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n Bir uzman olarak, toplu iş sözleşmesi kapsamının genişlemesinde önemli bir yeri olan teşmilin sendikalar tarafından
işletilememesi, önemli bir eksikliktir. İşçi sendikaları, bu
konuda başarılı olamadı. Teşmilde zorlukların yaşanmasında, işverenlerin ve hükümetlerin karşı duruşlarını da
not etmekte yarar vardır. Avrupa Birliği ülkelerinde sıkça
kullanılan teşmil ile işçilerin yüzde 90’ına kadar büyük bir
kesiminin toplu iş sözleşmesinden yararlandırılması, ülkemiz
için de bir teşvik aracı olmasını çok isterdim.
(*)Namık Tan ile söyleşiyi, dergimiz Genel Yayın Yönetmeni Dr. Naci Önsal gerçekleştirmiştir. /
nacionsal@hotmail.com
(**)1955 yılında Ardahan’da doğdu. 1974 yılında Gazi Üniversitesinde eğitimini tamamlayan Tan, 1975-2016
yılları arasında TÜRK-İŞ’te uzman yardımcısı, uzman ve araştırma müdür yardımcılığı görevlerini yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Yüksek Hakem Kurulu’nda görev aldı. TÜRK-İŞ ve Türkiye Emekliler
Derneği’nin sürekli yayın organı olan dergilerinde çok sayıda makalesi bulunan Tan’ın ayrıca emeklilik, işsizlik
sigortası, genel sağlık sigortası ve toplu iş sözleşmeleri konuları olmak üzere çeşitli konularda yayınları da
bulunmaktadır. Namık Tan halen Türkiye Emekliler Derneği’nde araştırma müdürü olarak görev yapmaktadır.
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Sayın Tan, sizi TÜRK-İŞ’ten
tanırım. Daha sonraki yıllarda Türkİş’te birlikte de çalıştık. Kısaca
TÜRK-İŞ öykünüzü anlatır mısınız?
Kasım 1975 tarihinde işe başladım. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir, işe girmemde
yardımcı oldu. Bende büyük bir heyecan vardı. Kısa sürede çalışanlarla tanıştım. Gösterilen ilgiden çok

larını öğrendim. Bu yaklaşım, benim
için güzel bir başlangıç oldu.
İşe başladığımda ilk görev yerim
TÜRK-İŞ Eğitim Vakfı oldu ve daha
sonra Araştırma Müdürü Gül Neşe
Erel’in talebi üzerine Araştırma
Merkezi’nde çalıştım. Araştırma
Müdürü Gül Neşe Erel’in desteklerini her yerde paylaştım. Araştırma
Merkezi, bir çalışanın kendini geliş-

mutluydum. İşçi andını ezberlemem
söylendi. Bu bir kural mı diye sordum? TÜRK-İŞ Genel Başkanı Halil
Tunç’un makamında okumam istendi. Ezberledim ve işçi andını okumak için Genel Başkanının odasına
iki arkadaşla birlikte gittik. İnanılmaz bir şekilde heyecanlandığımı
gören Genel Başkan, okumana gerek yok dedi. Derin bir nefes aldım.
Daha sonra bunu bana özel yaptık-

tirmesi için önemli bir birim. Aslında
TÜRK-İŞ’te çalışmanın bir ayrıcalık
olduğunu her yerde söylerim. Bu bilgi hazinesinden en iyi şekilde yararlanmaya çalıştım. Araştırma Müdürü ve uzman arkadaşların desteği ile
oldukça mesafe kat ettim. Araştırma
memuru, uzman yardımcısı, uzman
ve Araştırma Müdür Yardımcısı görevleri ile 40 yıllık bir birikime ve
kıdeme sahip oldum. Genel Sekreter Sadık Şide ile çalıştığım yıllarda

