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"Anayasa Md. 2 (sosyal devlet ilkesi), Md. 10 (eşitlik ilkesi), Md. 60 (sosyal güvenlik hak
kı) ve Md. 65'e (devletin malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde sosyal ve ekonomik görevleri
ni ifa ile yükümlü olması) aykırıdır." 

"Üst göstergenin altındaki derece ve kademelerden aylık alanların durumlarına uygun bir 
borçlanma hakkından yoksun bırakılmaları eşitliğe aykırıdır." 

"Sigortalılardan bir bölümü borçlanma yoluyla belirgin derecede yüksek, yaşlılık, malul
lük ve ölüm aylığına kavuşturulurken diğer kısmın bu haklardan yoksun bırakılması toplu
mun huzurunu bozar, millî dayanışmayı engeller ve adalet anlayışı ile bağdaşmaz." 

"Bu nedenle, bir hukuk devletinde böyle bir yasanın kabulü hukuk devleti ilkesine ve böylece 
Anayasa'nm 2 nci maddesine de ters düşer. Geçici 70 inci maddeye göre borçlanan kişi ödediği 
primlerin karşılığını en geç 22 ayda alabilecektir. Sosyal güvenlik kuruluşlarından T.C. Emekli 
Sandığında süper emeklilik uygulaması yoktur. Böylece kurumlar arasında da eşitsizlik ve fark
lılık yaratılmıştır. Kurum kaynaklarını tüketen ona haksız külfetler yükleyen sosyal güvenliği 
sağlamakta yetersiz duruma düşüren böyle bir borçlanma sistemi Anayasanın 60 ve 65 inci mad
delerine açıkça aykırıdır." 

ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI VE GEREKÇESİ 

Gerek Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi ve gerekse tş Mahkemesinin müracaatı üzerine ko
nu Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve mahkeme 26.10.1988 tarihli ve Esas Sayısı 1988/19 
Karar Sayısı, 1988/33 sayılı Kararı ile Kanunun bu maddesini Anayasaya aykırı bulmuş ve ip
tal kararının Resmî Gazetede yayınlandığı 11.12.1988 tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe 
girmek üzere iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 26.10.1988 tarih ve E.1988/19 K. 1988/33 sayılı Kararında iptal ko
nusunda şu hususları tespit etmiştir. 

"Anayasanın 2 ve 60 inci maddeleri yönünden inceleme: Sosyal hukuk devleti güçsüzleri 
güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani, sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağla
makla yükümlü devlet demektir. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplum
da sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir, Sosyal Güvenlik 
Hukuku alanında oluşturulacak tüm kuralların özde bu kavrama uygun olması zorunludur." 

"Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir." Aynı sosyal güvenlik kurumu içinde riziko ar-
tıklığına girmiş sigortalılardan derecesi ne olursa olsun bir grubun diğerlerinden ayrılarak ken
dilerine özel denilecek bir güvenliğin sağlanması ve yine temelde birbirinden çok farklı olma
yan yakın derece ve göstergede bulunanlar için çok farklı boyutlarda sosyal güvence öngörüle
rek kurumun kaynaklarının dengesiz bir biçimde tahsisi sosyal güvenliğin dayandığı ilkelerle 
bağdaşmaz. Sosyal güvenliğin temeli ve kurduğu düzene göre, alt ve üst sınırlar içerisinde ka
lan tüm sigortalılar aynı hukukî statü içinde bulunurlar. Böyle bir borçlanma türü borçlanma
nın temel ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır." 

Anayasanın 10 uncu maddesi yönünden inceleme: 
"Sosyal Sigortalar kapsamı içerisinde bulunan sigortalılar aynı hukukî statü içerisinde özdeş 

durumda bulunan kişilerdir. Alt ve üst sınırlar içinde derecelenme sigortalıların değişik huku
kî statüler içerisinde değerlendirilmeleri anlamında değildir. Sadece derece ya da kademeler 
arasındaki farkı göstermek için gözönünde tutulan maddî durumlara ilişkin bir konudur. Aynı 
durumlarda bulunan kişilerin yasanın öngördüğü haklardan aynı esaslara göre yararlanmaları 
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