Meclis Üyelerinin Emeklilik
ve Diðer Sosyal Haklarý
Dr. Fahri Bakýrcý*

1. Emeklilik Haklarý
Daha önce yayýnlanan bir makalede1, Osmanlý Devletinden günümüze
kadar yasama organý olan meclislerde görev yapan üyelerin aldýklarý aylýk ve
diðer ödenekler ortak bir araçla ölçülmeye çalýþýlmýþtý. Ayný makalede, yasama
organý üyelerinin özlük haklarýnýn sadece aldýklarý aylýk ve ödeneklerle sýnýrlý
olmadýðý; sosyal güvenlik haklarýnýn ve diðer sosyal haklarýnýn da özlük haklarý
içinde olduðu belirtilmiþti. Sözkonusu makalede þu saptamada bulunulmuþtu:
yasama organý üyelerinin özlük haklarýnýn, reel olarak bir ilerleme
ya da gerileme içinde olduðunu söyleyebilmek için, sosyal güvenlik ve
diðer sosyal haklarýnýn da kapsama alýnmasý gerekir. Ancak bu tür bir
incelemenin, bu makalenin hacmini fazlaca geniþleteceði düþünülmüþtür.
Bu nedenle burada sadece yasama organý üyelerinin aylýk ve diðer
ödenekleri incelenmiþtir.

Bu makalede, daha önceki makalede sözü edilen sosyal güvenlik ve diðer
sosyal haklar incelenerek belirtilen eksiklik giderilmeye çalýþýlmakta ve bir
ilerleme mi yoksa gerileme mi olduðu konusunda saðlýklý bir deðerlendirme için
dayanak saðlanmaya çalýþýlmaktadýr.
* TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardýmcýsý.
E-posta: fahribakirci@yahoo.com
1 Bkz. Fahri Bakýrcý (2006), Meclis Üyelerinin Aylýk ve Diðer Ödenekleri, Yasama Dergisi, Ekim-KasýmAralýk, 2006, S. 3.
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1.1. Yöntem
Bu makalede yöntem olarak milletvekili emekliliðine iliþkin olarak çýkarýlmýþ
bulunan bütün yasalar ile Anayasa deðiþiklikleri incelenecek ve bunlarýn Anayasa
Mahkemesi (AYM) tarafýndan iptal edilmiþ olanlarýyla ilgili iptal kararlarý
çözümlenmeye çalýþýlacaktýr. Konunun ayrýntýlarýna girildiðinde, 1986-2000
arasýndaki dönemde parlamentonun belli kurallarý yasalaþtýrmak istediði ve
AYMnin de bu kurallara karþý çýkarak iptal ettiði görülmektedir. Dolayýsýyla
dönem boyunca benzer kurallarýn yasalaþtýrýlmýþ ve bu kurallar benzer gerekçelerle
AYM tarafýndan iptal edilmiþtir. Bu nedenle, tekrardan olabildiðince kaçýnmak
için AYM kararlarýnýn tekrarlanan bölümleri ile yasalarýn tekrarlanan bölümleri
verilmeyecek ya da çok gerektiðinde özetlenerek verilecektir. Ancak kurallarýn
ve iptal gerekçelerinin gözden kaçmamasý için, kararlar ve yasa metinleri olanaklý
olduðunca ayrýntýlý olarak aktarýlmaya çalýþýlacaktýr.

1.2. Dönemler
Yukarýda sözü edilen aylýklarla ilgili makalede, önce iki ana dönem (Osmanlý
Dönemi ve TBMM Dönemi) belirlenmiþ ve her dönem kendi içinde alt dönemlere
ayrýlmýþtýr. Alt dönemler belirlenirken yeni anayasalar, aylýklarda deðiþiklik
öngören yeni yasalar ve AYM kararlarý göz önünde bulundurulmuþtur. Ancak
bu makalede paralel dönemler kullanma olanaðý bulunamamýþtýr. Bunun en
önemli nedeni, 1960lý yýllara kadar meclis üyelerinin, meclis üyesi olmaktan
dolayý bir sosyal güvenlik hakkýna sahip olmamalarýdýr. Osmanlý döneminde ve
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda, emeklilik hakký bulunmazken, 1930lu yýllarýn
sonlarýna doðru, çok sýnýrlý bir biçimde, meclis üyelerine emeklilik hakký
tanýnmýþtýr. Öte yandan 1960lý yýllarda sosyal güvenlik hakký tanýndýktan sonra,
bu hak 1986 yýlýna kadar sýnýrlý kalmýþtýr. 1986 yýlýndan sonra AYM tarafýndan
ayrýcalýk niteliði kazandýðý belirtilen emeklilik hakký, AYM tarafýndan iptal
edilmiþ ve yeni yasalar çýkarýlmýþtýr. Bu nedenle bu makalede 1986 yýlýna kadar
olan dönem ile 1986 sonrasý dönem iki ana dönem olarak belirlenmiþ ve 1986dan
sonraki dönem Anayasa, yasalar ve AYM kararlarýnýn oluþturduðu deðiþiklikler
göz önüne alýnarak alt dönemlere ayrýlmýþtýr.
1.2.1. 1986 Öncesi Dönem: Sýnýrlý Emeklilik
1986 öncesi dönem, emeklilik hakkýnýn bulunup bulunmamasýna göre alt
dönemlere ayrýlmýþtýr.
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1.2.1.1. Emeklilik Hakkýnýn Olmadýðý Dönem: 1876-1918

Osmanlý Döneminde Meclisi Ayan ve Meclisi Mebusan üyelerinin emeklilik
hakký bulunmamaktadýr. Bu nedenle Osmanlý Devleti döneminde meclislerin
üyelerinin Cumhuriyet Dönemine göre daha yüksek aylýk almalarý2, özlük haklarý
bakýmýndan da daha iyi durumda olduklarý anlamýna gelmemektedir.
1.2.1.2. Sonradan Emeklilik Hakký Tanýnan Dönem: 1919-1923

Baþtan belirtmek gerekir ki bu dönemin içinde milletvekillerine emeklilik
hakký veren bir yasa bulunmamaktadýr. Bu dönemde Sivas Kongresi kararlarý
gereðince Temsil Heyeti üyeliði yapmýþ olanlara ve birinci dönem TBMM
üyelerine daha sonradan çýkarýlan bir yasayla emeklilik hakký tanýnmýþtýr.
Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda ve TBMMnin ilk yýllarýnda görev yapan Temsil Heyeti
üyeleri ve birinci dönem milletvekilleri 1948 yýlýndan itibaren emeklilik hakkýna
kavuþmuþlardýr. Bu hak son derece sýnýrlý olan ve geniþletilmesi yasaklanmýþ
olan bir hak olarak düzenlenmiþtir. 1948 yýlýnda çýkarýlan 5269 sayýlý Kanun3,
temel olarak, Temsil Heyeti üyeleri ile TBMMnin birinci dönem üyelerinden
sað bulunanlara yaþadýklarý sürece 350 Lira aylýk baðlanmasýný öngörmektedir.
Emekli aylýðý baðlanacak olan kiþilerin ölümleri halinde dul ve yetimlerine
baðlanacak aylýk yarýya (175 TL) düþmektedir. Ancak Kanun bu hakký çeþitli
sýnýrlamalara tabi tutmuþtur. Þöyle ki:
a) Vatana ihanet suçundan idam edilmiþ olanlarýn dul ve yetimleri bu
haklardan yararlanamayacaklardýr.
b) Temsil Heyetine ve TBMMye seçildikleri halde kurullara katýlmayanlara, katýldýktan sonra çekilenlere, tutanaðý kabul edilmeyenlere, üyelikten
çýkarýlanlara, memuriyeti kabul ederek ilgisini kesenlere ve bunlarýn
dul ve yetimlerine bu tür bir hak verilmesi sözkonusu olmayacaktýr.
c) 1948 yýlýnda halen TBMM üyesi bulunanlarla, çeþitli yasalar kapsamýnda
çalýþýp gelir elde etmekte olanlarýn bu haktan yararlanmalarý olanaklý
deðildir. Bu kiþiler, ancak almakta olduklarý aylýðýn, 5269 sayýlý Kanunda
belirtilenden daha az olmasý halinde aradaki farký hak edebileceklerdir.

2 1916-1920 yýllarý arasýnda 587 gram Reþat Altýný ile 1876 dan günümüze en yüksek düzeye ulaþýlmýþtýr.
Bakýnýz: Fahri Bakýrcý, (2006), s. 63.
3 15. 12. 1948 tarihli ve 5269 sayýlý Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük
Millet Meclisi Birinci Döneminde Bulunan Üyelere Vatani Hizmet Tertibinden Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda
Kanun, Kanunlar Dergisi, S. 31, s. 32.
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d) Dul eþin ve kýz çocuðunun evlenmesi halinde bu hak düþecektir. Erkek
çocuða 20 yaþýna kadar aylýk ödenecek, çocuðun yüksek öðrenime
devam etmesi halinde 25 yaþýna kadar aylýk ödenecektir.
e) 175 TL dul eþe ve çocuklara baðlanacak tutarýn toplamýdýr. Eþin ve
her çocuðun 175 TL almasý sözkonusu deðildir; 175 TLyi aralarýnda
paylaþacaklardýr.
f)

Aylýklar sabit kalacaktýr, baþkaca bir zam ödenemeyecektir.

5269 sayýlý Kanun, özetle, aktif olarak Temsil Heyeti üyeliði ve birinci
dönem TBMM üyeliði yapmýþ olanlar ile bunlarýn dul ve yetimlerine, baþkaca
bir gelir elde etmeme koþuluyla, sabit bir aylýk baðlanmasýný öngörmüþtür.
Bu Kanunda 1951 yýlýnda 5814 sayýlý Kanunla4 yapýlan deðiþiklikle, emekli
dul ve yetim aylýðý alanlarýn ayný anda 5269 sayýlý Kanundan yararlanmalarýnýn
önü açýlmýþtýr. Böylece ayný anda iki emekli aylýðý alýnmasýnýn ilk örneði ortaya
çýkmýþtýr.
5269 sayýlý Kanunda5 1963 yýlýnda yapýlan bir baþka deðiþiklik, halen
yaþamakta olan TBMM birinci dönem üyeleri ile Sivas Kongresi tarafýndan
seçilen Temsil Heyeti üyelerinin emeklilik haklarýnda 500 TLlik iyileþtirme
yapmaya çalýþmaktadýr. Bu Kanunun dikkat çekici özelliði, sadece yaþamakta
olan birinci dönem milletvekilleri ile Temsil Heyeti üyelerine yönelik olmasý ve
iyileþtirmenin, ölümlerinden sonra bile dul ve yetimlerine yansýmamasýdýr.
1.2.1.3. AYM Kararý 1: Sýnýrlý Emeklilik Hakký Dönemi: 1926-1952

AYM, E. 1971/44 K. 1972/29 Nolu kararýnda, emeklilik hakkýnýn Cumhuriyetin ilanýndan 1954 yýlýna kadar olan tarihi geliþimini þöyle özetlemektedir:
Cumhuriyetin kuruluþundan bu yana, benimsenegelen bir ilke olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliði, memurlarýn tabi bulunduklarý
emeklilik düzeni içinde emekliliðe hak veren bir görev deðildir. Ancak
31.3.1926 günlü, 788 sayýlý Memurin Kanununun 70. ve 73. maddeleriyle
mesleði memuriyet olup da milletvekilliðine seçilenlerin milletvekilliðinde
4 18. 12. 1951 tarihli ve 5814 sayýlý Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük
Millet Meclisi Birinci Döneminde Bulunan Üyelere Vatani Hizmet Tertibinden Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda
Kanunun 4 üncü Maddesinin Deðiþtirilmesine Dair Kanun, Kanunlar Dergisi, S. 33, s. 888.
5 2. 10. 1963 tarihli ve 342 sayýlý Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet
Meclisi Birinci Döneminde Bulunan Üyelere Vatani Hizmet Tertibinden Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda
Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun, Bütün Deðiþiklikleri ile Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandýðý Kanunu ve Ýlgili Kanunlar, T.C.Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü 1 nolu yayýný, Ankara,
s. 284.
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geçirdikleri süreler emeklilik fiili hizmetinden sayýlarak emeklilik süresini
dolduranlara onbin kuruþ üzerinden emekli maaþý baðlanmasý kabul
edilmiþtir.
Sonradan yürürlüðe giren 3.6.1930 günlü, 1683 sayýlý Askeri ve
Mülki Tekaüt Kanununun 23. maddesiyle milletvekillerinin bu statüleri
aynen sürdürülmüþ, ancak, 13.4.1936 günlü, 2941 sayýlý kanunun 1.
maddesiyle söz konusu 23. maddeye eklenen fýkralar gereðince emekli
aylýklarýnýn hesabýnda bu tarihe kadar uygulanmakta olan 3. derece
memuriyet aylýðý olan 100 lira deðiþtirilerek 2. derece memuriyet aylýðý
olan 125 lira esas tutulmuþtur. 3.8.1944 günlü 4644 sayýlý kanunla ücretli
görevlerden milletvekilliðine seçilenlerin de emeklilik haklarýnýn devam
etmesi kabul olunmuþtur.
1683 sayýlý kanunun 25. maddesi Büyük Millet Meclisi Baþkanlarýyla
Bakanlar Kurulu üyeleri için ayrý ve istisnai bir hüküm getirmiþ, bunlara
mesleklerinin memuriyet olup olmamasýna ve hizmet sürelerine
bakmaksýzýn ayrýlýþlarýnda birinci derece memuriyet maaþý üzerinden aylýk
baðlanmasýný kabul etmiþtir.
Hükümlerinin bir bölümü 1.7.1949 tarihinde geri kalanlarý da
1.1.1950 gününde yürürlüðe girmiþ bulunan 8.6.1949 günlü, 5434 sayýlý
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandýðý Kanunu ile milletvekilliði ile Bakanlar
Kurulu üyeliði, tüm olarak emeklilik statüsü dýþýna çýkarýlmýþ, ancak
kanunun yürürlüðe girdiði tarihte Bakanlar Kurulu üyesi bulunanlarýn
eski hükümlere göre geçen hizmet sürelerinin bundan sonrakilere ne
yolda eklenerek emeklilik durumlarýnýn sürdürüleceði geçici nitelikte
kabul edilmiþtir. (5434 sayýlý Kanun: geçici madde 55-64)
9.6.1952 günlü ve 5951 sayýlý kanunla bu esastan tekrar eskiye
dönülerek emeklilik hakký tanýnan görevlerde bulunduktan sonra
milletvekilliðine seçilenlerin, seçimlerden itibaren 6 ay içinde Emekli
Sandýðýna baþvurmalarý þartýyla emeklilik durumlarýnýn devam edeceði
kurala baðlanmýþ, ancak emekli aylýðýnýn baðlanmasýna esas tutulacak
olan aylýk miktarlarý, bütün öteki iþtirakçiler gibi, kazanýlmýþ olan ve
herkes gibi keseneði ödenen derece aylýðý olarak kabul edilmiþ ve kanunun
3. maddesiyle en yüksek miktarýnýn da Devlet baremindeki ikinci derece
aylýk tutarýný geçmemesi esasý konulmuþtur.
Kanunun 2. maddesiyle bunlarýn hem kendi keseneklerinin hem de
kurumlarýnca ödenmesi gereken karþýlýklarýn milletvekillerince ödenmesi
öngörülmüþtür.
Bu Kanunun gerekçesi özet olarak; memur yurttaþlarýn seçilmeleri
halinde emeklilik haklarýnýn kesilmesi suretiyle onlarýn Anayasa ile
tanýnmýþ olan seçilme haklarým kullanmalarýnýn güçleþtirilmiþ olacaðý,
oysa aydýn kitlenin büyük bir bölümünü oluþturan memur zümresinin
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bilgi ve ihtisasýndan Büyük Millet Meclisinin müstaðni kalamayacaðý
nihayet paylarýna düþen primi ödeyerek evvelce kazanmýþ olduklarý
sigortalý sýfatýný korumayý sürdürmelerinin hiç bir malî ve mantýkî sakýncasý
da bulunmadýðý noktalarýnda toplanmaktadýr. (T. B. M. M. Tutanak
Dergisi, Donem: 9, Toplantý: 21, Cilt: 15, sayfa: 323 ve 381, 175 S. Sayýlý,
Basma Yazý; Cilt: 16; sayfa: 141-147)
Ancak kýsa bir süre sonra, 13.2.1954 günlü, 6244 sayýlý kanunla,
kesenek karþýlýðýnýn milletvekillerince ödeneceðine ve emekliliðe esas
aylýk derecesinin Devlet baremindeki ikinci derece aylýk tutarýný
geçemeyeceðine iliþkin hükümler kaldýrýlmýþtýr...