n
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çok önemli sorumluluklar aldım.
Paylaşmayı, kendime rehber edindim. Çalıştığım dönemlerde TÜRKİŞ Genel Başkanları, yöneticiler ve
çalışma arkadaşlarımın katkılarına
teşekkürü bir borç bilirim.
Çalışma hayatında başlangıç
çok önemli. Verilen görevleri
en iyi şekilde yapmanın çabası
içinde olduğum gibi, çalışma
arkadaşlarımla uyum içinde çalışmaya da özen gösterdim.
Çalışma hayatımın ilk yıllarında
iş kazaları ile grevde kaybolan
işgününü araştıran bir çalışmanın
içinde yer aldım. Benim için iyi bir
tecrübe oldu. Asgari ücret ve Türkiye’nin onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) Sözleşmelerinin
yayın haline gelmesi için iki uzman arkadaşla birlikte beş ay gibi
bir süre araştırma yaptık. Çalışma
arkadaşlarımla birlikte toplantılara
gitmeye başladım. Yıllar geçtikçe,
tecrübe edindim ve verilen görevleri de en iyi şekilde yerine getirmeye
çalıştım.
Araştırma Merkezinde, ağırlıklı olarak toplu iş sözleşmelerinden
sorumlu oldum. Sendikaların toplu
iş sözleşmesine ilişkin süreçlerini takip ettim. Endüstri ilişkilerini
düzenleyen üç ayrı kanun (274, 275,
2821, 2822 ve 6356 sayılı Kanunlar)
döneminde çalıştığım için büyük bir
birikime sahip oldum.
Yüksek Hakem Kurulu (YHK),
benim için ayrı bir çalışma alanı oldu.
YHK’ya intikal eden uyuşmazlıkların karara bağlanmasında işçi sen-
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dikasının taleplerinin en iyi şekilde
değerlendirilmesi için özel çalışmalarım oldu. YHK Başkan ve üyeleri ile
Genel Sekreterler ve uzmanlara da
teşekkür ediyorum. Ben de çok özel
bir yeri olan Naci Önsal ile YHK’da
birçok başarıya birlikte imza attık.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görev aldığım 1970’li yıllarda,
asgari ücretin tespitinde 0-4 yaş bir
çocuğun hesaplamalarda dikkate
alınması, ben de iz bırakan bir karar
oldu. Bu ilke, 1980 sonrası dönemde
terk edildi.
Türkiye, endüstri ilişkilerinde iyi
örneklere sahip bir ülke olmasına
rağmen,
mevzuatta
yapılan
değişikliklerle sendika özgürlüğü ve
toplu iş sözleşmesi alanında geriye
gidişler yaşandı. Günümüzde, işçilerin yarısından fazlası asgari ücretle
çalışıyorsa, geçim zorluğu yanında
gelecekte bağlanacak emekli aylıklarında da kayıplar yaşanacak. Bu
nedenle, işçilerin örgütlenmesi ve
iyi koşullar altında çalışması ve ücret alması, gelecek güvencesi olan
emekli aylıklarına da büyük katkı
sağlayacaktır.
Bir uzman olarak, toplu iş
sözleşmesi kapsamının genişlemesinde önemli bir yeri olan teşmilin sendikalar tarafından işletilememesi, önemli bir eksikliktir.
İşçi sendikaları, bu konuda başarılı
olamadı. Teşmilde zorlukların yaşanmasında, işverenlerin ve hükümetlerin karşı duruşlarını da not
etmekte yarar vardır. Avrupa Birliği
ülkelerinde sıkça kullanılan teşmil
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ile işçilerin yüzde 90’ına kadar büyük bir kesiminin toplu iş sözleşmesinden yararlandırılması, ülkemiz
için de bir teşvik aracı olmasını çok
isterdim.
Kalkınma Planları ve çalışma
hayatına ilişkin toplantılarda TÜRKİŞ’i en iyi şekilde temsil etmenin
heyecanı ve gururunu yaşadım.
Çok değerli arkadaşlarla tanıştım.
Üniversite hocalarımla çalışmanın
gururunu yaşadım. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan
Tuna emekli olmasına rağmen, kendisiyle tanıştığımda, başta sosyal siyaset olmak üzere çok sayıda kitabı
bana hediye etmesi, beni çok mutlu
etmişti.

