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SORU 

31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

öncesinde, 08.06.1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 

kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan iştirakçilerin, almakta oldukları ek 

göstergenin emekli ikramiyesi ve aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınması için 

gereken süre nedir? 

CEVAP 

5434 sayılı kanunun hükümlerine göre sigortalı olarak göreve başlamış olan kamu 

çalışanlarından; ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları 

görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi 

ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi İçin gerekli şartların neler olduğuna bakmamız 

gerekmektedir. 

5510 sayılı kanunun geçici 4 üncü maddesi 5434 sayılı Kanun ile ilgili geçiş 

işlemlerini düzenlemekte olup; bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, 

artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve 

borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla 

yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

Bu konuya ilişkin 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 73 hükmü ise 

şöyledir: Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha 

yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden 

emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan 

ödeme yapılabilmesi İçin, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları 

tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve 

karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve 

atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır. 

5510 ve 5434 sayılı Kanunların birlikte değerlendirilmesi sonucunda; 

 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5434 sayılı kanuna göre 

sigortalı olarak işe başlamış olan iştirakçilerin emekli olmaları halinde özlük haklarının 

hesaplanmasında 5434 sayılı kanun hükümlerinin uygulanacağı, 

 5434 sayılı kanuna tabi olarak göreve başlamış olan iştirakçilerin almakta 

oldukları ek göstergelerin emekliliğe esas özlük haklarının hesaplanmasında dikkate 

alınabilmesi için en az 6 ay süre ile kesenek ve karşılık ödenmiş olması gerektiği, 

Değerlendirilmektedir. 

 