Bu alýntý da dikkate alýnarak, 1926-1952 dönemine iliþkin þu çýkarýmlar
yapýlabilir:
a) 1926dan sonra, 788 sayýlý Memurin Kanunuyla memuriyetten milletvekilliðine seçilenlerin, milletvekilliðinde geçirdikleri sürelerin emeklilik
fiili hizmetinden sayýlmasý öngörülmüþ ve emeklilik süresini dolduranlara
emekli maaþý baðlanmasý kabul edilmiþtir. 1944ten sonra, 4644 sayýlý
Kanunla, ücretli görevlerden milletvekilliðine seçilenlerin de emeklilik
haklarýnýn devam etmesi kabul edilmiþtir. Diðer bir anlatýmla, 788 ve
4644 sayýlý Kanun hükümleri milletvekillerine ayrý bir emeklilik hakký
vermemekte, milletvekilliðinde geçen sürelerin emeklilik hesabýnda
dikkate alýnmasýný öngörmektedir. Her iki Kanun birlikte deðerlendirildiðinde, ister memuriyetten, ister ücretli görevlerden milletvekilliðine
geçilsin, emeklilik hakkýnýn milletvekilliði nedeniyle kesintiye
uðramasýnýn önlenmeye çalýþýldýðý görülmektedir.
b) 1930lu yýllarda, 1683 sayýlý Kanunla, Bakanlar Kurulu üyeliði ve Meclis
Baþkanlýðý emeklilik hakký açýsýndan ayrýcalýklý olarak düzenlenmiþ ve
bunlara, mesleklerinin memuriyet olup olmamasýna ve hizmet sürelerine
bakýlmaksýzýn, ayrýlýþlarýnda birinci derece memuriyet maaþý üzerinden
aylýk baðlanmasý kabul edilmiþtir.
c) 1949 yýlýnda 5434 sayýlý Emekli Sandýðý Kanununun yürürlüðe girmesiyle
milletvekilliði ve bakanlýk tümüyle emeklilik statüsünün dýþýna çýkarýlmýþ,
sadece kazanýlmýþ haklarýn ihlalini önlemek açýsýndan bazý geçici
düzenlemeler yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla Emekli Sandýðý Kanununun ilk
halinde, milletvekilliði ve bakanlýðýn emeklilik statüsünün nedeni olan
görevler olarak algýlanmadýðý açýktýr.
d) 1952 yýlýnda 5951 sayýlý Kanunla, tekrar eskiye dönülerek emeklilik
hakký tanýnan görevlerde bulunduktan sonra milletvekilliðine seçilenlerin, seçimlerden itibaren altý ay içinde Emekli Sandýðýna baþvurmalarý
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þartýyla emeklilik durumlarýnýn devam edeceði kurala baðlanmýþtýr.6
Ancak bu hak ayrýcalýklý olarak deðil, emekli sandýðýnýn diðer üyeleriyle
eþit olarak kurgulanmýþtýr: Kazanýlmýþ dereceler üzerinden ve emeklilik
keseneklerinin kendileri tarafýndan ödenmesi koþullarýyla. Bu düzenlemenin amacý, emeklilik haklarýný kaybetme kaygýsýyla memurlarýn
siyasete girmelerinin engellenmesini önlemeye çalýþmaktýr.
Özetle söylemek gerekirse, 1960lý yýllara kadar milletvekillerinin emeklilik
hakký ayrýcalýklý düzenlenmemiþtir. Memurlar, emeklilik hakký bakýmýndan
milletvekillerine göre daha iyi durumda olmuþtur. Milletvekilleri açýsýndan,
emeklilik hakký, memurlarý siyasetten soðutmamak amacýyla sosyal güvenlik
hakkýnýn kesintisiz sürdürülmesiyle sýnýrlý kalmýþtýr. Düzenlemeler yapýlýrken
memurlardan daha ayrýcalýklý olan bir statü yaratýlmamýþ; memurlardan daha
aþaðýda oluþturulan statüye önemli sýnýrlamalar getirilmiþtir. Milletvekillerinin
emekli olabilecekleri dereceler sýnýrlandýrýlmýþ, memurlar için kurumlarýnca
ödenen emekli keseneði paylarýnýn, milletvekilleri tarafýndan ödenmesi esasý
kabul edilmiþ, süreler doldurulmadan emekli olunmasýna olanak tanýnmamýþtýr.
AYMnin yukarýda aktarýlan kararýnda þu saptama yapýlmaktadýr:
Yasama Meclisi üyelerinin emeklilikleri konusunda...emekliliðe tabi
bir görevden gelmeleri þartýyla orada kazandýklarý sosyal güvenlik haklarýnýn
kesintisiz sürdürülmesini saðlamak ereðiyle, bunlarýn memurlarýn sosyal
güvenlik kurumu olan Emekli Sandýðý ile olan iliþkilerini sürdürmeleri
istisnai hal olarak kabul edilmiþtir. Bu hükümlerin hiç birinde memurlardan
üstün ve hak edilmemiþ bir takým yararlar saðlamak suretiyle Yasama
Meclisi üyeliðini, eþit koþullarla kesenek ödeyen öteki iþtirakçilerden
farklý ve imtiyazlý bir duruma sokmak öngörülmemiþtir.
1.2.1.4. Emeklilik Hakkýnýn Kurumsallaþtýðý Dönem: 1952-1986

Bu dönemdeki düzenlemelere bakýldýðýnda yeni bir yasa çýkarýlmadýðý, 1952
de çýkarýlan 5951 sayýlý Kanundaki baþvuru sürelerinin uzatýlmasýyla ve buna
paralel düzenlemelerin Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi milletvekilleri için de
yapýldýðý görülmektedir.
a) 1968 yýlýnda çýkarýlan 1031 sayýlý Kanunla, memuriyet görevinde
bulunduktan sonra milletvekilliðine seçilenlerin 5951 sayýlý Kanunun
tanýdýðý altý aylýk süre içinde baþvurmadýðý için emeklilik hakký
6 9/6/1952 tarihli ve 5951 sayýlý Kanun 5434 sayýlý Emekli Sandýðý Kanununun 12 inci maddesine bir bent
eklemektedir. Eklenen bent hükmü þöyledir: Emeklilik hakký tanýnan vazifelerde bulunduktan sonra
Milletvekilliðine seçilenler seçimlerinden itibaren (6) ay içinde yazý ile Sandýða müracaat ettikleri taktirde,.
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kazanmamýþ milletvekilleri ile Kurucu Meclis üyelerine emeklilik için
bir yýllýk bir baþvuru süresi tanýnmýþtýr.7
b) 1969 yýlýnda çýkarýlan 1186 sayýlý Kanunla, sigortalýlýk hakký tanýnan
görevlerde bulunduktan sonra milletvekilliðine seçilenlerin, seçildikleri
tarihten itibaren altý ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna baþvurmalarý
halinde, Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinden yararlanacaklarý
öngörülmüþ ve sigorta primlerinin TBMM Baþkanlýðý tarafýndan
ödeneceði hüküm altýna alýnmýþtýr.8
c) 1971 yýlýnda çýkarýlan 1377 sayýlý Kanunla, iki deðiþiklik yapýlmýþtýr.
Birinci deðiþiklik yine baþvuru süresinin bir yýl uzatýlmasýna iliþkin bir
deðiþikliktir ve ikincisine göre önemsiz sayýlýr. Önem taþýyan ikinci
deðiþiklik ise, daha önce emeklilikle hiçbir iliþkisi olmamýþ kiþilerin
milletvekili seçilmeleri halinde emeklilikle iliþkilendirilmeleridir.
Düzenlemeye göre ... emeklilikle veya Sosyal Sigortalarla ilgilenmeden
...TBMM üyeliðine seçilenler, seçimlerden itibaren 6 ay içinde ...emeklilikle
ilgilenmelerini istedikleri ve emekli keseneklerini ödedikleri taktirde ...9
emekli olabileceklerdir.
Bu son düzenlemeyle emeklilik hakký milletvekilleri için bir hak olarak
kurumsallaþmýþtýr. Milletvekilli olan herkes daha önceden sosyal güvenlik hakký
olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn sosyal güvenlik hakký kazanmaktadýr. Ancak bu
hak henüz bir ayrýcalýk durumunda deðildir ve iþlerlik kazanabilmesi için ilgilinin
baþvurusu zorunludur. Bu düzenlemeyle, emeklilik hakký milletvekilleri için
genelleþtirilmesine raðmen, ayrýcalýklý bir statü oluþturulmamýþtýr.
Teziç, AYMnin yukarýda sözü edilen kararýndan yola çýkarak, milletvekillerine emeklilik hakký tanýyan yasal düzenlemelerin temelinde, seçilme hakkýnýn
kullanýmýný güçleþtirmeme endiþesinin bulunduðunu belirtmektedir. Daha önceden emeklilik hakkýna sahip olanlarýn bu haklarýnýn kesilmesi Anayasanýn
tanýdýðý seçilme haklarýnýn kullanýlmasýný güçleþtirebilir. Bu güçleþtirme aydýnlarýnýn büyük bir çoðunluðu memurlardan oluþan TBMMde, bu aydýnlarýn, bilgi
ve uzmanlýklarýndan yararlanýlmasýný engelleyebilir. Teziç bu doðru saptamalardan
sonra, AYMnin yukarýda söz edilen kararýnda,
Cumhuriyetin kuruluþundan bu yana, benimsenegelen bir ilke olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliði, memurlarýn tabi bulunduklarý
emeklilik düzeni içinde emekliliðe hak veren bir görev deðildir.
7 Mali Kanunlar, C. 20, Maliye ve Gümrük Bakanlýðý Yayýný, Ankara, 1987, s. 6-7.
8 Mali Kanunlar, C. 20, Maliye ve Gümrük Bakanlýðý Yayýný, Ankara, 1987, s. 236.
9 Mali Kanunlar, C. 20, Maliye ve Gümrük Bakanlýðý Yayýný, Ankara, 1987, s. 498-499.
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biçimindeki cümleye mutlak bir anlam vermenin kolay olmadýðýný söylemektedir.
Gerekçe olarak da, 23.10.1969 gün ve 1186 sayýlý Kanunla, daha önceden
sigortalýlýk hakký bulunanlarýn da Sosyal Sigortalar Kurumuna baþvurduklarý
taktirde, sigortalýlýk haklarýndan yararlanabilmelerini; 1 Mart 1971 tarih ve
1377 sayýlý Kanunla da, Emekli Sandýðýna baðlanmanýn olanaklý hale gelmesini
göstermektedir.10 Teziçin AYMnin kararýný eleþtirmesinin kaynaðý, ayrý dönemler
üzerine odaklanarak sonuç üretmeleridir. AYM 1952 yýlýna kadar olan döneme
bakarak, süregelen ilkenin, milletvekilliðinin, emekliliði gerektiren bir memuriyet
türü olmadýðý saptamasýný yapmaktadýr. Çünkü milletvekilliði, bir memuriyet
gibi meslek olmaktan öte, siyasi nitelikte bir statüdür. Dolayýsýyla, milletvekillerinin
memurlar gibi emeklilik hakkýndan yararlanabilmeleri, milletvekili seçilmekten
dolayý bu kapsama alýnmalarý görevin niteliðiyle baðdaþmaz. Ancak geçmiþte
bu hakký elde etmiþ olanlarýn bu haklarýnýn devamýný saðlamak, hem seçilme
hakkýnýn kullanýlmasýný kolaylaþtýracak hem de kazanýlmýþ haklarýn ihlalini
önleyecektir. Bu nedenle de, milletvekilleri açýsýndan emeklilik haklarý, bu
dönemde, sýnýrlý tutulmuþ ve bir ayrýcalýk haline getirilmemiþtir. Oysa Teziç
1960lý yýllarýn sonu ve 1970li yýllarýn baþýndaki düzenlemelere bakarak,
milletvekilliðinin emeklilik hakký veren bir görev olarak algýlandýðýný saptamakta
ve bu nedenle de AYMnin açýkladýðý bu anlayýþýn kolay anlaþýlýr olmadýðýný
söylemektedir. Teziçin AYM kararýný eleþtirmesine raðmen, dikkatlice bakýldýðýnda
hem Teziçin hem de AYMnin doðru saptama yaptýklarý görülmektedir. Çünkü
1950li yýllara kadar emeklilik hakký milletvekilleri açýsýndan kurumsallaþmamýþtýr;
1950li yýllardan sonra kurumsallaþma baþlamaktadýr. Mahkeme kurumsallaþmadan
önceki dönemle ilgili, Teziç ise kurumsallaþmadan sonraki dönemle ilgili saptama
yapmaktadýr.
1986 yýlýndan önce 8 Temmuz 1971 tarihli ve 1425 sayýlý Kanunla11 emeklilik
hakký ayrýcalýklý olarak düzenlenmiþ, ancak Kanunun bu düzenlemeleri içeren
iki maddesi de milletvekili emekliliðinin ayrýcalýklý düzenlenemeyeceði gerekçesiyle
AYM tarafýndan iptal edilmiþtir.
1.2.1.5. AYM Kararý 2: Ýmtiyaz ve Faikiyet