n Sosyal güvenlik alanına ilginiz nasıl başladı?
1980’li yıllarda birlikte çalıştığım
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı Osman Tekman, sosyal güvenlik alanında kendimi geliştirmemi
önerdi. Osman Abinin, ben de özel bir
yeri vardır. Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) Genelgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi görevi, benim
için iyi bir başlangıç oldu. TÜRK-İŞ
Genel Mali Sekreteri ve SSK Yönetim Kurulu Üyesi Enver Toçoğlu’nun
desteğini de paylaşmak isterim. SSK
Genel Kurullarında ve Komisyonlarda aktif bir şekilde görev aldım. SSK,
benim için bir okul oldu.
Benim hayatımda çok özel bir
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yeri olan TÜRK-İŞ’i, kendi evim
olarak görüyorum. 40 yıl çalıştığım
TÜRK-İŞ’ten iz bırakarak emekli oldum. TÜRK-İŞ, çalışanların ve toplumun refahının artması için sorumluluk taşıyan bir kuruluş olduğundan,
başarılarının devam etmesini diliyorum.

n TÜRK-İŞ’te kaç genel başkan
ile çalıştınız? Bu genel başkanlardan
en çok etkilendiğiniz hangisi oldu?
Kısaca nedenlerini anlatır mısınız?
Yedi genel başkanla çalıştım. Sırasıyla Halil Tunç, İbrahim Denizcier,
Şevket Yılmaz, Bayram Meral, Salih
Kılıç, Mustafa Kumlu ve Ergün Atalay. Her bir Genel Başkanın bende
özel yeri ve destekleri var. TÜRK-İŞ
Genel Başkanlığı, çok onurlu bir görevdir.
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Çalıştığım ilk Genel Başkan Halil
Tunç, iş hayatına iyi bir başlangıç
yapmamda destek oldu. Dönemin
Başbakanı Bülent Ecevit ile TÜRKİŞ’in imzaladığı Toplumsal Anlaşma,
bugünde devam eden kamu toplu iş
sözleşmelerinde ortak hareket edilmesinin başlangıcı oldu. Halil Tunç,
heyecanı ve kararlılığı ile dikkat çekiyordu.
1981 yılında 3,5 ay kısa dönem
askerlik görevim geldiğinde, Genel
Başkanım İbrahim Denizcier’in yaklaşımı, maddi ve manevi özel desteği
beni çok mutlu etti. Şevket Yılmaz’ın
Genel Başkanlık döneminde önemli
görevler verildi. Çok titiz ve heyecanlı bir Genel Başkandı. Genel Başkan Bayram Meral, uzmanlara özel
değer verirdi. YOL-İŞ Sendikasına
geçmem için düşüncesi oldu. TÜRK-
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İŞ’te kalmayı tercih ettim. Genel
Başkan Salih Kılıç döneminde uzmanlara özel bir özgürlük alanı verildi böylelikle her hafta yapılan toplantılarla çalışma hayatı kapsamlı
bir şekilde değerlendirilirdi. Genel
Başkan Mustafa Kumlu, duyarlı ve
başarılı bir sendikacıydı. Mevcut Genel Başkan Ergün Atalay’ın da diyalog ile sorunların çözümünde özel bir
başarısı var.
2016 yılı başında TÜRK-İŞ’teki
çalışma dönemim sona erdi. Yaşadığım sürece, TÜRK-İŞ hep kalbimde
kalacak.

