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BARTIN

Ilgi: (a) 2610512001 tarih ve 1 1 . i 00.936 sayılı yazınız.
(b) Bartın Üniversitesi Rektörlüğünuı 281061201 1 tarih ve 2205 sayılı yazısı.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Emrinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci
fıkrasının ( c ) bendine göre 1610212009 tarihinde göreve başlayan |3248015194 vatandaşlık
ve 670||99506529 sigorta sicil numaralı Erhan ÖzrÜnr 'e ait Baı1ın Üniversitesi
Rektörlüğüne hitaben yazı|an ilgi (a ) da kayıtlı yazınızda ilgilinin 2905 gpn sigortalı
hizmetinin 5434 sayılı kanunun mülga ek 17. ve 18. maddeleri uyannca emeklilik
keseneğiııe esas aylığının tespitinde dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.

Bilindiği uzere,5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasr "
iştirakçi iken bu kanunun yürürlüğü girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlügü girdiği tarihten önce
5434 sayı|ı Kanun hüktimlerine tabi olarak çalışmış olup , bu Kanunun 4 ünçü maddesinin
birinci fikrasının ( c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ve bunların dul ve
yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükiimleri de dahil 5434 sayılı Kanun
hükiimlerine göre işlem yapılır" hükmü getirilıniştir.

Bu hükiim uyarlnca ,5510 sayılı Kanunun yünirlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı
Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında yünirlükten kaldınlan hükiimlerde dahil 5434 sayı|ı
kanuna göre işlem yapılmaktadır.

Dolayısıyla 2008 Ekim ay| başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi göreve
başlayanlardan, göreve başladıkları tarihten önce Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
flkrasının (a) veya (b) bendi kapsamındahizmeİi bulunanların , prim ödenmiş süreleri 5434
sayıh Kanunun Ek 18 inci maddesi uyannca göreve başladıkları tarihten itibaren emeklik
keseneğine esas aylıklann tespitinde değerlendirileceklerdir.

Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 Ekiın ayl başından soffa ilk defa 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci flkrasırun (c ) bendi kapsamında göreve başlayanlar
hakkında ise kısa Ve uzun vadeli sigorta kollan bakımından bu Kanun hükıimleri
uygulanmaktadır.Bunlann primleri ise 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde belirtilen
unsurlar dikkate alınmak suretiyle bulunacak prime eSaS kazançları üzerinden hesap
edilınektedir.
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Buna göre Kanunun yürürlüğü girdiği 2008 ayı başından Sonra 4 üncü maddenin
birinci fikrasının ( c) bendine tabi göreve başlayanlann göreve başladıkları tarihten önce
aynı flkranın (a ) veya ( b) bendine tabi geçen hizmetlerinin 5510 şayılı Kanunun 106 ıncı
maddesi ile yürurlükten kaldınlan 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi gereğince
emeklilik keseneğine esas aylığında değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Bu nedenle ilk defa 1610212009 tarihinden Sonra 4 üncü maddenin birinci flkrasının (c)
bendine tabi olarak Bartın Üniversitesinde göreve başlayan sigortalının 0llo8ll995-
22lI2l2008 tarihleri arasında (a ) bendi kapsamında geçen 2905 g1ın süresi emeklilikto fiili
hizmet süresine eklenecek ancak, emeklilik keseneği esas aylığın tespitinde değerlendirilmesi
mümkıin olmayacaktır.

Bartın Universitesine yazılan 2610512011 tarih ve 11.100.936 sayılı yazlflZln
yukarıda belirtilen hususlara göre düzeltilmesini rica ederim .

A.Ali ÇOLAK
Sigoftalı Tescil ve Hizmet

Daire Başkanl a.

Şube Müdürü

Bilgi:
B ARTIN Cri.ıivBns İrBs İ REKTÖRLÜĞInşB
(Personel Dairesi B aşkanlığ)

i|gı:28/06l2001 tarih ve 2205 sayılı yazı
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