Yukarýda çeþitli bölümleri aktarýlarak çözümlenen AYM kararý,
milletvekillerinin emeklilik hakkýný ayrýcalýklý olarak düzenleyen 1425 sayýlý
Kanunun söz konusu düzenlemeleri içeren maddelerinin iptaline iliþkindir. Bu
10 Erdoðan Teziç (1980), Türk Parlamento Hukukunun Kaynaklarý ve Ýlgili Anayasa Mahkemesi Kararlarý,
Fakülteler Matbaasý, Ýstanbul, s. 145-149.
11 Mali Kanunlar, C. 20, Maliye ve Gümrük Bakanlýðý Yayýný, Ankara, 1987, s. 550.
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karar, 1986 yýlýna kadar etkisini sürdürecek ve milletvekilleri diðer iþtirakçilerin
tabi olduðu koþullarla emeklilik hakkýna sahip olacaklardýr. AYM kararýnda
þunlarý söylemektedir:
... Kanun... Yasama Meclisi üyeleriyle dýþardan atanan bakanlarýn
emeklilik kesenekleri, tüm iþtirakçiler için uygulanan kazanýlmýþ hak olan
derece ve kademe aylýðý esasý bir yana býrakýlmak suretiyle hak olarak
kazanýlmamýþ bulunan kademelere birinci dereceye yükselmiþ olanlar
için bu derecenin dördüncü kademesi, öteki derecelerde bulunanlar için
bulunduklarý derecelerin beþinci kademesi dayandýrýlmýþ, böylece
savunulabilir bir nedeni olmayan farklý bir hak, bir imtiyaz tanýnarak
eþitlik ilkesine aykýrý bir durum yaratýlmýþtýr...koþullarda haklý nedene
dayanmayan deðiþiklikler yolu ile üstün ve kazanýlmamýþ haklar saðlamak
çabasý içine girildiðinde, önceleri haklý gibi görünen ilke kaybolur ve
ortada gerekçesine uymayan, haksýz yarar ve imtiyazlar saðlayan bir
hüküm kalýr Demokratik Hukuk Devleti ilkesini Cumhuriyetin nitelikleri
arasýnda sayan bir Devlet yapýsý içinde Yasama Meclisleri üyelerinin
"faikiyet ve imtiyaz" istemeleri düþünülemez.
... Emekli Sandýðýnýn tüm iþtirakçileri hakkýnda uygulanan bu genel
kuraldan uzaklaþýlarak, ... borçlanma isteðinde bulunan Yasama Meclisleri
üyelerinin borçlanma iþlemlerinin, yeni tutarlar üzerinden aylýk aldýklarý
halde, eski aylýk tutarlarýnýn esas alýnmasý suretiyle yapýlmasý öngörülmektedir. Yani tüm iþtirakçilerin yeni aylýk tutarlarý üzerinden borçlandýklarý
bir devreyi, Yasama Meclisleri üyeleri daha düþük olan eski aylýk tutarlarý
üzerinden borçlanabilmektedirler ... eklenen fýkra metninin, birinci
fýkradaki hükmünden ayrý ve Yasama Meclisleri üyeleri için özel bir yarar
ve imtiyaz saðlayýcý nitelikte olduðu görülmektedir ... eþitlik ilkesine
aykýrýlýðý ortadadýr ... iptaline karar verilmelidir.

AYM, milletvekili emekliliði ile ilgili bu ilk kararýnda, tarihi geliþimi
özetleyerek, önceleri emeklilik hakký veren bir görev olmayan milletvekilliðinin
sonralarý emeklilik hakkýyla donatýlmasýný yerinde görmekte ancak diðer sandýk
iþtirakçilerine tanýnmayan bir hakkýn milletvekillerine tanýnmasýný faikiyet ve
imtiyaz biçiminde deðerlendirerek iptal etmektedir.
Bu uygulama, 1986 yýlýna kadar devam edecek, 1986 yýlýndan itibaren ise
yeni bir dönem baþlayacaktýr. Bu dönemi kýsaca özetlersek, baþlangýçta hiç
olmayan emeklilik hakký, dönemin ortalarýnda sýnýrlý ve koþullu olarak
düzenlenmiþ, dönem sonunda ise, eþitlik ilkesine de uyularak genelleþtirilmiþtir.

10 Erdoðan Teziç (1980), Türk Parlamento Hukukunun Kaynaklarý ve Ýlgili Anayasa Mahkemesi Kararlarý,
Fakülteler Matbaasý, Ýstanbul, s. 145-149.
11 Mali Kanunlar, C. 20, Maliye ve Gümrük Bakanlýðý Yayýný, Ankara, 1987, s. 550.

160

 Sayý: 5  Nisan-Mayýs-Haziran 2007

1.2.2. 1986 Sonrasý Dönem
1986 sonrasý dönem kendi içinde çeþitli dönüm noktalarýna sahiptir. Bu
dönüm noktalarýnýn her birinin farklý gerekçeleri bulunmaktadýr. Bu gerekçeler
alt baþlýklarda açýklanacaktýr.
1.2.2.1. 1986-1990 Dönemi12
Bu dönemin baþlangýcý sayýlabilecek olan yasa, 5434 sayýlý Emekli Sandýðý
Kanununda deðiþiklikler yapan, 7.5.1986 tarih ve 3284 sayýlý Kanundur.
1.2.2.1.1. 3284 Sayýlý Kanun: Yeni Dönemin Baþlangýcý

Sözü edilen Kanunda, yasama organý üyeleri ile ilgili çeþitli maddeler
bulunmaktadýr. Yasanýn Ek 1. maddesine göre,
Yasama organý üyeliði yapanlar ... yaþlarýna bakýlmaksýzýn ... Emekli
Sandýðý ile ilgilendirilirler... Bunlarýn emeklilik keseneklerine ve kurum
karþýlýklarýna birinci derecenin son kademesi ve iþtirakçilere uygulanmakta
olan en yüksek gösterge esas tutulur.

Ayný yasanýn Ek 4. maddesine göre,
... görev süreleri sona erenlerden...
(a) T.C. Emekli Sandýðý ile ilgilendirilmeleri gereken bir göreve
girenlerin emekli keseneklerine, kesenekleri kendileri, karþýlýklarý da
kurumlarýnca ödenmek üzere 1. derecenin son kademesi ve iþtirakçilere
uygulanmakta olan en yüksek gösterge esas alýnýr.
(b) Diðer sosyal güvenlik kurumlarý ile ilgili bir görevde çalýþanlarýn
istekleri üzerine ... birinci derecenin son kademesi ile iþtirakçilere
uygulanmakta olan en yüksek gösterge üzerinden ... Emekli Sandýðý ile
ilgilendirilmeleri saðlanýr.

Yasanýn bu hükümleri, Cumhurbaþkaný tarafýndan AYMne götürülmüþtür.
AYM kararýnýn incelenmesi, hükümlerin içeriðini açýklayacaðýndan, burada,
öncelikle bu karar üzerinde durulacaktýr:
1.2.2.1.2. AYM Kararý 3: Ödeneklerde Farklý Düzenlemenin Haklýlýðý ve
Emeklilikte Eþitlik Ýlkesi

Cumhurbaþkaný, yukarýda sözü edilen yasanýn 1. ve 4. ek maddelerinin
iptali için AYMne baþvurmuþtur. Ýptal isteminin gerekçesinde, milletvekillerinin
12 Mali Kanunlar, C. 24, Maliye ve Gümrük Bakanlýðý Yayýný, Ankara, 1990, s. 642-654.
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emekli aylýklarýnýn, öðrenim durumlarý ve kýdemlerine bakýlmaksýzýn, birinci
derecenin son kademesi ve en yüksek gösterge üzerinden hesaplandýðý; milletvekilliði bittikten sonra, Emekli Sandýðý dýþýnda baþka bir sosyal güvenlik kurumuna
baðlý olarak çalýþmalarý halinde de, Emekli Sandýðýyla bu koþullarda iliþkilendirildikleri belirtilmiþ ve bu uygulamanýn Anayasanýn 2. ve 10. maddelerine
aykýrý olduðu belirtilmiþtir.
AYM, 1986/22 E ve 1986/28 K, 2.12.1986 günlü kararýnda13 þunlarý
söylemektedir:
... Emekli Sandýðý Kanununun 15 inci maddesinde, emekli
keseneklerinin özel teadül ve kuruluþ kanunlarýna göre müktesep hak
olarak alýnan derece, aylýk ve ücret tutarlarý üzerinden kesileceði belirtilmiþ
bulunmaktadýr. Sandýðýn iþtirakçilerinden olmakla beraber, teadül
kanunlarýna tabi bulunmayan kimselerin emekli keseneklerine esas
tutulacak derecelerin tespiti için de, öðrenim durumlarý ve hizmet
sürelerine göre intibak yapýlmasý hükme baðlanmýþtýr....Emeklilik keseneðine
esas tutulan müktesep hak aylýk derecesini belirleyen iki unsurdan biri
iþtirakçinin öðrenim durumu, ikincisi de hizmet süresidir. ...birinci dereceye
yükselebilmek için yüksek öðrenim görmüþ olmak gerekmektedir. ...Yasama
organý üyelerinin yapmakta olduklarý görevin önemi, bunlarýn ödenek
ve yolluklarýnýn.. farklý bir düzenlemeye tabi tutulmasýný haklý göstermekte
ise de; iþtirakçi olduklarý bir sosyal güvenlik kuruluþundan, diðer
iþtirakçilerle eþit þartlarda faydalandýrýlmalarý gerekirken, öteki iþtirakçilerin
hiç birisi için söz konusu olmayan bazý imtiyazlarla donatýlmalarý,
savunulmasý mümkün olmayan bir eþitsizlik ve adaletsizliðe yol açmaktadýr.

Mahkeme, kararýnda, valilik, büyükelçilik, elçilik gibi önemli devlet hizmetlerini de içeren istisnai memurluklara atananlara kademe ilerlemesi, derece
yükselmesi koþullarýnýn uygulanmamasýna raðmen, bu kiþilerin sosyal güvenlik
haklarý bakýmýndan, genel kurallara tabi olduklarýný örnek olarak göstermiþtir.
Karara göre herkesin sosyal güvenlik hakkýna eþit koþullarla sahiptir ve dolayýsýyla
sözkonusu hükümlerle, bunlarýn iptali durumunda uygulama alaný kalmayacak
olan diðer hükümlerin iptal edilmeleri zorunludur.
Mahkeme kararýnda, milletvekillerine Emekli Sandýðýnýn diðer iþtirakçilerine
tanýnmayan haklar tanýnmasýný eþitlik ilkesine aykýrý bularak iptal etmesine
raðmen, daha önceki kararlarýndan farklý bir anlayýþý da ortaya koymuþtur. Mahkemeye göre, yasama organý üyelerinin yapmakta olduklarý görevin önemi, bunlarýn ödenek ve yolluklarýnýn farklý bir düzenlemeye tabi tutulmasýný haklý göstermektedir. Emeklilik hakký bakýmýndan ayrýcalýklý haklara sahip olamamalarýnýn
13 Resmi Gazete, S. 19446, T. 30 Nisan 1987.
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nedeni ise, diðer sandýk iþtirakçilerinden farklý haklarla donatýlmalarýnýn eþitlik
ilkesini ihlal etmesidir. Bu anlayýþ Mahkemenin anlayýþýnda bir kýrýlma olduðunun
göstergesi olarak deðerlendirilebilir.14
1.2.2.1.3. 3430 Sayýlý Kanun

AYMnin sözü edilen bu iptal kararýndan sonra, TBMM 21.4.1988 tarih
ve 3430 sayýlý Kanunla15, emeklilik hakkýný yeniden düzenlemiþtir. Bu Kanuna
göre,
Yasama organý üyeliði yapanlar, (ve) ... bunlardan ... baþka sosyal
güvenlik kurumu ile ilgilenmelerini sürdürmüþ olanlar ... yaþlarýna
bakýlmaksýzýn emekli sandýðý ile ilgilendirilirler... (ek m.60)
Yasama organý üyeliði yapanlar(ýn), tahsil durumlarý itibariyle personel
kanunlarýna göre girebilecekleri derecenin 5 inci kademesinin aylýklarý
esas alýnýr. ... / ... Yasama organý üyeliðin(d)e ... geçirdikleri süreleri ile
bu görevlerde iken borçlandýklarý sürelerin ve diðer sosyal güvenlik
kurumlarýna prim ödemek veya borçlanmak suretiyle geçen sürelerinin
her yýlý bir kademe yükselmesine esas alýnarak iki yýlda bir derece
yükseltilmek suretiyle emekli keseneðine esas aylýklarýnýn tespitinde
deðerlendirilir.... / Yukarýda sözü edilenlerin emeklilik keseneðine esas
aylýklarý 1 inci dereceye yükselenlerin emeklilik kesenekleri, bu derecenin
dördüncü kademesi aylýðý üzerinden kesilir. (Ek m.61)
... 18 yaþýný doldurduklarý tarihten sonra geçen çalýþma sürelerinin
en çok 15 yýlý ... borçlandýrýlýr. Borçlanmaya, 4 yýllýk yüksekokul mezununun
girebileceði derecenin ilgili kademesi esas alýnýr. (ek m.62)
Çeþitli sosyal güvenlik kurumlarýndan emekli olduktan sonra, yasama
organý üyeliði yapanlar(ýn)...Sandýk iþtirakçilikleri saðlanýr ve ayný tarihten
itibaren sosyal güvenlik kurumlarýndan almakta olduklarý aylýklarý kesilir.
/ ... hizmet süreleri ... aylýk baðlanabilmesi için yeterli süreden eksik
olanlarýn, eksik olan bu süreleri ayrýca borçlandýrýlýr. (ek m.63)
... görev süreleri sona erenlerden,
a) T.C. Emekli Sandýðý ile ilgilendirilmesi gereken bir göreve girenler,
... üyelik(ten)ayrýldýklarý derece, kademe ve ek göstergeleri esas alýnýr.
b) Diðer sosyal güvenlik kurumlarý ile ilgili bir görevde çalýþanlar,
...(ayný þartlarla) T.C.Emekli Sandýðý ile ilgilendirilmeleri saðlanýr. (ek
m.64)
14 Nitekim aþaðýda incelenecek olan 1988/11 E. Nolu AYM kararýnda, bir üyenin karþý oyunda buradaki
kýrýlma noktasýndan hareketle þu saptama görülecektir:
Yasama Organý üyelerinin yapmakta olduklarý görevin önemi, bunlarýn ödenek ve yolluklarýnýn farklý
bir düzenlemeye tabi tutulmalarýný nasýl haklý kýlýyorsa, sosyal güvenlikleri yönünden de farklý bir iþleme
tabi tutulmalarý da ayný derecede doðaldýr.
15 Mali Kanunlar, C. 24, Maliye ve Gümrük Bakanlýðý Yayýný, Ankara, 1990, s. 932-935.
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... borçlanýlan hizmet süreleri toplamý 20 fiili hizmet yýlýný dolduranlara ... emekli aylýðý baðlanýr. (ek m. 65)