n Sayın Tan şimdi Türkiye
Emekliler Derneği’nde çalışıyorsunuz. Genel olarak sosyal güvenlik sisteminin yürütümü ve
emeklilerin durumu nasıl?
Sosyal güvenlik; fizyolojik (hastalık, sakatlık, yaşlılık), sosyo-ekonomik (işsizlik) ve mesleki (iş
kazaları ve meslek hastalıkları)
riskler karşısında gelirden yoksun
kalınmaması için devletlerin en temel sosyal politika aracı olarak benimsenmiş, tehlikelerin sonuçlarına
göre, gelir ve aylık bağlanmasını güvence altına alan bir sistemdir.
Kişilerin başkalarına muhtaç
olmadan yaşamlarını teminat altına
almayı amaçlayan sosyal güvenlik,
Anayasamızda da vazgeçilmez bir
insan hakkı olarak kabul edilmiş ve
devletin en önemli görevleri arasında sayılmıştır. Sosyal güvenlik hakları ve emekli aylığı seviyeleri, sosyal

devlet ve refah devleti olmanın da
birinci koşulu olduğu gibi, her ülkenin gelişmişlik göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Emeklilik kolay elde edilmiyor.
İnsan ömrünün büyük bir kısmını
çalışarak geçiriyor. Çalışma hayatı,
zorluklarla doludur. Emek en yüce
değer, emeklilik ise kutsal bir haktır.
Her iki hakkın korunmasında
başarılı olduğumuz söylenemez.
Sosyal güvenlik sistemimiz iyi yönetilmediğinden, aynı statüde olmalarına rağmen, aylık hesaplama parametrelerinin değiştirilmesi, emekli
aylıkları arasında uçuruma varan
farklılıkları oluşturdu.
Sosyal güvenlik sisteminin eşitlik ilkesine göre yürütülmesi için
1978 yılında gösterge sistemi getirildi. 12 derece ve 12 kademeden
oluşan gösterge tablosundan primlerin alınması ve emekli aylıkların
hesaplanması, ilke olarak benimsenmişti. Gösterge sistemi doğru
bir başlangıçtı. Gösterge sisteminin
yürütümü ve güncellenmesi, Bakanlar Kurulu’nun yetkisindeydi.
Bakanlar Kurulu, her yılın başında bu yetkisini istikrarlı bir şekilde
kullanmadığından, emeklilik sisteminin yürütümünde büyük bir
belirsizlik yaşandı. Emekli aylıklarına gösterge sistemine göre zam
yapılması gerekirken, sistem dışı
yakacak ve sosyal yardımlar adı altında artışların öngörülmesi, emekli
aylıklarında bütünlüğünü bozduğu
gibi, emekliler arasında eşitsizliği
de artırdı. 1990’lı yıllarda esas aylık-
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tan fazla sosyal yardımın yapılması,
gösterge sistemi uygulanmasını zayıflatan bir süreci getirdi.
Emekli aylığına hak kazanma
koşullarında yapılan değişiklikler,
nimet/külfet dengesini de bozdu.
1992 yılında siyasi iradenin kararıyla,
yaş koşulunun kaldırılması ve daha
erken emeklilik yolunun açılmasıyla, çok sayıda sigortalı bu imkândan
yararlanarak istihdamdan ayrıldı ve
emekli oldu.
5.000 gün prim ödemesi ile birlikte kadınlar için 20 yıl, erkekler
için 25 yıl sigortalılık süresini yerine
getirenlere emekli aylığı bağlanması seçim taahhüdüne dönüştü. Bu
taahhüt, sigorta sistemine ve eşitlik
ilkesine çok zarar verdi. Yaş koşulu
aranmadan emekli olunan bir başka uygulama örneği Türkiye dışında
yoktur.
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Emekli aylıklarının hesaplanmasında da istikrar sağlanamadı.
2000 öncesi dönemde aylık bağlama
oranı normal ve üst gösterge üzerinden emekli olanlara göre farklı
uygulanıyordu. 1987 yılında sigorta
mevzuatında yapılan değişikliklerle,
ücreti yüksek olanlara yönelik farklı
derece ve kademelerden oluşan üst
gösterge tablosunun getirilmesi,
506 sayılı Kanun kapsamında olanlar arasında uygulama farklılıklarına
neden oldu. İki ayrı gösterge yerine
yürürlükte olan gösterge sisteminin
güncellenmesi tercih edilseydi
ve prim kazancına göre gösterge
değerleri yeniden belirlenseydi,
emekli aylıkları arasında böylesine
farklılıklar yaşanmayabilirdi.
Üst
göstergeden
emekli
olanların son on yıl prim kazançları,
normal
göstergeden
emekli
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olanların ise son beş yıl ödenene
prim kazançlarına göre gösterge
değerleri hesaplanıyordu.
2000 öncesi dönemde emekli
olanları koruyan bir aylık bağlama
oranı uygulanıyordu. Özellikle de
asgari ücret ile çalışanların aylıklarının korunmasını öngören alt sınır
emekli aylığı bağlama oranının yüzde 70 olarak uygulanması, normal
gösterge emeklilerini koruyan bir
sistemdi.
2000 sonrası dönemde aylık
bağlama oranlarında köklü değişiklikler yapıldı. Gösterge sisteminin
kaldırılması, doğru bir değişiklik olmadı. 4447 sayılı Kanunla, sigortalı
aylıklarının hesaplanmasında yeni
bir döneme geçildi. 2000 sonrası
dönemlerde çalışanların prim kazançları, yıllık tüketici fiyat endeksi
(TÜFE) ve büyüme oranlarına göre
güncellenerek ortalama kazançlar belirlenmektedir. Aylık bağlama
oranları da, kademeli bir şekilde değiştirildi. 1 Ocak 2000- 30 Eylül 2008
döneminde çalışması olan sigortalıların aylıkları, 4447 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanmaktadır.
1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe
giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla,
emekli aylıklarında kayıpları öngören değişiklikler yapıldı. Aylık bağlama oranları, önceki dönemlere göre
düşürüldü ve prim kazançlarının
güncellenmesinde değerlendirilen
büyümeden verilen pay yüzde 30 + 1
puan ile sınırlandırıldı.
Yapılan değişiklikler ile birlikte

