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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifim ekte gerekçesi ile birlikte sunulmaktadır.
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GENEL GEREKÇE

Yaşlılık günümüzde birçok toplumda farklı şekillerde yaşanmakta ve tartışılmaktadır. Hem
yaşlılığın içsel olarak getirdiği sağlık sorunları, hem de kültürden kültüre farklılık gösteren yaşlı
bakımı ve hizmetleri, yaşlılık ve sosyal güvenlik sistemi, yaşlılık ve sosyal hayat gibi konular ve genel
olarak yaşlının toplumdaki konumu birçok farklı disiplin tarafından yoğun olarak çalışılmaktadır.
{Aykut Sığın, Çalışma Hayatı Ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık, 2016)

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kalkınmış ülkelerin birçoğu 65 yaşı, yaşlı insanlara işaret etmek
için kullanmaktadır. Buna rağmen Birleşmiş Milletler yaşlı nüfusu göstermek için 60 ve üzeri yaşta
karar kılmıştır. Afrika'da yaşlılık dönemlerine işaret eden yaşlar içinse 50 veya 55 yaş uygun
görülmüştür(who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/, 14.03.2015).

Emekliliğin de birden çok tanımı yapılabilmektedir. Emeklilik, "bireyin ileri yaşta iş gücünden
uzaklaşması", "ileri yaşta sosyal bir süreç olarak çalışma rollerinin ve aktivitelerinin sona ermesi"
veya "çalışırken ödenen sosyal güvenlik kesintilerinin ölünceye kadar maaş olarak geri alınması
dönemi" olarak tanımlanabilir(Aykut Sığın, Çalışma Hayatı Ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de
Yaşlılık, 2016)

Emeklilik, kişinin hayat içerisindeki önemli değişim dönemlerinden biridir ve sıklıkla
yaşlıların karşılaştığı ilk büyük değişimdir. Emekli olan kişi öncelikle gelir kaybına uğrayacak, bunun
yanında sosyal rol ve yetkileri de değişecektir. Emeklilikle birlikte yaşanan bu kayıplara uyum
sağlayamayan bireyler, hayatlarının geri kalanını planlamakta güçlük çekebilirler.

18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun İle emeklilerimize Ramazan
Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmeye başlanmış, bu
tutar 29/4/2021 tarih ve 7318 sayılı kanun ile bu tutar 1.100 TL'ye yükseltilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesapladığı tüketici fiyat endeksine göre oluşturulmuş olan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcı ile yapılan hesaplamaya göre 2018 yılının
Mayıs ayında 1.000 TL olan parasal değer 2022 ayının Şubat ayında 2.296 TL'ye karşılık gelmektedir.
Enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış
yapılması gerektiği aşikardır.

Emeklilerimiz toplumun kıymetli büyükleri, ana ve babalarıdır. Olgun insanlar topluluğudur.
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Çalışma yaşamları boyunca ülkemizin gelişimine büyük

katkısı olan emeklilerimizin, emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri, sosyal devletin önde

gelen görevleri arasındadır.

Alım gücünü günden güne kaybeden bayram ikramiyeleri için bu düzenleme elzemdir. İş bu
kanun teklifi ile enflasyon nedeniyle değer kaybına uğrayan bayram ikramiyesi tutarının 1.100

TL'den 2.296 TL'ye yükseltilmektedir. Ayrıca, enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek için

ikramiye tutarının her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesapladığı tüketici fiyat endeksine göre
güncellenerek ödenmesi amaçlanmıştır.



SOSYAL SİGORTAUR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPİLMASİNA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1.100" ibaresi "2.296" şeklinde
değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu tutar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesapladığı tüketici fiyat endeksine göre her yıl
yeniden hesaplanır."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