Yukarýda alýntý yapýlan yasa hükümleri incelenecek olursa, emeklilik hakký
bakýmýndan þu sonuçlarý saptamak olanaklýdýr:
a) Milletvekillerinin emeklilikle iliþkilendirilmelerinde, yaþ koþulu
aranmayacaktýr.
b) Milletvekilleri, girebilecekleri derecenin 5. kademesi üzerinden kesenek
ödeyeceklerdir.
c) Milletvekilleri görevlerinin sona ermesinden sonra, baþka bir sosyal
güvenlik kurumuna baðlý olsalar bile, Emekli sandýðý ile iliþkilendirilebileceklerdir.
d) Milletvekillerinin, emeklilik bakýmýndan, derece ilerlemeleri 3 yýl
yerine 2 yýla indirilmiþtir.
e) Milletvekilleri, borçlanarak emekli olabileceklerdir. Bu durumda,
yüksekokul mezunlarýnýn emekli olduklarý derece üzerinden emekli
olabileceklerdir.
f)

Emekli olabilmek için borçlanýlan süreyle birlikte 20 hizmet yýlýnýn
dolmasý yeterlidir.

3430 sayýlý Kanun, genel olarak, AYM tarafýndan iptal edilen 3284 sayýlý
Kanun hükümlerini biraz daha ayrýcalýklý olarak yeniden yasalaþtýrmaktadýr. Bu
nedenle de Cumhurbaþkaný tarafýndan, AYM tarafýndan iptal edilen yasanýn
tekrarý olduðu gerekçesiyle iptal davasý konusu edilmiþtir. Cumhurbaþkaný,
yasanýn ek 60, ek 63 ve ek 64. maddelerinin Anayasanýn 2 ve 10. maddelerine
aykýrý olduðunu ileri sürmektedir.
1.2.2.1.4. AYM Kararý 4: AYM Kararlarýnýn Baðlayýcýlýðý

AYM 1988/11 E., 1988/11 K. Nolu 24.5.1988 günlü kararýnda16 3430
sayýlý Kanunun iptal istemini incelemiþtir. Mahkeme öncelikle, Anayasanýn
153. maddesi son fýkrasý17 yani AYM kararlarýnýn baðlayýcýlýðý yönünden bir
inceleme yapmýþtýr. Diðer bir deyimle, yasama organýnýn AYMnce iptal edilen
bir yasa hükmünün aynýsýný veya benzerini deðiþik ifadelerle yeniden yasalaþtýrýp
16 Resmi Gazete, S. 19882, T. 28 Temmuz 1988.
17 Fýkra hükmü þöyledir: Anayasa Mahkemesi kararlarý Resmi Gazetede hemen yayýmlanýr ve yasama,
yürütme ve yargý organlarýný, idare makamlarýný, gerçek ve tüzel kiþleri baðlar.
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yasalaþtýramayacaðý önsorununu aþmaya çalýþmýþtýr. Mahkeme sonuçta, 3284
sayýlý Kanunun 3430 sayýlý Kanundan farklý hükümler taþýdýðýný ve bu nedenle,
yasama organýnýn, AYMnin iptal kararýna aykýrý davranýþýndan söz edilemeyeceðini belirtmektedir. Gerçekten de hükümlere toplu olarak bakýldýðýnda, eski
düzenlemelerin amacýna benzer bir amaç güdüldüðü görülse de, hükümlerin
birbirinden farklý olduðu ve yeni yasanýn ayrýcalýk bakýmýndan biraz daha ileriye
gittiði anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle de karþý oy kullanan Mahkeme üyelerinden
birisi, yeni yasa hükümlerinin, bu benzerlikten dolayý mutlak butlana tabi
olduðunu ve hukuk alemine hiç doðmamýþ sayýlmalarý gerektiðini ifade ederek,
yeni bir iptal kararýna gerek olmadýðýný belirtmiþtir.
AYM kararýnda þunlarý söylemektedir:
3284 sayýlý Yasanýn Anayasaya aykýrý görülerek iptal edilen
hükümleri ile 3430 sayýlý Yasanýn iptali istenen maddeleri farklý biçimde
düzenlenmiþtir. Bu durumda yasama organýnýn, iptal kararýna aykýrý
davrandýðýndan söz edilemez.
Ýptali istenen yasa kuralý, yasama organý üyeliði yapanlarla dýþarýdan
bakanlýða atananlara yaþlarýna bakýlmaksýzýn TC. Emekli Sandýðý ile
ilgilendirilebilme hakkýný vermiþtir. /
yasama organý üyelerinin ve
dýþarýdan atanan bakanlarýn TC. Emekli Sandýðýndan yararlandýrýlarak
sosyal güvenliklerinin saðlanmasýnda Anayasaya aykýrý bir yön
bulunmamaktadýr./Ancak,
TC. Emekli Sandýðý iþtirakçilerinin 65
yaþlarýný doldurduklarý tarihte zorunlu olarak görevleri ile ilgileri kesilmekte,
TC. Emekli Sandýðý iþtirakçisi olma durumlarý sona ermekte, bu yaþtan
sonra TC. Emekli Sandýðý ile ilgilendirilmeleri mümkün olmamaktadýr.
Bu yaþýn istisnalarý maddede sayýlmýþtýr./Dava konusu Ek 60. maddede
ise, 5434 sayýlý Yasanýn deðiþik 40. maddesinin TC. Emekli Sandýðý
iþtirakçileri için öngördüðü genel kural, yasama organý üyeleri ile dýþarýdan
bakanlýða atananlar yönünden deðiþtirilmiþ, bunlarýn 65 yaþýný
doldurduktan sonra da TC. Emekli Sandýðý iþtirakçisi olabilmeleri olanaðý
saðlanmýþtýr. Böylece, sandýk iþtirakçileri arasýnda yaþla baðlý olup olmama
yönünden bir eþitsizlik oluþmuþtur.
... Yasama organý üyeliði yapanlarla, dýþarýdan bakanlýða atananlar,
hizmet ve borçlanma sürelerinin her iki yýlýný bir derece yükselmesine
saydýrabilmekte ve öðrenim durumlarý dikkate alýnmaksýzýn birinci
derecenin son kademesine kadar yükselebilmektedirler. Ayrýca hizmet
süreleri itibariyle birinci dereceye yükselmeye hak kazanmýþ olanlar, bu
derecenin dördüncü kademesine doðrudan getirilmektedirler. Böylece,
bu kurallarla, yasama organý üyeliði yapanlarla, dýþarýdan bakanlýða
atananlara, TC. Emekli Sandýðýnýn öteki iþtirakçilerine göre önemli
ayrýcalýklar tanýnmýþ olmaktadýr.
Öteki iþtirakçiler yönünden durum böyle iken, yasama organý üyeliði
yapanlarla dýþarýdan bakanlýða atananlar hakkýnda, Ek 61. maddenin
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beþinci fýkrasýna göre, öðrenim düzeylerine bakýlmaksýzýn emekli keseneðine
esas aylýk dereceleri 2-9 olanlar için hakimlik sýnýfýnda bulunanlara
uygulanan ek gösterge rakamlarý, birinci derecedekiler için de, iþtirakçilerin
yararlanmakta olduklarý en yüksek ek gösterge rakamý uygulanacaktýr.
Böylece bu kuralla öteki iþtirakçilere tanýnmayan bir ayrýcalýk getirilmiþtir.
Yasama organý üyeliði yapanlarla dýþarýdan bakanlýða atananlara
18 yaþlarýný doldurduklarý tarihten sonra geçen çalýþma sürelerinin en
çok 15 yýlýný yasada sayýlan yerlerden belge almak koþuluyla borçlanabilme
olanaðý tanýyan Ek 62. maddenin, bu kiþilere, emekliliðe esas hizmet
sürelerinin arttýrýlabilmesi yönünden öteki iþtirakçilere tanýnmayan bir
ayrýcalýk getirdiði kuþkusuzdur.
Yasama organý üyelerinin yapmakta olduklarý görevin önemi, bunlarýn
ödenek ve yolluklarýnýn (Anayasal sýnýrlar içinde) ayrý bir düzenlemeye
baðlý tutulmasýný haklý göstermekte ise de, iþtirakçi olarak katýldýklarý bir
sosyal güvenlik kuruluþundan, öteki iþtirakçilerle eþit koþullarla
faydalandýrýlmalarý gerekirken, onlardan üstün haklarla ve öteki iþtirakçilere
tanýnmayan kimi ayrýcalýklarla donatýlmalarý savunulmasý mümkün
olmayan bir eþitsizliðe ve adaletsizliðe yol açmaktadýr.
Demokratik hukuk Devleti ilkesini Cumhuriyetin nitelikleri arasýnda
sayan bir devlet yapýsý içinde yasama meclisi üyelerine, salt bu sýfatlarý
nedeniyle, katýldýklarý güvenlik kuruluþunun öteki iþtirakçilerine göre
üstünlük ve ayrýcalýk tanýnmasýnýn haklý bir nedeni bulunmamaktadýr.
Çeþitli sosyal güvenlik kurumlarýndan emekli olduktan sonra,
yasama organý üyeliði yapanlarla, dýþarýdan bakanlýða atananlardan, TC.
Emekli Sandýðý ile ilgilendirilmek isteyenlerin, bu istemlerinin sandýk
kaydýna geçtiði tarihi takip eden aybaþýndan itibaren, Yasanýn Ek 60. ve
Ek 61. maddeleri gereðince sandýk iþtirakçilikleri saðlanacaktýr.
Çeþitli sosyal güvenlik kurumlarýndan emekli olduktan sonra
yasama organý üyeliði yapanlarla, dýþarýdan bakanlýða atananlarýn çeþitli
sosyal güvenlik kurumlarýna prim veya kesenek ödeyerek geçen süreleri
ile Ek 62. maddeye göre borçlandýklarý hizmet süreleri toplamý, aylýk
baðlanabilmesi için yeterli süreden eksik olanlarýn eksik olan bu süreleri
de ayrýca borçlandýrýlacaktýr.
Yasama organý üyeleri, dýþarýdan atanan bakanlar ile bu görevi
sona ermiþ bulunanlar kadýn erkek ayýrýmýna baðlý tutulmaksýzýn, 20 fiilî
hizmet yýlý sonunda emekli aylýðýna hak kazanabileceklerdir. Bu fýkra
uyarýnca emekli aylýðý baðlanabilmesi açýsýndan bu gibilere Emekli
Sandýðýnýn öteki iþtirak-çilerine göre tamamlanmasý gereken fiilî hizmet
yýlý yönünden ayrýcalýk getirilmiþtir.

Bu kararýn sonuçlarý þöyle özetlenebilir:
a) Yasama organý üyelerinin yaþlarýna bakýlmaksýzýn Emekli Sandýðý ile
ilgilendirilmeleri, eþitsiz bir uygulama olarak deðerlendirilmiþ ve
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sözkonusu hüküm iptal edilmiþtir. Çünkü, yürürlükteki uygulamada,
65 yaþýný doldurduktan sonra, Sandýk iþtirakçisi olunamamaktadýr. Bu
durumda, sandýðýn diðer iþtirakçilerine tanýnmayan bir hak
milletvekillerine tanýnmýþ olmaktadýr.
b) Milletvekillerinin 5. kademe üzerinden kesenek ödemeleri, eþitlik ilkesi
açýsýndan, Anayasaya aykýrý bulunmuþtur. Çünkü Devlet Memurlarý
Kanununa göre, memurlar ait olduklarý sýnýf ve öðrenim durumlarýna
göre girebilecekleri derecenin en fazla 3. kademesi üzerinden memurluða
girebilirler. Bu durum eþitsiz bir sonuç doðurduðundan ilgili yasa kuralý
iptal edilmiþtir.
c) Milletvekillerinin 2 yýlda bir derece yükselmeleri eþitlik ilkesine aykýrý
bulunmuþtur.
d) Hizmet süresini borçlanarak 1. derecenin son kademesi üzerinden
emekli olunabilmesi eþitlik ilkesine aykýrý bulunarak iptal edilmiþtir.
e) 15 yýlýný borçlanabilme olanaðý, diðer iþtirakçilerin hiçbirine tanýnmadýðýndan iptal edilmiþtir.
f)

Milletvekillerine tanýnan 20 yýlda emekli olma imkaný, Anayasaya
aykýrý bulunarak iptal edilmiþtir.

g) Mahkeme, iptali için baþvuru yapýlmayan maddelerin de, diðer maddelerle bütünlük oluþturduðu; baþvuru yapýlan maddelerin iptali halinde,
bu maddelerin uygulama alaný kalmayacaðý gerekçesiyle iptal edilmesi
gerektiðini kararlaþtýrmýþtýr.
1.2.2.2. 1990-1999 Dönemi