emekli aylıklarının hesaplanmasında çalışılan dönemlerde yürürlükte
olan kanun hükümlerine göre “Karma Sistem” esas alınmaya başlandı.
Her kanun döneminde çalışılan sürelere ilişkin önce tam aylık hesaplanarak kısmi aylık bulunmaktadır.
Çok karmaşık bir sisteme geçilmesi
ile birlikte emekli aylıklarında kayıplar yaşandı. 2008 sonrası dönemde
çalışma süresi uzadıkça emeklilerin
aleyhine olan bir hesaplanmaya

eleştiriler artmaya başladı. Karma
sisteme göre emekli aylıklarının
hesaplanması, özellikle de sigortalıların yarısının asgari ücretten prim
ödediği dikkate alındığında, emekli
aylıklarında düşmeler giderek artmaktadır. 2000 sonrası dönem için
getirilen alt sınır aylık bağlana oranı
olan yüzde 35’in uygulamada hiçbir
karşılığı olmadı. Bu sistemle alt sınır
emekli aylığı serisi bilinmez oldu ve
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aylıklarda yaşanan kayıpların belli
bir seviyede durması için 2019 yılından itibaren “En az aylık ödemesi”
uygulaması getirildi ve Nisan 2020
itibariyle 1.500 TL ödenmektedir.
2000 öncesi dönemde olduğu
gibi, gerçekçi bir alt sınır aylık bağlama oranı getirilmelidir. Emekli
aylıkların hesaplanmasında tek bir
aylık bağlama oranı ve güncellenme
katsayısı belirlenmelidir.
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n Karma emekli aylığı hesaplanma sistemi değiştirilmeli mi?
2000 öncesi dönemde böylesine bir uygulama yoktu. Gösterge
sistemi ve devlet memurları katsayısı esas alınarak bulunan değer
üzerinden aylık bağlanma oranı karşılığında emekli aylıkları hesaplanmaktaydı. 1 Ocak 2000 itibariyle yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ve 1

Tablo 1. Aylık Bağlama Oranları ve Güncellenme Katsayıları
Dönem

Kanun

Aylık Bağlama Oranı

Güncellenme Katsayısı

Normal Gösterge
Asgari aylık bağlama oranı yüzde 70,

Normal göstergeden aylık bağlama oranı 5.000

Normal gösterge

güne yüzde 60, 5.000 gün sonrası her 240 güne 1

üzerinden son beş yıl

puan uygulanmıştır.

