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GENEL GEREKÇE

Emeklilik sosyal güvenlik hakkının ayrılmaz bir parçası olup temel bir hak
niteliğindedir. Sosyal güvenlik hakkı, dolayısıyla emeklilik hakkı Anayasa ve uluslararası
sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir insan ve yurttaş hakkıdır.

Yaşamlarımn en büyük bölümünde çalışan, emek harcayan insanlann yaşlılıklarında
insanca bir emeklilik yaşamaları haklarıdır. Ancak ülkemizde hem emeklilik hem de

emeklilerin insanca bir yaşam sürmesi giderek zorlaşmaktadır.

Emekliler ve onların hak sahipleri 13 milyonu aşan sayılarıyla en önemli toplumsal
gruplardan birini oluşturuyor. En büyük toplumsal gruplardan biri olan emekliler ne yazık ki
büyük ekonomik zorluk çekiyor. 9 milyonu aşkın yaşlılık aylığı alan emekli ile 4 milyon

civarındaki hak sahipleri ciddi geçim sıkıntılan yaşıyor.

Milyonlarca emekli ve hak sahibi asgari ücretin çok altında aylık ve gelir ile yaşamını
sürdürmek zorunda kalıyor. Emekli aylık ve gelirleri giderek düşüyor. Bu durum yaygm bir

emekli yoksulluğu yaratıyor. Öte yandan düşük gelirler nedeniyle emeklilerin neredeyse yarısı
ya çalışıyor ya da iş anyor.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilmeye başlanan bayram
ikramiyeleri, ilk verildiği 2018 yılından bu yana sadece 100 TL tutarında artırılmış, bu artış

enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışın karşısında anlamını yitirmiştir. Emekli bayram

ikramiyesi ödenmeye başlandığı 2018 yılına göre hem asgari ücrete göre gerilemiş, hem de

yüksek enflasyon sebebiyle erimiştir. 2018 yılmda yıllık bazda % 10,23 olan enflasyon 2022

yılında yıllık bazda %61,14 olmuştur. Artan fiyatlar karşısında emekli bayram ikramiyesinin

alım gücü de düşmüştür. Bu artışa gıda enflasyonundaki fahiş artış da eklendiğinde emeklilere

verilen bayram ikramiyesinin hiçbir anlamı kalmamaktadır.

Tüm bu nedenlerden dolayı emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışma paralel

arttırılması ihtiyacından hareketle bu kanun teklifi ile emeklilere verilen her bir bayram

ikramiyesinin asgari ücret tutarı olan 4.250 TL düzeyine çekilmesi amaçlanmıştır.
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SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun Ek 18'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1100'er TL tutarında" ibaresi
"en az asgari ücret tutarında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 — Madde ile, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında verilen ikramiye
tutanmn en az asgari ücret düzeyine çıkarılması amaçlanmıştır.

MADDE 2 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 - Yürütme maddesidir.
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