Cumhuriyetin ilk yýllarýndan 1990lý yýllara kadar geçen süre içinde,
milletvekilliði görevinin, emeklilik hakký vermeyen bir statü olmaktan ayrýcalýklý
bir emeklilik hakký veren bir statüye doðru evrildiði görülmektedir. Bu evrilme,
AYMnin kararlarýnda da bir kýrýlmaya yol açmýþtýr. 1990 yýlýnda çýkarýlan 3671
sayýlý Kanun, bu geliþmede bir dönüm noktasý oluþturmaktadýr. Bu Kanun
milletvekili ödenek ve yolluklarýnda da deðiþiklik getirmekle birlikte, getirdiði
asýl deðiþiklik, milletvekili emekliliðinin, ilk defa, ödenek ve yolluklara iliþkin yasayla
birlikte düzenlenmesidir.18 Milletvekili emekliliði ilk defa memurlara iliþkin
emeklilik yasalarýndan ayrý bir yasa içinde düzenlenmektedir. Adý, Türkiye
18 Bkz. Fahri Bakýrcý, (2006), s. 61.
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Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun
olan 3671 sayýlý Kanun, milletvekili emekliliðinin ayrýcalýklý düzenlenmesi
gerektiðinin bir iþareti olarak deðerlendirilebilir. Çünkü daha önce belirtildiði
gibi, AYM yasama organý üyeliðinin önemini dikkate alarak ödenek ve yolluklarda
ayrýcalýklý düzenleme yapýlabileceðini kabul etmiþ ve emeklilik hakký bakýmýndan
ayrýcalýklý düzenleme yapýlmasýný, Sandýðýn diðer iþtirakçileriyle ortaya çýkacak
eþitsizliði dikkate alarak engellemiþti. Emeklilik hakkýnýn ayrý bir yasada
düzenlenmesi, AYMnin bu sýnýrlamasýný ortadan kaldýrmasa da, bu alanda
atýlmýþ simgesel bir adým olarak deðerlendirilebilir.
1.2.2.2.1. 3671 Sayýlý Kanun: Emekliliðin Ödenek ve Yollukla Birlikte
Düzenlenmesi

AYMnin yukarýda sözü edilen iptal kararýndan sonra, 3671 sayýlý ve
26.10.1990 tarihli Kanun19 çýkarýlmýþ ve milletvekillerinin ödenek ve yolluklarý
ile emeklilik haklarý ayný yasa kapsamýna alýnmýþtýr. Sözkonusu Kanunun
emeklilik baþlýklý 2. maddesine göre,
TBMM üyeleri ... esas aylýklarýna 4500 gösterge tutarý eklenmek
suretiyle ... Emekli Sandýðý ile ilgilendirilirler... / bu þekilde ilgilendirilenlerin
24.5.1983 tarihli ve 2829 sayýlý Kanun hükümleri dikkate alýnarak gerek
5434 sayýlý Kanunun, gerekse 506 ve 1479 sayýlý kanunlarýn genel
hükümleri çerçevesinde, aylýklarýný baðlamasý gereken kurumun hizmet
süresi ve diðer þartlarýný taþýyanlarýn T.C. Emekli Sandýðý, Sosyal Sigortalar
Kurumu veya Bað-Kur veya 506 sayýlý Kanunun Geçici 20 nci maddesine
tabi sandýklardan emekli olmalarý halinde, iþtirakçiliklerine son verilerek
emekli aylýklarý T.C. Emekli Sandýðýna baðlanýr. / T.C: Emekli Sandýðý
dýþýndaki sosyal güvenlik kurumlarýndan emekli olmasý gerekenlere
Sandýkça baðlanacak aylýk, ayný hizmet süresine sahip emsali yasama
organý üyelerine T.C. Emekli Sandýðýnca baðlanan emekli aylýðý tutarýna
(TBMM Üyesi olanlar için tespit edilen makam tazminatý dahil edilerek)
yükseltilir... aradaki fark hazineden Sandýkça tahsil edilir...

Yukarýda sözü edilen 4500 gösterge rakamý da, geçici bir maddeyle, yýllara
göre arttýrýlmýþtýr. Yasanýn 5. maddesiyle de milletvekillerinin ödenek ve yolluklarýnýn %3 kesintiye tabi tutulmasýyla bir fon kurulmasý, iki yýlýný doldurmuþ ve
yasama organý üyeliði sona ermiþ her üyeye, emekli olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn
bu fondan belli miktarda aylýk baðlanmasý öngörülmüþtür. Ancak bu fonun,
yapýlacak ödemeleri karþýlayamamasý durumunda, TBMM bütçesinden bu fona
kaynak aktarýlacaktýr.
19 Resmi Gazete, S. 20679, T. 28 Ekim 1990.
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Bu yasanýn yürürlüðe girmesinden sonra, bazý milletvekilleri, Emekli Sandýðýna baþvurarak, bu yasa hükümlerinin Anayasaya aykýrý olduðunu, bu nedenle
de uygulanmamasýný istemiþlerdir. Sandýðýn, bu istemin yerine getirilmesine
olanak bulunmadýðý yolundaki yanýtý üzerine davacýlar, idare mahkemesine baþvurarak yasanýn Anayasaya aykýrý olduðunu, bu nedenle de AYMne götürülmesini
istemiþlerdir. Ýdare mahkemesi, savý ciddi bularak, konuyu AYMne götürmüþtür.2
1.2.2.2.2. AYM Kararý 5: Tazminat Emekliliði

3671 sayýlý Kanunun Anayasaya aykýrýlýðý konusunda itiraz yoluyla yapýlan
baþvuru üzerine AYM, 1992/38 E., 1993/5 K. Nolu ve 2.2.1993 tarihli Kararýnda21
þunlarý söylemektedir:
yeni düzenlemeye göre, tüm yasama organý üyeleri ile dýþarýdan
atanan bakanlar öðrenim durumlarý ve hizmet süreleri gözetilmeksizin
emekli keseneklerine esas olan aylýklarýna 4.500 (1990 yýlý itibariyle) ek
gösterge eklenmek suretiyle TC. Emekli sandýðý ile ilgilendirilmektedirler.
/ yasama organý üyeliði yapanlarla, dýþarýdan atanan bakanlarýn emekliliklerinde öðrenim durumu ve hizmet süresi gözönünde bulundurulmaksýzýn en yüksek ek göstergenin esas tutulmasý Anayasanýn 2. ve 10.
maddelerine aykýrý görülmüþtür. iptal kararý gerekçesine aykýrý biçimde
öðrenim durumu ve hizmet süresi koþulu gözetilmeden ek gösterge
olarak 4500 rakamýnýnYasanýn yürürlüðe girdiði tarih itibariyle bu
rakam Baþbakanlýk müsteþarýnýn ek göstergesinden fazladýruygulanmasý
Anayasanýn 153. maddesinin son fýkrasýnda öngörülen Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn baðlayýcýlýðý ilkesine aykýrý bulunmuþtur.
yasama organý üyeleri ile dýþarýdan atanan bakanlarýn, görevleri
sona erdikten sonra bir kamu kurum veya kuruluþunda göreve atanmalarý
durumunda emekli aylýklarýnýn kesilmemesi bu grup kiþiler için getirilmiþ
önemli bir imtiyazdýr.
T.C. Emekli Sandýðý dýþýndaki sosyal güvenlik kurumundan emekli
olmalarý gerekenlere sandýkça baðlanacak emekli aylýðý, ayni hizmet
süresine sahip olup da TC. Emekli Sandýðýndan emekli olan yasama
organý üyelerine baðlanan emekli aylýðýna yükseltilmekte, TBMM üyesi
olanlar için saðlanan makam tazminatý da hesaplamaya dahil edilmektedir.
20 Ýtiraz yolunun bu biçimde kullanýlýp kullanýlamayacaðý, diðer bir anlatýmla, bir yasa hükmünün Anayasaya
aykýrý olduðunu, bir genel mahkemeden saptatmayý istemenin olanaklý olup olmadýðý tartýþmalýdýr. Nitekim,
AYM üyelerinden bazýlarý, yöntemine uygun olarak açýlmýþ bir dava olmadýðýndan, davanýn yetkisizlikten
reddedilmesi gerektiðini söylemiþlerdir. Ancak, AYM, esasa girerek inceleme yapmýþtýr. Buna gerekçe
olarak da, AYM kararlarýnýn baðlayýcýlýðý ilkesinin ihlal edilmiþ olmasýný göstermiþtir. Bu demektir ki,
AYM, kararlarýna uyulmamasý durumunda, yöntemine uygun olarak açýlmamýþ bir davanýn görülmesini
Anayasaya uygun bulmaktadýr. Konunun bu yönü, ilginç olmakla birlikte incelenen konuyla doðrudan
ilgili olmadýðýndan inceleme kapsamý dýþýnda býrakýlacaktýr.
21 Resmi Gazete, S. 21791, T. 17 Aralýk 1993.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dýþarýdan atanan
bakanlara, bu görevlerinin sona ermesinden itibaren, bu görevde en az
iki yýl bulunmuþ olmak koþuluyla, emekli aylýðý alýp almadýklarýna
bakýlmaksýzýn yasada sayýlan görevlerde bulunmamak ve gelir vergisi
yükümlüsü olacak þekilde ticari, sýnai veya serbest meslek faaliyeti
yapmamak koþuluyla hayatta olduklarý sürece 6000 gösterge rakamýnýn
memur katsayýsý ile çarpýmý sonucunda bulunacak miktarýn her ay Büyük
Millet Meclisi bütçesinden tazminat olarak ödeneceði ve bu ödemenin
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamayacaðý
hükmüne yer verilmiþtir ./ Emeklilik hakkýný kazanmadan yasama organý
üyeliði veya dýþarýdan atandýðý bakanlýk görevi sona eren kiþinin, diðer
kamu görevlerinden emekli olmadan ayrýlanlara göre farklý imtiyazlý bir
hukukî statü içine girmemesi gerekir.
18 yaþýnýn üzerinde geçen en çok 15 yýllýk hizmet süresi
borçlanýlmakta, ikinci türde ise, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna
prim ödeyerek geçirilen süre ile borçlanýlan hizmet süresi toplamýnýn 20
yýldan eksik olmasý durumunda, eylemli olarak hizmette bulunulmamasýna
karþýn eksik süreyi borçlanmaya olanak tanýmaktadýr. /Bu düzenlemeler
sonucu, yasama organý üyeleri ile dýþarýdan atanan bakanlar için 33
yaþýnda emekli aylýðý baðlanabilme olanaðý tanýnmýþtýr.
Yasama organý üyeleri ile, dýþarýdan atanan bakanlara ve bu görevi
sona ermiþ olanlara kadýn-erkek ayýrýmý gözetilmeksizin, 20 hizmet yýlýný
eylemli veya borçlanmak suretiyle tamamlamalarý halinde emekli aylýðý
baðlanmasýna olanak tanýnmasý önemli bir ayrýcalýk yaratmaktadýr.

AYM kararý þöyle özetlenebilir:
a) AYM, öðrenim durumu ve hizmet süresi gözetilmeden, ek gösterge
olarak 4.500 rakamýnýn uygulanmasýný öngören maddenin cümlesini
Anayasaya aykýrý bulmuþtur. Mahkeme, bu sonuca, geçmiþteki AYM
kararýna gönderi yaparak ulaþmýþ, AYM kararlarýnýn baðlayýcýlýðý
ilkesine dayanarak ayrýca Anayasaya aykýrýlýk incelemesi yapmamýþtýr.
b) AYM, diðer sosyal güvenlik kuruluþlarýndan emekli olmalarý gereken
milletvekillerinin Emekli Sandýðý ile iliþkilendirilmelerini ve bunlarýn
emekli aylýklarýna da makam tazminatý eklenmesini; ayrýca, diðer
kurumdan daha fazla aylýk alacak olmalarý durumunda bu farkýn
hazineden karþýlanmasýnýn Anayasaya aykýrý olduðuna karar vermiþtir.
c) Mahkeme, hizmetlerin birleþtirilmesiyle ilgili yasa hükmünün de, eþitsiz
olarak düzenlendiðini saptayarak bu hükmü de iptal etmiþtir.
d) AYM, görevleri sona erdikten sonra, Emekli Sandýðýndan emekli aylýðý
alan milletvekillerinin baþka bir göreve atanmalarý halinde, emekli
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aylýklarýný almaya devam etmeleri yönündeki uygulamanýn önemli bir
imtiyaz olduðuna karar vermiþtir.
e) En az iki yýl milletvekilliði yapmýþ olanlarýn tazminat adý altýnda
emeklilik maaþý almalarýný Anayasaya aykýrý bulmuþtur.
f)

20 hizmet yýlýnýn eylemli olarak ya da borçlanýlarak tamamlanmasý
halinde emekli aylýðý baðlanmasý eþitlik ilkesine aykýrý bulunmuþtur.

g) AYM bu düzenlemeleri içeren 2. maddenin 1, 2, 3, 4. fýkralarý ile 5.
maddesinin 1 ve 2. fýkralarýný ve Geçici 2, 3, 4. maddelerini Anayasaya
aykýrý bularak iptal etmiþtir.
1.2.2.2.3. 3855 Sayýlý Kanun: Ýptal Kararýnýn Etkisiz Kýlýnmasý