üzerinden gösterge

5.040 gün prim ödemesi olanlara yüzde 60

değeri (prim kazancı)

7.200 gün prim ödemesi olanlara yüzde 69,2
2000
öncesi

506

9.000 gün prim ödemesi olanlara aylık bağlama

sayılı

oranı 76,7

Kanun

belirlenmektedir.

Üst Gösterge

Aylık bağlama oranı, 5.000 gün olanlar için yüzde
50-59,9 arasında değişmekte ve 5.000 gün

Üst gösterge üzerinden

sonrasında her 240 gün için 1 puan ilave

son 10 yıl üzerinden

edilmektedir.

gösterge değeri (prim

7.200 gün prim ödemesi olanlara yüzde 59,2-68,2

kazancı)
belirlenmektedir.

9.000 gün prim ödemesi olanlara yüzde 66,7-76,6
arasında aylık bağlama oranı uygulanmaktadır.
Asgari aylık bağlama oranı yüzde 35

İlk 10 yılın her 360 güne aylık bağlama oranı yüzde
3,5; sonraki 5400 gün için her bir 360 güne yüzde 2
Ocak
2000Eylül
2008

aylık bağlama oranı uygulanmaktadır.
4447
sayılı
Kanun

5.040 gün prim ödemesi olanlara yüzde 43

Çalışılan dönemler için
ortalama kazanç
hesaplanmaktadır.
Ödenen primlere her yıl

7.200 gün prim ödemesi olanlara yüzde 55,

TÜFE artışı büyüme

9.000 gün prim ödemesi olanlara yüzde 65

oranının tamamı ile

aylık bağlama oranı hesaplanmaktadır.

çarpılarak
güncellenmektedir.
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5510

Asgari aylık bağlama oranı yüzde 35

sayılı
Kanun
Ekim

Çalışılan dönemler için
Her bir 360 güne yüzde 2 aylık bağlama oranı

ortalama kazanç

uygulanmaktadır.

hesaplanmaktadır.

2008

5.040 gün prim ödemesi olanlara yüzde 28

sonrası

7.200 prim ödemesi olanlara yüzde 40,
9.000 gün prim ödemesi olanlara yüzde 50
aylık bağlama oranı hesaplanmaktadır.

Ödenen primler, her yıl
TÜFE artışı büyüme
oranının yüzde 30’u ile
toplanarak
güncellenmektedir.

Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe giren
5510 sayılı Kanun hükümlerine göre
emekli aylıklarının hesaplanması,
karmaşık olduğu gibi, eşitliği de
bozan bir yönteme dönüştü. Bu
sisteme göre, çalışılan dönemlerde yürürlükte olan kanun (5064447-5510) hükümleri esas alınarak
emekli aylıkları hesaplanmaktadır.
2008 sonrası dönem için uygulanan hesaplanma parametrelerinin
yetersiz kalması ve emekli aylıklarında kayıpların giderek artan bir
uygulamaya dönüşmesi, sistemin
en büyük sorunu olmaya başladı. Emekli aylıklarındaki düşmelerin etkisini azaltmak için bazı yıllar
seyyanen zamlar yapılarak, emekli
aylıkları arasında denge sağlanmaya çalışıldı. 2017 yılı dâhil bugüne
kadar seyyanen zammın yapılmaması, geçmişte yapılan seyyanen
zamların son dört yılda emekli olanlara uygulanmaması, bu kapsamda
aylık alanların bir kısmının mağdur
olmasına neden oldu. Özellikle, asgari ücret ile çalışanların prim ödeme gün sayıları 5 bin günün üzerin-

