinin emekliliğe hak kazanmatarihi olan01.03.2021 tarihindenitibaren işleyecekyasal faiziyle
birlikte ödenmesine karar verilmşsi istemiyle açılmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağhk Sigoıtası Kanunu'nun 106. maddesi ile 01.10.2008

tarihinden itibaren yüürlükten kaldırılan ancak aynı Kanun'un geçici 4. maddesi kapsamında
uygulanmaya devam edilen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığ Kanunu'nun 39. maddesinin birinci
fikrasının (b) bendinde, 25 fiili hiznet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını
do]duranlara istekleri iizerinç emekli aylığı bağlanacağ düzenlenmiş; 26.aI.2al2 tarihli ve 28185 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürfulüğe giren 6270 sayılı Kanunla değişik 89. maddesinin 1.
fıkrasında, "Hizmet siirelerinin tamaJff bu Kanun velveya 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli,
adi malulltik veya vazife malullüğü aylığı bğanan veyahut töptan ödeme yaprlan asker ve sivi1 ttim
iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya ğsas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak
verilir." kuralına yer verilmiş; ıynı maddenin 2. fıkrasında ise, "Birinci fikra kapsamına girmemekle
birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanun'un geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizrıeti
bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin
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