AYMnin yukarýda sözü edilen iptal kararý henüz açýklanmadan, yasama
organý, AYMnin iptal edeceði hükümleri yeniden yasalaþtýrmýþtýr. Böylece AYM,
iptal kararýný açýklanmadan, 3/12/1992 tarih ve 3855 sayýlý yasa yürürlüðe
girince, AYMnin iptal kararý daha açýklanmadan hükümsüz hale gelmiþtir. Bu
durumun bir Anayasaya aykýrýlýk olup olmadýðý ve nasýl çözülebileceði ayrý bir
tartýþmanýn konusudur. Ancak, burada, fiili durumda, AYMnin, Anayasaya
uygunluk denetiminin yaptýrýmý sorunu gündeme gelmektedir. Ancak Mahkemenin bu konudaki saptamasýna geçmeden önce Kanunun özetle ne getirdiðine
bakmakta yarar vardýr:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dýþarýdan atanan bakanlar,
seçildikleri veya atandýklarý, emekli olanlar ise istekte bulunduklarý
tarihi izleyen aybaþýndan itibaren emeklilik keseneðine esas aylýklarýna
6.200 ek gösterge tutarý eklenmek suretiyle T.C. Emekli Sandýðý ile
ilgilendirileceklerdir. Bunlar baþka bir sosyal güvenlik kurumundan
emekli olmuþlarsa buralardaki iþtirakçiliklerine son verilerek Emekli
Sandýðý ile iliþkilendirilirler.
b) T.C. Emekli Sandýðý dýþýndaki sosyal güvenlik kurumlarýndan emekli
olmalarý gerekenlere Sandýkça baðlanacak aylýk, ayný hizmet süresine
sahip emsali yasama organý üyelerine T.C. Emekli Sandýðýnca baðlanan
emekli aylýðý tutarýna (T.B.M.M. Üyesi olanlar için tespit edilen makam
tazminatý dahil edilerek) yükseltilecektir. Diðer sosyal güvenlik
kurumlarýnýn ödemesi gereken aylýk ilgili kurumdan, aradaki fark ise
Hazineden Sandýkça tahsil edilir.
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c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dýþardan atanan bakanlar
için emekli olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn görevleri devam ettiði
sürece aylýk ödeneklerinin brüt tutarýndan her ay için kesilecek % 3
dayanýþma primlerinden oluþacak bir fon kurulacaktýr. Bu fondan
Yasama Organý Üyeliði ve dýþardan atanýlan bakanlýk süreleri sona
ermiþ olup da görev süreleri iki yýlý doldurmuþ bulunanlara, emekli
olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn (7.500) gösterge rakamýnýn memur
aylýklarýna ait katsayý ile çarpýmýndan bulunan miktarda her ay için
tazminat ödenecektir. Fonun nakit durumu gerekli ödemeleri
karþýlayamadýðý takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesine bu
husus için konulacak ödenekten tediyede bulunulacaktýr.
d) 6200 rakamý ile 7.500 rakamý sýrasýyla 1993 yýlýnda 7.100 ve 8.300,
1994 yýlýnda 8.000 ve 9.000, 1995 ve müteakip yýllarda 9.000 ve 10.000
olarak uygulanacaktýr.
Bu yasa basýnda da eleþtirilmiþtir. Örneðin Cumhuriyet Gazetesi yasayý þu
haberle vermiþtir:
... milletvekillerinin emekliliðine iliþkin son yasa...milletvekillerine
borçlanma ve kadýn-erkek ayýrýmý yapmadan 20 yýlda emeklilik hakký
tanýyor. Aralarýnda, borçlanma olanaðýyla 33 yaþýnda bile emeklilik hakký
kazananlar da bulunan milletvekilleri, kendilerinden kesilen %3lük fonun
karþýlayamadýðý özel tazminat için bütçeden ödenek alýyorlar. Bütün milletvekilleri ve dýþarýdan atanan Bakanlar, emekli sandýðý ile iliþkilendiriliyorlar. Milletvekillerinin, öteki sandýklarla ilgisi varsa oradan baðlanan
aylýk kesiliyor ve Emekli Sandýðýndan aylýk veriliyor. Emekli sandýðýnýn
baðladýðý aylýk, diðer sandýklardan azsa, aradaki fark da Emekli Sandýðýndan
ödeniyor. Ek gösterge yönünden hiç bir ayrým yapmadan tüm milletvekilleri
9 bin ek göstergeye baðlý oluyorlar. ... fondan, yasama organý üyeliði ve
dýþarýdan atanýlan Bakanlýk süreleri sona ermiþ olup da görev süreleri iki
yýlý dolmuþ bulunanlara emekli olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn ödenen
tazminatýn þu andaki aylýk tutarý 12 milyon 250 bin lirayý buluyor.22
1.2.2.2.4. AYM Kararý 6: 3855 Sayýlý Kanunun Kýsmi Ýptali

3855 sayýlý Kanun da itiraz yoluyla AYMnin önüne getirilmiþtir. AYM
1994/59 E, 1994/83 K. Nolu ve 28.12.1994 tarihli kararýnda, yukarýdaki
düzenlemelerin kimilerinin daha önceden iptal edildiðini gerekçe göstererek,
yeni bir inceleme yapmadan iptal etmiþtir. Ancak AYM itiraz yoluyla baþvuru
yapan mahkemenin kimi itirazlarýný bakmakta olduðu davada uygulanacak
22 Cumhuriyet Gazetesi, 25.4.1994, s. 5.
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kurallar olmamalarý nedeniyle incelememiþtir. Bu Kararda kullanýlan gerekçeler
de diðer kararda kullanýlan gerekçelerle benzer olduðundan buraya aktarýlmamýþtýr.
Özetlemek gerekirse AYM þunlarý söylemektedir: Diðer iþtirakçilerin sahip
olmadýklarý haklarla Emekli Sandýðý ile iliþkilendirilmek ayrýcalýk oluþturur ve
eþitlik ilkesine aykýrýlýk oluþtuðundan iptal edilmelidir. Ancak Kararda iki yýl
milletvekilliði yapmýþ olma koþuluyla oluþturulacak fondan tazminat adý altýnda
emekli aylýðý almayla ilgili düzenleme, mahkemenin bakmakta olduðu davada
uygulanacak kural olmadýðýndan incelenmemiþtir. Bu durumda, fonun yeterli
gelmemesi halinde açýðýn TBMM bütçesinden karþýlanmasý uygulamasý AYM
tarafýndan da uygun görülmüþtür.
1.2.2.2.5. 4049 Sayýlý Kanun: Gösterge Rakamlarýnýn Yükseltilmesi

24.11.1994 tarih ve 4049 sayýlý Kanuna23 bakýldýðýnda genel olarak AYMnin
iptal ettiði hükümleri yeniden düzenlediði, daha önce iptal edilmeyen
hükümlerdeki haklarý biraz daha geniþlettiði ve gösterge rakamlarýný yükselttiði
görülmektedir. 4049 sayýlý Kanun, AYMnin iptal ettiði gösterge rakamýný
arttýrmýþ (8.000) ve bunun yýllar itibariyle artmasýný öngören bir geçici madde
eklemiþtir. Ayrýca, kurulan fondan ödenecek emekli aylýðýnýn arttýrýlmasý
öngörülmüþ (7.500 gösterge rakamýný 9.000e çýkarýlmýþ) ve fon açýklarýnýn
TBMM bütçesinden karþýlanmasý uygulamasýna devam edilmiþtir. Kanunda
ölenlerin dul ve yetimlerine fondan ödenecek tazminatlarda iki yýl görev yapmýþ
olma koþulu da kaldýrýlmýþtýr.
1.2.2.2.6. AYM Kararý 7: 4049 Sayýlý Kanunun Kýsmi Ýptali

4049 sayýlý Kanunun da Anayasaya aykýrýlýðý itiraz yolu ile ileri sürülmüþ
ve AYM 1996/4 E., 1996/39 K. Nolu ve 17. 10. 1996 tarihli kararýnda sözkonusu
Kanunun kimi hükümlerini iptal etmiþtir. AYM 4049 sayýlý Kanunun emeklilikle
iliþkilendirilme ile ilgili kurallarýný yine AYM kararlarýnýn baðlayýcýlýðý kuralýna
dayanarak iptal etmiþtir:
itiraz konusu Yasa kurallarýnýn, Anayasa Mahkemesinin yukarýda
açýklanan kararý gözönüne alýnmadan ve Anayasanýn 153. maddesinin
öngördüðü Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn baðlayýcýlýðý ilkesine
uyulmadan yasalaþtýrýlmasý karþýsýnda Anayasanýn öteki maddelerine
aykýrýlýk yönünden ayrýca incelenmesine gerek görülmeden iptali gerekir.
23 Resmi Gazete, S. 22133, T. 6 Aralýk 1994.
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1.2.2.2.7. 4080 ve 4104 Sayýlý Yasalar: Haklarýn Canlandýrýlmasý

4049 sayýlý Kanunun iptalinden sonra, yasama organý, sorunu farklý bir
yöntemle aþmaya çalýþmýþtýr. Ancak yöntem, AYM kararlarýný tümüyle geçersiz
kýlmak üzerine kuruludur ve hukuk tekniðini kullanmaya çalýþmaktadýr.
Parlamento ilk olarak bu düzenlemesini milletvekillerinin aylýk, ödenek ve
emekliliklerini düzenleyen 3671 sayýlý Kanunda deðil, 5434 sayýlý Emekli Sandýðý
Kanununda yapmaktadýr. Ýkinci olarak deðiþiklik temel olarak emniyet hizmetleri
mensuplarýna iliþkin bir düzenlemeyi içermektedir ve milletvekilliði emekliliði
ile ilgili hükümler bu Kanunun içine yerleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Üçüncü olarak
düzenleme sürekli olmasýna raðmen geçici bir madde içinde yapýlmaktadýr.
Dördüncü olarak düzenleme, daha önce verilen AYM kararlarýnýn tümünü
birden yok saymaktadýr. Sözü edilen 4080 sayýlý ve 28.2.1995 tarihli Kanun
Cumhurbaþkaný tarafýndan bir kez daha görüþülmek üzere TBMMye geri
gönderilmiþ ve TBMM tarafýndan 4104 sayýlý ve 4.4.1995 tarihli Kanun24 olarak
yeniden kabul edilmiþtir. Emekli Sandýðý Kanununa eklenen hüküm þöyledir.
Geçici Madde 201. 31 Aralýk 1994 tarihinden önce, 7.5.1986 tarihli
ve 3284, 21.4.1988 tarihli ve 3430, 26.10.1990 tarihli ve 3671, 3.12.1992
tarihli ve 3855 sayýlý kanunlarda yer alan hükümlerle, diðer kanunlarda
öngörülen düzenlemeler uyarýnca, kendilerine dul veya yetimlerine
baðlanmýþ bulunan aylýk ve sair tazminatlarla, bunlarýn diðer özlük, saðlýk
ve sosyal haklarýna iliþkin olarak yapýlmýþ bulunan her türlü iþlem ve
tahsisler geçerli olduðu gibi bu kanunlarýn uygulamasýndan doðmuþ olan
haklar ve baðlanmýþ bulunan aylýk ve tazminatlar kazanýlmýþ hak olarak
saklý olup, ilgilileri hakkýnda uygulanmasýna ve baðlanmýþ bulunan emekli,
dul ve yetim aylýk, tazminat ve sair haklarýn ödenmesine devam edilir./
Birinci fýkra kapsamýnda bulunan aylýk ve sair hak ve tazminatlarýn tahsis
ve baðlanmasýna iliþkin her türlü iþlemler, 31.12.1994 tarihinden önce
veya sonra ölenlerin dul ve yetimleri bakýmýndan da geçerli ve ilgililerin
bu madde ve kanundan doðmuþ kazanýlmýþ haklarý saklý olup, dul ve
yetim aylýklarý bu Kanundaki oranlar dahilinde baðlanýr ve sair özlük,
saðlýk ve sosyal haklarýn saðlanmasýna da devam olunur.

Bu yasa, daha önceden AYM tarafýndan iptal edilen bütün yasa hükümlerini
yeniden canlandýrmaktadýr.
1.2.2.2.8. AYM Kararý 8: 4104 Sayýlý Kanunun Ýptali

Geçmiþ yasalarýn tümünün canlandýrýlmasýný amaçlayan 4104 sayýlý Kanunun
sözkonusu maddesinin iptali için de itiraz yoluyla AYMne baþvurulmuþ ve AYM
24 Resmi Gazete, S. 22262, T. 18 Nisan 1995.
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1996/51 E., 1998/17 K. Nolu ve 13.5.1998 tarihli kararýyla maddeyi iptal
etmiþtir. AYM kararýnda þunlarý söylemektedir:
Anayasanýn 153. maddesinin son fýkrasýnda, Anayasa Mahkemesi
kararlarýnýn yasama, yürütme ve yargý organlarý ile yönetim makamlarýný,
gerçek ve tüzelkiþileri baðlayacaðý öngörülmüþtür. Bu kural gereðince,
yasama organý yapacaðý düzenlemelerle daha önce ayný konuda verilen
Anayasa Mahkemesi kararlarýný göz önünde bulundurmak, bu kararlarý
etkisiz kýlacak biçimde yasa çýkarmamak, Anayasaya aykýrý bulunarak
iptal edilen kurallarý tekrar yasalaþtýrmamak yükümlülüðündedir. Baþta
yasama organý olmak üzere yasama ve yürütme, kararlarýn yalnýz sonuçlarý
ile deðil, bir bütünlük içinde gerekçeleri ile de baðlýdýr. Gerekçeleriyle
birlikte kararlar, yasama iþlemlerini deðerlendirme ölçütlerini içerirler ve
yasama etkinliklerini yönlendirme iþlevi de görürler. Bu nedenle, yasama
organý düzenlemelerde bulunurken, iptal edilen yasalara iliþkin kararlarýn
sonuçlarý ile birlikte gerekçelerini de göz önünde bulundurmak zorundadýr.
Ýptal edilen yasalarla, sözcükleri ayrý da olsa ayný doðrultu, içerik ya da
nitelikte yeni yasa çýkarýlmasý, Anayasanýn 153. maddesine aykýrýlýk
oluþturur./ Hukuk devletinde, yasama organýný da kapsayacak biçimde
devletin bütün organlarý üzerinde, hukukun ve Anayasanýn mutlak
egemenliði vardýr. Yasa koyucu her zaman hukukun ve Anayasanýn üstün
kurallarý ile baðlýdýr. Anayasal denetim bu amacý gerçekleþtirmektedir.
Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn baðlayýcýlýðý ilkesine yer
verilmiþtir. Anayasaya aykýrý bulunarak iptal edilen kuralýn yeniden
yasalaþmasýna Anayasanýn 153. maddesinin son fýkrasýndaki baðlayýcýlýk
ilkesi engeldir. Yasama organýnýn, iptal edilen kuralýn aynýný veya benzerini
yasalaþtýrmasý durumunda, Anayasa Mahkemesinin etkinliði ortadan
kaldýrýlarak yasalarýn yargýsal denetimi anlamýný yitirir.
25.2.1966 günlü, 751 sayýlý; 8.7.1971 günlü, 1425 sayýlý; 25.12.1979
günlü, 2254 sayýlý; 7.5.1986 günlü, 3284 sayýlý; 21.4.1988 günlü, 3430
sayýlý; 26.10.1990 günlü, 3671 sayýlý; 3.12.1992 günlü, 3855 sayýlý;
24.11.1994 günlü, 4049 sayýlý Yasalarla TBMM üyeleri ile dýþarýdan atanan
Bakanlara, T.C. Emekli Sandýðýnýn diðer iþtirakçilerinden farklý kurallar
getirilmiþ ancak, bunlar Anayasaya aykýrý görülerek iptal edilmiþtir.
31.12.1994 tarihinden önce, kimi yasalarda yer alan kurallara göre,
yasama organý üyelerinin kendilerine veya dul ve yetimlerine baðlanan
aylýk ve tazminatlarla, bunlarýn özlük, saðlýk ve sosyal haklarýna iliþkin
olarak yapýlan her türlü iþlem ve tahsislerin geçerli olduðu, baðlanan
aylýklarla, hak ve tazminatlarýn kazanýlmýþ hak olarak saklý tutulacaðý ve
bunlarýn ödenmesine devam edileceði, bunlarýn 31.12.1994 tarihinden
önce veya sonra ölenlerin dul ve yetimleri için de geçerli olacaðý ve
Yasada belirtilen oranlarýn esas alýnacaðý ve diðer özlük, saðlýk ve sosyal
haklarýnýn da saðlanmasýna devam olunacaðý öngörülmüþtür. Böylece,
yukarýda deðinildiði gibi, Anayasa Mahkemesince iptal edilen 3284,
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3430, 3671, 3855 ve 4049 sayýlý Yasalarla düzenlenen her türlü iþlem ve
tahsislerin geçerli olduðu belirtilerek bunlardan yararlananlar için
kazanýlmýþ hak statüsü getirilmek istenilmiþtir. Oysa, bir kuralýn, Anayasaya
aykýrý bulunarak iptali, yeni bir hukuksal durum doðurur, uygulama da
bu yeni duruma göre devam eder. Anayasa Mahkemesi kararýyla Anayasaya
aykýrýlýðý saptanan bir yasadan doðan haklarýn yeni bir yasa çýkarýlarak
sürdürülmesi olanaksýzdýr. Ýtiraz konusu kural da olduðu gibi kazanýlmýþ
hak olarak saklý ibaresinin yer almasý kazanýlmýþ hak oluþturmaz.
Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn baðlayýcýlýðý ve Anayasanýn
üstünlüðü ilkesi karþýsýnda, iptal edilen bir kurala yeni bir yasa ile geçerlik
kazandýrýlamaz. Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarýnýn etkisini
ortadan kaldýrmaya yönelik bir düzenleme olduðu kuþkusuz olan itiraz
konusu kural, iptal edilen kurallarla teknik, içerik ve kapsam yönünden
özdeþtir.
Bu nedenlerle, T.C. Emekli Sandýðý Kanununa 4104 sayýlý Yasa ile
eklenen geçici 201. madde Anayasanýn 153. maddesine aykýrýdýr. Ýptali
gerekir.