de olmayan sigortalılara bağlanan
aylıklarda düşmeler yaşanmaktadır.
Eylül ayında 1.500 TL’nin altında aylık bağlanmasının şaşkınlığını yaşayan emekliler ile karşılaştım. Çoğu
aylık bağlama kararlarını gördüğüm
için bu sorunun çözümü için siyasi
iradenin devreye girmesi ve değişikliklerin yapılması gerekir. Sosyal
güvenlik, gelir dağılımının iyileştirilmesinde ve yoksullukla mücadelede
en temel araçtır. Bu nedenle, emekli
aylığı hesaplama parametreleri yeniden belirlenmeli ve emeklilere hak
ettikleri insanca yaşamaya yetecek
aylık ödenmelidir.

n Yaşlılık aylıklarında doğan
uçurum nasıl kapatılabilir?
Mevcut uygulama ile emekli aylıklarındaki farklılıklara çözüm bulunması için karma hesaplama sisteminin değiştirilmesi gerekir.
2000 öncesi hizmeti bulunan ve
2008 sonrasında da çalışan sigortalıların emekli aylıkları, (2000 dönem
506 sayılı Kanun) - (Ocak 2000-Eylül 2008 dönem 4447 sayılı Kanun)-

KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi
(1 Ekim 2008 sonrası dönem 5510
sayılı Kanun) “üçlü karma sistem”
üzerinden hesaplanmaktadır.
İlk defa 2000 sonrası işe
girenlerin emekli aylıkları, (4447 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun) “ikili
karma sistem” üzerinden hesaplanmaktadır.
2000 öncesi dönemde asgari
emekli aylığı bağlama oranı yüzde
70 uygulanırken, 4447 ve 5510 sayılı
Kanunlarla asgari emekli aylık bağlama oranı yüzde 35 olarak belirlendi.
Aylık bağlama oranı yükseltilmeden, emekli aylıklarındaki kayıplar devam edecektir.
Örnek 1. Üçlü Karma Sisteme
Göre Emekli Aylığı Hesaplanması
9.570 günü olan ve asgari ücretle çalışan bir sigortalı Eylül 2021
tarihinde
emeklilik
talebinde
bulunmuş ve çalışılan yıllara göre
hizmet dağılımı şu şekildedir.
Prim Ödeme Gün Sayısı:
2000 öncesi dönem
1.800 gün,
2000-Eylül 2008 dönemi 3.150 gün,
Ekim 2008 sonrası dönem 4.620 gün
Toplam gün sayısı:
9.570
Aylık Bağlama Oranı:
9.570 güne göre aylık bağlama oranı
(normal gösterge)
yüzde 79,00
9.570 güne göre aylık bağlama oranı
(4447 sayılı Kanun dönemi)
yüzde 66,50
9.570 güne göre aylık bağlama oranı
(5510 sayılı Kanun dönemi)
yüzde 53,17
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Sigortalının aylığı her dönem
için tam aylık hesaplanmakta ve
prim ödeme gün sasına göre kısmi
aylık bulunmaktadır. 2000 öncesi
beş yıl hizmeti ve 9570 prim ödeme
gün sayısı olan bir sigortalının prim
kazançları asgari ücretten ödenmesi durumunda, Eylül 2021 tarihinde
bağlanan aylık 2.196 TL’dir. Bu sigortalının aylığı üçlü karma sisteme göre hesaplandı. Asgari ücretin
bir katı üzerinden prim ödeyenlerin
aylıkları 4.392 TL, iki katı üzerinden prim ödeyenlerin aylığı 6.558
TL hesaplanmaktadır. 2000 öncesi hizmetin olması, emekli aylığına
katkısı olan bir dönem olarak görülmektedir.
Örnek 2. İkili Karma Sisteme
Göre Emekli Aylığı Hesaplanması
2000 öncesi dönemde hizmeti
olmayan ve 7.770 günü olan ve asgari ücretle çalışan bir sigortalı Eylül
2021 tarihinde emeklilik talebinde
bulunmuş ve çalışılan yıllara göre
hizmet dağılımı şu şekildedir.
Prim Ödeme Gün Sayısı:
2000-Eylül 2008 dönemi
Ekim 2008 sonrası dönem
Toplam Prim Ödeme Gün
Sayısı:

