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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmaktadır. Gereğini arz ederiz.
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GENEL GEREKÇE

13 milyon emekli, dul ve yetimin büyük çoğunluğu, açlık sınırının altında ve alım gücünü

tamamen yitirmiş maaşlarla yaşam mücadelesi vermektedir.

Ülkemiz, "en iyi emeklilik" koşullanm ortaya koyan "Küresel Emeklilik Endeksinde" son
sıralarda yer almaktadır.

Enflasyon ve zam yağmuru altında; beslenme, ısınma, barınma, sağlık gibi en temel

ihtiyaçlarmı dahi karşılayamaz hale gelen milyonlarca emekli yurttaşımız, ekonomik olarak

artık nefes alamaz durumdadır.

Milyonlarca emeklinin açlık sınırmm altında maaşa mahkûm edilmesi kabul edilemez.

Emeklileri ekonomik olarak yokluk ve sefalete mahkûm eden anlayış derhal terk

edilmelidir. Emekli maaşlarının sefalet sınırmm üzerine taşınması gerekmektedir.

Emekli bayram ikramiyeleri uygulamasının başladığı 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye

başlanan ve geçtiğimiz yıl 100 TL zamla 1.100 TL olan bayram ikramiyesi miktarının alım

gücü bitmiştir. Bu yıl bayram ikramiyesi için önerilen rakamlar da emeklilerin derdine derman

olmaktan uzaktır.

Emekli bayram ikramiyeleri, gerçek anlamda ikramiye olabilmesi için 5.000 TL'ye
yükseltilmelidir.

Yaşlılık aylığı alan bir milyona yakın yurttaşımız bayram ikramiyesi alamamaktadır. Yaşlılık
aylığı alan yurttaşlarımızın da bayram ikramiyelerinden yararlanması gerekmektedir.

Halkların Demokratik Partisi olarak sunduğumuz kanun teklifiyle; En düşük emekli

maaşının ve emekli bayram ikramiyelerinin 5.000 TL olmasını ve yaşlılık aylığı alan
yurttaşlarımızın da bayram ikramiyesinden faydalanmasını öneriyoruz.

Kanun teklifimiz yasalaştığında; milyonlarca emekli, dul, yetim ve yaşlılık aylığı alan
yurttaşımız ekonomik olarak bir nebze rahatlamış olacaktır.



SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu'na aşağıdaki geçici hükümler eklenmiştir.

"Geçici Madde 14- Bu kanunun 1 ve 2 inci maddeleriyle yapılan düzenlemeler; Sosyal

Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı bağlanmış olanlar için de uygulanarak aylıklan

asgari ücretin net tutarından az olmamak kaydıyla yeniden hesaplanır. Bu kanunun

yürürlük tarihinden itibaren yeni belirlenen tutar üzerinden ödemeye devam olunur.

Kademe ve derece maaşları da buna göre orantılı şekilde artırılır."

"Ek Geçici Madde- Geçici 14 üncü maddedeki tutarlar 31/12/2022 tarihine kadar 5.000

TL'ye tamamlanacak şekilde ödenir."

MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yapılanlara," ibaresi "yapılanlar

ile 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında aylık alanlara," şeklinde ve "1.100'er TL

tutannda" ibaresi "o yıl için belirlenmiş olan asgari ücretin net tutarında" şeklinde değiştirilmiş

ve ilgili maddeye aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

"Ek Geçici Madde- Kanunun 1 inci maddesindeki tutarlar 31/12/2022 tarihine kadar

5.000 TL'ye tamamlanacak şekilde ödenir."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