Kararda görüldüðü gibi, AYM gerekçesini tümüyle AYM kararlarýnýn
baðlayýcýlýðý kuralýna dayandýrmakta ve düzenlemeyi esas yönünden
incelememektedir.
1.2.2.2.9. 4234 Sayýlý Kanun

15.4.1997 tarihli ve 4234 sayýlý Kanun, 4049 sayýlý Kanunun AYM tarafýndan
iptal edilen hükümlerinin boþluðunu doldurmaya çalýþmaktadýr. Kanunun
hükümleri özetle þöyledir:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dýþarýdan atanan bakanlar,
seçildikleri veya atandýklarý, emekli olanlar ise istekte bulunduklarý
tarihi izleyen ayýn baþýndan itibaren T.C. Emekli Sandýðý ile
ilgilendirileceklerdir.
b) Emekli Sandýðý ile ilgilendirilenlerin emeklilik keseneðine esas aylýklarýna
Emekli Sandýðý iþtirakçilerinin derece ve kademelerine göre yararlanmakta olduðu en yüksek ek gösterge rakamý uygulanmak suretiyle
iþlem yapýlacaktýr.
c) Makam tazminatý da Emekli Sandýðý iþtirakçilerinin yararlanmakta olduðu en yüksek tutarýn dörtte üçü üzerinden ödenecektir.
d) Tazminat biçiminde ödenen emekli aylýklarýna uygulanan gösterge
24.000e yükseltilecektir. Fon için kesilen tutar %8e çýkarýlmýþtýr.
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e) Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce Yasama Organý Üyeleri ile
dýþarýdan atanan bakanlarla bunlarýn dul ve yetimlerine çeþitli Kanunlarda yer alan hükümlere göre baðlanmýþ bulunan aylýk ve sair
tazminatlarla, bunlarýn diðer özlük, saðlýk ve sosyal haklarýna iliþkin
olarak yapýlmýþ bulunan her türlü iþlem ve tahsisler geçerli olacak;
Kanunlarýn uygulanmasýndan doðmuþ olan haklar ve baðlanmýþ bulunan
aylýk ve tazminatlar kazanýlmýþ hak olarak saklý tutulacak; ilgililer
hakkýnda uygulanmasýna ve baðlanmýþ bulunan emekli, dul ve yetim
aylýk, tazminat ve sair haklarýnýn ödenmesine devam edilecektir.
f)

Hizmet süreleri eksik olanlara borçlanma olanaðý tanýnacaktýr.

1.2.2.2.10. AYM Kararý 9: 4234 Sayýlý Kanunun Ýptali

AYMnin 4234 sayýlý Kanunun kimi hükümlerinin iptaline iliþkin 1998/58
E., 1999/19 K. Nolu ve 27.5.1999 tarihli kararý esasa iliþkin bir inceleme
içermemektedir. Karar, daha önceki kararlara gönderi yaparak, bu kararlara
uyulmadýðý gerekçesiyle iptal sonucuna ulaþmaktadýr. Bazý üyeler bu hükümlerin
yok hükmünde olduðunun saptanmasýyla yetinilmesini de önermektedirler. Bu
kararýn belki de en ilginç yönü, daha önceki kararlarda itirazda bulunan mahkeme
tarafýndan uygulanan hüküm olmadýðý gerekçesiyle incelenmeyen tazminat
baþlýklý 5. maddenin iptal edilmesidir. Ancak Mahkeme bu sonuca diðer
hükümlerin iptal edilmesiyle birlikte 5. maddenin uygulama alanýný yitirmiþ
olmasýný gerekçe olarak göstermiþtir.
1.2.2.3. 2000-2007 Dönemi

1986-1999 yýllarý arasýnda 7 adet AYM kararýna karþý, 2000-2007 yýllarý
arasýnda hiçbir AYM kararý bulunmamaktadýr. 1986-1999 yýllarý arasýndaki
kararlardan 5i 1990-1999 yýllarý arasýndadýr; yani 90lý yýllarda verilmiþtir. Ayný
dönemde 2si 1986-1990 arasýnda olmak üzere toplam 8 adet yasa çýkarýlmýþtýr.
Bu durum, TBMM ile AYM arasýnda emeklilik konusunda bir anlayýþ farký
olduðu ve bu farkýn zaman içinde yasal düzenlemeler ve mahkeme kararlarýnýn
ileri-geri gidiþ geliþleriyle 2000 yýlýnda bir dengeye ulaþtýðý biçiminde yorumlanabilir.
AYM ile TBMM arasýndaki bu anlayýþ farkýnýn 2000 yýlýndan sonra yapýlan
yasal ve anayasal deðiþiklikle aþýldýðý sonucuna da varýlabilir. Okuyucuya bir
deðerlendirme olanaðý kazandýrmak için 2000 yýlýndan sonra yapýlan deðiþikliklere
göz atmakta yarar bulunmaktadýr.
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2000 yýlýndan bugüne kadar geçen sürede milletvekilliði emekliliði ile ilgili
olarak iki önemli deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bu deðiþiklikler þunlardýr:
a) 27.1.2000 tarihli ve 4505 sayýlý Sosyal Güvenlikle Ýlgili Bazý Kanunlarda
Deðiþiklik Yapýlmasý ve Temsil Tazminatý Ödenmesi Hakkýnda Kanun.
b) 1982 Anayasasýnýn Ödenek ve yolluklar baþlýklý 86. maddesinde
deðiþiklik yapan 21.11.2001 tarihli ve 4720 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasýnýn Bir Maddesinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun.
1.2.2.3.1. 4505 Sayýlý Kanun: Temsil Tazminatý

2000 yýlýnda çýkarýlan 4505 sayýlý Kanun milletvekili emekliliði konusunda
iki önemli deðiþiklik yapmaktadýr. Bu deðiþikliklerden birincisi 3671 sayýlý
Kanuna eklenen geçici madde hükümleridir. Geçici madde þöyledir:
Geçici Madde 8. Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce yasama
organý üyelerinden ve dýþarýdan atanan bakanlardan altmýþbeþ yaþýný
doldurmuþ bulunanlar ile bunlarýn dul ve yetimlerine çeþitli kanunlarda
yer alan hükümlere göre baðlanmýþ bulunan aylýk ve sair tazminatlara
iliþkin olarak yapýlan her türlü iþlem ve tahsisler kazanýlmýþ hak olarak
saklý olup baðlanmýþ bulunan emekli, dul-yetim aylýklarý ile sair
tazminatlarýn Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandýðýnca ödenmesine devam
olunur.
Ayrýca bu Kanunun 5 inci maddesine göre Türkiye Büyük Millet
Meclisinden tazminat almakta iken, bu maddenin yürürlükten kalkmasý
sonucu tazminatlarý kesilen ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandýðýndan
da temsil tazminatý ödenmeyen yasama organý üyeleri ile dýþarýdan atanan
bakanlarýn kendilerine, dul ve yetimlerine 5434 sayýlý Kanunun ek 68
inci maddesindeki esaslar dahilinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi
bütçesinden temsil tazminatý ödenir. Bu tazminatlar ödendikçe faturasý
karþýlýðýnda Hazineden tahsil olunur.

Madde incelendiðinde 65 yaþýný doldurmuþ olan emekli milletvekillerine
daha önce baðlanan aylýk ve tazminatlarýn kazanýlmýþ hak olarak adlandýrýldýðý
ve kazanýlmýþ haklarýn korunduðu görülmektedir. Madde ayrýca emeklilik
tazminatýnýn AYM tarafýndan iptal edilmesi nedeniyle ortaya çýkan boþluðun
bir kýsmýný gidermektedir. Maddede emeklilik tazminatýnýn iptali nedeniyle
tazminatý kesilenlere TBMM tarafýndan temsil tazminatý ödeneceði öngörülmektedir. Maddeyle geçmiþte çeþitli biçimlerde emekli olmuþ olanlarýn haklarý yasallaþtýrýlmaktadýr.
4505 sayýlý Kanunun getirdiði önemli deðiþikliklerden ikincisi temsil
tazminatýdýr. Kanunun 5 inci maddesinin (d) bendi þu hükmü taþýmaktadýr:
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Makam tazminatý ile yüksek hâkimlik tazminatý ödenmesini gerektiren
görevlerde toplam iki yýl bulunduktan sonra emekliye ayrýlanlara temsil
tazminatlarý bulunduklarý en üst görev esas alýnarak ödenir.

Bu yöntemle AYMnin kararlarýna dayanak oluþturan eþitlik ilkesine aykýrýlýk
sorunu kökünden çözülmüþ olmaktadýr. Çünkü iki yýl görev yapmýþ milletvekillerine tazminat adý altýnda yapýlan emeklilik aylýðý ödemeleri eþitlik ilkesine aykýrý
olduðu gerekçesiyle AYM tarafýndan iptal edilmiþti. Bu durumda, bir çözüm
olarak milletvekillerinin aylýklarýndan yapýlan kesintilerle bir fon oluþturulmuþ
ve söz konusu tazminatlarýn bu fondan karþýlanmasý yoluna gidilmiþti. Ancak
fonun kaynaklarýnýn yeterli gelmemesi durumunda açýðýn TBMM bütçesinden
karþýlanacaðýna iliþkin düzenleme de eþitlik ilkesine aykýrý bulunarak iptal
edilmiþti. Yeni düzenlemeyle tüm kamu görevlilerine iki yýl makam tazminatý
almýþ olmalarý koþuluyla temsil tazminatý verilmesi öngörülmüþtür. Milletvekilleri
de bu kapsamda iki yýl görev yapmýþ olmalarý koþuluyla temsil tazminatý almaya
hak kazanmýþlardýr. Böylece kamu görevlileri ile ilgili genel bir düzenleme
yapýlmasý ve milletvekillerinin de bu kapsama sokulmasý nedeniyle eþitlik ilkesine
aykýrýlýk sorunu giderilmiþtir.
1.2.2.3.2. 4720 Sayýlý Kanun: Emekliliðin Anayasaya Girmesi

Milletvekili emekliliði ile ilgili ilk özerk yasa 1990 yýlýnda çýkarýlan 3671
sayýlý Kanundur. Ancak bu makalenin baþýndan beri görüldüðü gibi, milletvekilliði
emekliliðinin bir hak olup olmadýðý, bir hak ise sýnýrlarýnýn ne olduðu hep
tartýþma konusu olmuþtur. 1982 Anayasasý sadece ödenek ve yolluðun yasayla
düzenlenmesini zorunlu kýlmýþtýr.25 Anayasada 2001 yýlýnda 4720 sayýlý Kanunla
yapýlan deðiþiklikle sadece ödenek ve yolluðun deðil, emekliliðin de kanunla
düzenleneceði öngörülmüþ ve milletvekili emekliliði anayasa güvencesine
alýnmýþtýr. Anayasanýn deðiþtirilen 86. maddesi þöyledir:
Ödenek ve yolluklar
Madde 86. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk
ve emeklilik iþlemleri kanunla düzenlenir. Ödeneðin aylýk tutarý, en
yüksek Devlet memurunun almakta olduðu miktarý, yolluk da ödenek
miktarýnýn yarýsýný aþamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile
bunlarýn emeklileri T.C. Emekli Sandýðý ile ilgilendirilirler ve üyeliði sona
erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar,
kendilerine T.C. Emekli Sandýðý tarafýndan baðlanan emekli aylýðý ve
benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez.
25 Fahri Bakýrcý (2000), TBMMnin Çalýþma Yöntemi, Ýmge Yayýnlarý, Ankara, 2000. s. 384.
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Ödenek ve yolluklarýn en çok üç aylýðý önceden ödenebilir.

Anayasa deðiþikliði ile milletvekili emekliliði bir taraftan güvence altýna
alýnmýþ, diðer taraftan bütün milletvekillerinin Emekli Sandýðý ile ilgilendirilmeleri
saðlanmýþtýr.

2. Sosyal Haklar
Baþýndan belirtmek gerekir ki milletvekillerinin sosyal haklarýnýn topluca
sayýldýðý bir yasa ya da düzenleme bulabilmek olanaðý olmadýðýndan, bu tür
haklar incelenirken, bazý haklarýn burada sayýlamamasý ya da gözden kaçýrýlmasý
olasýlýðý da bulunmaktadýr. Bu baþlýk altýnda, bu noktayý da gözden uzak tutmadan,
çeþitli sosyal haklar saptanmaya çalýþýlacaktýr. Ancak þunu da belirtmek gerekir
ki, herhangi bir yasa ya da baþka bir düzenlemede yer almadýðý halde, çeþitli
kurum ve kuruluþlarýn kendi iç düzenlemeleriyle milletvekillerine çeþitli olanaklar
tanýdýðý da görülmektedir. Bu tür olanaklar, saptanma güçlüðü dolayýsýyla kapsam
dýþýnda býrakýlacaktýr.

2.1. 1824 ve 2254 Sayýlý Kanunlar ve AYM Kararý
25/12/1979 tarihli ve 2254 sayýlý T.B.M.M. Eski Üyeleri Hakkýnda Kanun26
un birinci maddesinin birinci fýkrasý þunu söylemektedir:
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, saðlýk ve tedavi konusu
ile ulaþtýrma, haberleþme ve pasaport konularýnda, kanunlarýn,
kararnamelerin ve yönetmeliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine
tanýdýðý haklardan yararlanýrlar.