3.150
4.620
7.770

Aylık Bağlama Oranı:
7.770 güne göre aylık bağlama oranı
(4447 sayılı Kanun dönemi)
		
yüzde 57,00
7.770 güne göre aylık bağlama oranı
(5510 sayılı Kanun dönemi) 		
			
yüzde 43,17
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Sigortalının aylığı her dönem için
tam aylık hesaplanmakta ve prim
ödeme gün sasına göre kısmi aylık
bulunmaktadır. 2000 öncesi hizmeti
olamayan sigortalının prim ödeme
gün sayısı 7.770 gün. Prim kazançları
asgari ücretten ödenmiş. Bu sigortalının emekli aylığı ikili karma sisteme göre hesaplanmaktadır. 2000
öncesi hizmet olmadığından, emekli
aylığı düşük bağlanmaktadır. Eylül
2021 tarihinde bağlanan aylık 1.563
TL’dir. Asgari ücretin bir katı üzerinden prim ödeyenlerin aylıkları 3.126
TL, iki katı üzerinden prim ödeyenlerin aylığı 4.689 TL hesaplanmaktadır.

n Çözüm nedir?
2000 sonrasında emekli olanların farklı kanun hükümlerine
göre emekli aylıklarının hesaplanması, eşitsizlikleri artırdığından
yapılması gereken ilk adım, emekli
aylıklarında intibakın yapılmasıdır.
Emekli olunan tarihlere bakılmadan, prim kazançları ve prim ödeme
gün sayıları eşit olan emeklilerin
aylıklarının eşitlenmesi için 2000
öncesi dönemde yapılan 6283 sayılı Kanunla yapılan intibak kuralları,
2000 sonrasında emekli olanlara da
uygulanmalıdır. İntibak, zam değil
yalnızca farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır.

n Emekliler neler istiyor? Satırbaşlarıyla sayar mısınız?
• Aylık hesaplanma parametreleri değiştirilmeli. Bütün dönemler

için aylık bağlama oranı ve güncellenme katsayısı belirlenmelidir.
• Alt sınır emekli aylık bağlama
oranı yüzde 70 olmalıdır.
• İntibak, tüm dönemleri
kapsamalı ve emekli aylıklarında
oluşan farklılıklara son verilmelidir.
• Altı aylık dönemler olarak
emekli aylıklarına yapılan TÜFE
artışı, emeklileri korumayan bir
zam olarak değerlendirilmektedir.
Emekli aylıklarına aylık seviyelerine
göre yüzdeli ve seyyanen seçenekleri öngören zamlar yapılmalı ve refahtan pay verilmelidir.
• Vergi iadesi karşılığı olarak
ödenen yüzde 4-5 ek ödeme oranları yetersiz kaldığından en az yüzde
10 olmalıdır.
• Katkı payları emeklilerden
alınmamalıdır. Çalıştıkları yıllarda
yüksek oranda kesilen genel sağlık
sigortası primleri, sağlık hakkını güvence altına almak adına ödenmiştir. Bu nedenle, emekliler katkı paylarından muaf tutulmalı ve hiçbir ad
altında katkı payı (muayene ücreti,
ilaç farkı, reçete bedeli ve ilave ücret)
alınmamalıdır.
• 1.100 TL olarak ödenen emekli
ikramiyeleri iyileştirilmeli ve emekli
aylıklarına yapılan zamlarla güncellenmelidir.
• Türkiye Emekliler Derneği’nin
altın projesi olan “evi olmayan
emeklilerimizin uygun ödeme koşullarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vasıtasıyla ev sahibi
olma” kapsamı genişletilmelidir.