Kanun daha önce 30.5.1974 tarihinde 1824 sayýlý Kanun olarak kabul
edilmiþ ve Cumhurbaþkaný, Kanunu, bir kez daha görüþülmek üzere TBMMye
geri göndermiþtir. Cumhurbaþkaný geri gönderme gerekçesinde bu haklarýn neler
olduðunu saptamýþtýr. Burada saptanan haklar þunlardýr:
a) DDYda parasýz, Denizcilik Bankasýna ait vapurlarda parasýz, dýþ hatlarda
% 25-35, THYda %50 indirimli seyahat,
b) Telefonlarda tercih ve % 60 indirimli tarife uygulamasý,
c) Dýþ ülkelere gezilerde diplomatik pasaport verilmesi,
d) Þahsý ve bakmakla yükümlü olduðu aile fertleri için yurtiçi ve yurtdýþýnda
tedavi ve buna iliþkin çeþitli sýhhi malzeme yardýmý.
26 Resmi Gazete, S. 16861, T. 6 Ocak 1980.
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2254 sayýlý Kanun milletvekillerinin yararlandýðý bu haklardan eski
milletvekillerinin de yararlanmasýný öngörmektedir. AYM, 1980/28 E. ve 1980/45
K. sayýlý ve 1.7.1980 tarihli kararýnda, bu tür ayrýcalýklarýn, temsil görevinin
daha iyi yerine getirilmesini saðlamak amacýyla tanýndýðýný, bu görev sona
erdikten sonra, bu tür ayrýcalýklarýn devam etmesinin bir gerekçesinin kalmadýðýný,
bu durumun da milletvekilleriyle eski milletvekilleri arasýnda eþitsizlik yaratmadýðýný, çünkü eþitliðin ayný statüdeki kiþiler arasýnda sözkonusu olabileceðini
belirttikten sonra, yasanýn Anayasaya aykýrý olduðu sonucuna varmýþ ve yasayý
iptal etmiþtir.

2.2. 3053, 3671 ve 4049 Sayýlý Kanunlar
1984 tarihinde çýkarýlmýþ olan 3053 sayýlý Kanunda, milletvekillerinin, en
yüksek devlet memurunun yararlandýðý tüm sosyal haklardan da yararlanacaðý
belirtilmiþtir. 1990 tarih ve 3671 sayýlý Kanunda, benzer bir hükümle, yasama
organý üyelerinin en yüksek devlet memurunun yararlanmakta olduðu tüm sosyal haklardan (örneðin lojman hakký) yararlanacaðý belirtilmiþtir. 1994 tarih ve
4049 sayýlý Kanunla, milletvekilleri ile eski milletvekillerinin ve bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerinin tedavilerinin TBMM tarafýndan saðlanacaðý hüküm altýna alýnmýþ ve maddenin baþlýðýna sosyal haklar ibaresi
eklenmiþtir.

2.3. Kamu Görevlilerine Haklar Tanýyan Kanunlar
Milletvekillerinin, kamu görevlisi olmalarý nedeniyle, çeþitli yasalardan
kaynaklanan bazý haklarý da vardýr. Örneðin Ateþli Silahlar ve Býçaklar ile Diðer
Aletler Hakkýnda Kanunun 7. maddesine göre, Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve
Bakanlar, Yasama Organý Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuþ olanlar, özel
kanunlarýna göre silah taþýma yetkisine sahip bulunanlar, Bakanlar Kurulu kararý
ile silah taþýyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu
iktisadi teþebbüsleri memur ve mensuplarý, emekli subay, astsubay, uzman
jandarma ve uzman erbaþlar, vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak müdürleri
gibi kamu görevlileri harçsýz olarak silah taþýyabilmektedirler. Ayný Kanunun
Ek 1. maddesine göre duruþmalarda, mahkeme salonlarýnda, hastanelerin
psikiyatri bölümlerinde, akýl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü
ýslah ve infaz kurumlarýnda veya bunlarýn eklentilerinde, öðrencilerin toplu
olarak oturduklarý yurtlarda, eðitim ve öðretim kurumlarýnda, siyasi partilerin
açýk hava ve kapalý yer toplantýlarýnda, izinli veya izinsiz yapýlan toplantý ve

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý

181

gösteri yürüyüþlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapý
olarak doðrudan doðruya baðlantýlý olan yerlerde veya bunlarýn toplantý ve
kongrelerinde, her türlü spor karþýlaþma veya yarýþmalarýnýn yapýldýðý yerlerde,
kanuna uygun veya kanuna aykýrý olarak grev ve lokavt yapýlmakta olan iþ
yerlerinde silah taþýmak yasak iken, yukarýda sayýlan kamu görevlilerinin buralarda
silah taþýmasýna izin verilmiþtir.

2.4. Büro ve Sekreterlik Hizmetleri
TBMM tarafýndan milletvekillerine bir büro saðlanmaktadýr. Her
milletvekilinin bir çalýþma odasý ile sekreter ve danýþmanýnýn ortaklaþa
kullandýklarý bir sekreterlik odasý bulunmaktadýr. Her milletvekiline iki telefon
hattý verilmiþtir. Þehir içi telefonlar ücretsiz olup, þehirlerarasý telefonlar belirli
sýnýrlar dahilinde ücretsizdir. Bilgisayarý olan milletvekillerine ücretsiz internet,
televizyonu olan milletvekillerine ücretsiz kablolu TV hizmeti sunulmaktadýr.
Bir bankoda görev yapan 12 milletvekili bir faks cihazýný ücretsiz kullanmakta
ve fotokopi makinesini sýnýrlý olarak kullanmaktadýrlar. Odalarda iki kanallý
radyo yayýný bulunmaktadýr.27
Bu arada þunu belirtmekte yarar vardýr ki, bu saptamalar baþka bazý görevleri
olmayan milletvekilleri içindir. Örneðin Baþkanlýk Divaný üyesi ya da komisyon
baþkaný olan milletvekilleri için saðlanan olanaklar biraz daha fazladýr. Örneðin
bu tür görevlerde bulunanlarýn makam araçlarý da bulunmaktadýr.
TBMMde 1993 yýlýndan sonra parlamenterlere yasama ve araþtýrma
iþlevlerinde yardýmcý olmak üzere geçici görevli yardýmcý personel alýmýna
baþlanmýþ ve bu unvan 1999 yýlýnda milletvekili danýþmaný unvanýna
dönüþtürülmüþtür. TBMMde her parlamenterin bir danýþman çalýþtýrma hakký
bulunmaktadýr.28
Milletvekillerine ayrýca, görev ve seyahatlerinde yevmiye, konaklama ücreti
ve seyahat masraflarý ödenmekte, gidilen ülkeye göre deðiþmekle birlikte, günlük
ortalama 200 Euro civarýnda yevmiye verilmektedir.29

27 Feride Eroðlu, Ahmet Yýldýz, Ali Çolak (2003), Avrupa Ülkelerinde Parlementerlerin Hukuksal ve Sosyal
Güvenceleri ile Özlük Haklarý, TBMM Kütüphane, Dökümantasyon ve Tercüme Müdürlüðü, Araþtýrma
Servisi, Ankara, 2003, s. 74.
28 Mine Yýldýz (2007), Türkiyede Yasama Ýþlevi Açýsýndan Milletvekili Danýþmanlýðý, Yasama Dergisi,
Ocak-Þubat-Mart, 2007, S. 4, s. 108.
29 Feride Eroðlu, Ahmet Yýldýz, Ali Çolak, (2003), s. 74.
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3. Sonuç
Milletvekili ödenek ve yolluklarý ile ilgili incelemede30 aylýklarýn zaman
içinde enflasyonun ve siyasi krizlerin etkisiyle artýþ ve azalýþlar gösterdiði
görülmüþtü. Emeklilik açýsýndan bakýldýðýnda ise farklý bir tablo ile
karþýlaþýlmaktadýr. Milletvekili emekliði hakkýnýn, süreç içinde sürekli bir iyileþme
eðilimi içinde olduðunu saptamak yanlýþ olmaz. Gerçi AYM çeþitli kararlarýyla
atýlan ileri adýmlarý engellemeye çalýþmýþ ancak her engelleme sonrasýnda yeni
bir yasal düzenlemeyle buna yanýt verilmiþtir.
Tarihsel süreç içinde bakýldýðýnda Osmanlý Devleti Dönemi ve TBMMnin
kurtuluþ mücadelesi yýllarý ile Cumhuriyetin ilk yýllarýnda milletvekillerinin
emeklilik hakkýna sahip olmadýklarý görülmektedir.
1940lý yýllarda Sivas Kongresine katýlan Temsil Heyeti üyeleri ile ilk TBMM
üyelerine geçmiþe dönük olarak sýnýrlý bir emeklilik hakký tanýndýðý ve süreç
içinde bu düzenlemelerde ayrýntý sayýlabilecek deðiþiklikler yapýldýðý görülmektedir.
1926dan sonra emeklilik hakkýna sahip olan kamu görevlilerinin parlamentodan soðutulmamasý, kazanýlmýþ haklarýn ihlal edilmemesi, seçilme özgürlüðünün korunmasý ve aydýn sayýlan kitlenin parlamentoya çekilmesi amacýyla
sýnýrlý biçimde emeklilik hakký tanýndýðý görülmektedir. Bu, verilen yeni bir hak
deðil, baþlamýþ olan bir hakkýn parlamento üyeliði nedeniyle kesilmemesini
saðlayan bir haktýr. Ayný 1944ten sonra kamu görevlisi olmayan ve sosyal güvenlik hakkýna sahip olan diðer parlamento üyelerine de tanýnmýþtýr. Buradaki amaç
daha önce baþlamýþ olan bir hakkýn kesintiye uðramadan sürdürülmesidir.
1949 yýlýnda çýkarýlan Emekli Sandýðý Kanununun ilk halinde, milletvekilliði
ve bakanlýk emeklilik statüsünün nedeni olan görevler olarak algýlanmamýþ ve
bu görevler emeklilik statüsünün dýþýna çýkarýlmýþtýr. Kanun kazanýlmýþ haklarý
korumaya yönelik kimi hükümler taþýsa da, milletvekilliði statüsünü Kanunun
dýþýnda tutmuþtur.
1952 yýlýndan sonra milletvekilleri açýsýndan yeniden 1949 öncesine
dönülmüþtür.
1960lý yýllarýn sonu ve 1970li yýllarýn baþýnda milletvekilliði emeklilik
hakký veren bir görev olarak düþünülmeye baþlanmýþtýr.

30 Fahri Bakýrcý, (2006).
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1971 yýlýnda yapýlan ayrýcalýklý düzenleme AYM tarafýndan iptal edilmiþ
ve 1986 yýlýna kadar etkisini sürdürmüþtür. Dolayýsýyla 1950-70 arasýnda
milletvekillerinin diðer sandýk iþtirakçileri ile eþit emeklilik hakkýna sahip
olduklarý ve emekliliðin milletvekilleri için bir hak olarak görülmeye baþlandýðý,
kurumsallaþtýðý sonucu çýkarýlabilir.
1986-1999 arasý TBMM ile AYM arasýnda bir algýlama farký olduðu
söylenebilir. TBMM milletvekilliði görevinin önem ve niteliðini dikkate alarak
ayrýcalýklý yasalar çýkarmýþtýr. AYM ise önceleri milletvekilliðinin emeklilik
hakký vermeyen bir görev olduðu düþüncesinden hareketle yasalarý iptal etmiþ,
ancak daha sonralarý milletvekilliði görevinin nitelik ve önemini dikkate alarak
kimi düzenlemeleri iptal etmemiþtir. Mahkeme içtihatlarýnda, milletvekilliðinin
önem ve niteliðini dikkate almakla birlikte, diðer sandýk iþtirakçilerinin sahip
olmadýðý haklarý milletvekillerine vermemeye çalýþmýþtýr.
TBMM 1990 yýlýnda milletvekilliði emekliliðinin diðer sandýk iþtirakçilerinden
ayrý düzenlenmesi gereðini ima edercesine, milletvekillerinin emekliliðini özel
bir yasada düzenlemiþtir. Anayasa sadece ödenek ve yolluklarýn özel bir yasada
düzenlenmesini öngördüðü halde, emeklilik de ayný yasada düzenlenmiþtir.
Bundan sonra TBMM daha çok yasa çýkarmýþ ve bunlarýn tümü çeþitli açýlardan
iptal edilmiþtir. TBMM bu dönemde milletvekillerine ayrýcalýklý emeklilik hakký
kazandýrmak için bir taraftan önceki yasalarla verilen haklarý geçmiþe dönük
olarak canlandýrmaya çalýþmýþ, diðer taraftan iptal edilen düzenlemeleri benzer
hükümler geliþtirerek yeniden yasalaþtýrmaya çalýþmýþtýr. Bu amaçla kimi zaman
ayrý yasalarda deðiþiklikler de yapýlmýþtýr. 1990larýn sonuna gelindiðinde bu
konuda belirli bir denge noktasýna yaklaþýlmýþ olduðu görülmektedir.
2000 yýlýndan sonra bir taraftan Anayasada deðiþiklik yapýlarak milletvekili
emekliliði anayasal güvenceye kavuþturulmuþ, diðer taraftan, kamu görevlilerine
belli görevde bulunmuþ olmalarý ve en az iki yýl görev yapmýþ olmalarý koþuluyla
temsil tazminatý verilmesi yoluyla, iki yýl görev yapmýþ milletvekillerine eþitlik
ilkesine aykýrý olmadan tazminat ödenmesi olanaklý hale gelmiþtir.
Bu makaledeki sonuçlar, aylýk ve ödeneklerle ilgili makaledeki sonuçlarla
birleþtirildiðinde daha anlamlý sonuçlar üretilmesi olanaklýdýr. Ancak bu
sonuçlarýn ayrýca, baþka ülkelerdeki uygulamalarla, zaman içindeki deðiþmeler
de gözetilerek karþýlaþtýrýlmasý gerekir.31
31 Yabancý ülkelerdeki düzenlemeler için bkz. Feride Eroðlu, Ahmet Yýldýz, Ali Çolak (2003), Avrupa
Ülkelerinde Parlementerlerin Hukuksal ve Sosyal Güvenceleri ile Özlük Haklarý, TBMM Kütüphane,
Dökümantasyon ve Tercüme Müdürlüðü, Araþtýrma Servisi, Ankara, 2003.
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