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ÖNSÖZ

 GÖÇ YASASI diye bilinen (Kamu Çalışanlarının Aylık 
(Maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası) tüm 
top lumu e tk i leyen somut ,  bar iz  ADALETSİZLİK ve 
EŞİTSİZLKLERİ her gün daha iyi anlaşılmaktadır. Gelen ve giden 
Hükümetler aynı uygulamalara devam ederek toplumda tahribatı 
artırmaktadır. 

     2008'den sonra Mesleğe giren öğretmenlerin Emeklilik yaşı 
60'a çıkarılmış, emekli ikramiyeleri kaldırılmış, sağlık sigortaları 
yatırdıkları prime endekslenmiş, emekli maaşları düşürülmüş ve 
bunun gibi onlarca kazanılmış hakkı budanmıştır. 2010'da 
geçirilen GÖÇ YASASI ile de tüm öğretmenler ve çalışanların 
Maaşları yaklaşık % 40 düşürülmüş, tahsisatları, ödenekleri 
Savcılığın olumlu görüşlerine ve anayasaya rağmen ortadan 
kaldırılmıştır. Anayasada tanımlanan ancak günlük hayatta doğru 
dürüst,  uygulanamayan tüm çalışanlara Sendikalaşma hakkı ve 
Toplu Sözleşmeli Sendikacılık hayatına geçiş sağlanacağı yerde 
var olan yasal haklar da ortadan kaldırılmıştır.  

· Tüm çalışanların Sendikalaşması ve Toplu Sözleşme hakkı 
anayasal bir haktır, pratikte de hayata geçmesi önlemleri 
alınmalıdır.

· Öğretmenlerin farklı yasalara, yasal haklara mahkum 
edilmesi adaletsizliktir ve kabul edilemezdir, çünkü tüm çalışanlar 
anayasa önünde eşittir. 

· ÖĞRETMENLERİN ve diğer Çalışanların Özel Yasalarının 
Uydurma Yasalarla ortadan kaldırılması, sulandırılması kabul 
edilemezdir.

· Sosyal Devletin Ortadan kaldırılıp Kamusal Hizmetleri Para 
ile alınıp satılan Mal Haline getiren bu Hizmetleri Verecek olan 
Öğretmen, Doktor, İşçileri ücretli köle yapan, hakları budayan 
uygulamalar kabul edilemezdir.



 Öğretmenlerin hazırlık ödeneği Anayasaya, Öğretmenler 
yasasına ve Savcılık görüşüne karşın kaldırılmıştır. Tüm Millet 
Vekillerine sorunlar konusunda yazılı bildirmemize rağmen tek 
adım atılmamıştır. Aylık on binlerce km yol giden, lojmanı, yolluğu 
olmayan, doğum izinleri hakkı bile düzenlenmeyen öğretmenlerin 
etik değerlere de sığmayacak şekilde hazırlık ödeneği kesilmiştir. 
Öğretmenden, Doktordan, Kamusal Hizmetten tasarruf yapan 
hükümetler Halkın Hükümeti olmak vasfını yitirmiştir.  

  Öğretmenleri ve tüm toplumu köleye dönüştüren, açlık sınırı 
altına iten bu anlayış ve tutum değişene kadar sınıfsal dayanışma 
ile mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiririz.

 Tüm öğretmenleri farklı yasalara, haklara mahkûm 
eden, kamusal eğitimi yok etmeye çalışan, öğretmenler 

arasında büyük adaletsizlikler yaratan, onları geçim derdine 
sokan, köleleştirmek isteyen politikalara boyun 

eğmeyeceğiz. 

Öğretmenin hazırlık ödeneğini bile gasp edenlere boyun 
eğmeyeceğiz.

Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ yasası dayatmasına 
boyun eğmeyeceğiz.

 Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, 
ekonomideki paylaşım terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç 
yandaş şirketin pastadan payı artırılırken geniş kesimler açlığa, 
sefalete itilmiştir.



  Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli 
kölelik”  sürdürülürken hükümetler sözde tasarruf yapılmakta,  
diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi, 
şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak 
indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar ve daha 
mi lyar larca l i ra l ık  kaynaklar  b i r  avuç ayr ıcal ık l ıya 
aktarılmaktadır. 

 İnsanca onurlu yaşam hakkımızı elimizden almak 
istiyorlar. Çalışıp aç-sefil yaşamamızı istiyorlar. Kadrolu 
olmamamızı, iş maaş, garantimizin olmamasını istiyorlar. 
Sendikasız, güvencesiz, sigortasız çalışmaya razı olmamızı 
istiyorlar. Sokak köpeği gibi bir parça kemiğe muhtaç olmamızı 
ve düşük ücretle, kötü koşullarda çalışmaya razı olmamızı 
istiyorlar. Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen 
çalışanların kaderlerine boyun eğerek GÖÇ YASASINDA 
eşitliğe ses çıkarmamamızı istiyorlar.

     GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen siyasi 
partilerden de bu durumu düzeltecek herhangi bir adım 
atılmamaktadır.  Asgari ücretlilerin, özeldeki ve kamudakilerin 
hayat standartları daha da düşürülerek ORTA SINIF tamamen 
yok edilerek herkes kölelikte eşitlemek istenmektedir.



Sn. Hükümet Yetkilileri ve Sn. Vekillerimize Çağrımızdır:

        Ahlaki ve yasal olmayan 47/2010 Yasasını (Göç Yasasını) 
sermaye ve AKP hükümetleri ile bizlere dayattınız. Bu yasa ile biz 
öğretmenleri bile anne-babasından harçlık isteyecek hale getirdiniz.  
Ayrıcalıklı bazı kesimleri nemalandırırken bizleri açlık, kölelik sınırlarına 
mahkûm ettiniz. Ayrıcalıklarla koruduğunuz sermaye kesimleri dururken 
özel sektörde çalışanlarla bizi karşı karşıya getirmek için her türlü 
entrikalara başvuruyorsunuz. Asgari ücreti artırmanızın gerektiğini, özel 
sektördekilere mutlaka toplu sözleşme ve sendika hakkı verilmesi 
gerektiğini, her çalışanın iş, maaş, gelecek garantisine sahip olması 
gerektiğini savunuyor ve bunun için de mücadele ediyoruz. Her eylem 
yaptığımızda özel sektörde çalışanları hatırlayıp sahte gözyaşı 
döküyorsunuz. Fakat bunun için hiçbir iyileştirme yapmıyorsunuz? Bizi 
özel sektör çalışanları ve kamu çalışanları olarak ayırmanın yanında 
farklı yasalarda, farklı haklarla da bölüp, parçaladınız. Bizlere ayırımcılık 
uygulamak, sermayeye avantaj sağlayacak politikaları meşrulaştırmak 
yerine tüm çalışanların insanca yaşabileceği haklarını vermenizi 
bekliyoruz. 

      Göç Yasası gibi bir adaletsiz yasanın derhal yürürlükten 
kaldırılmasını talep ediyoruz

 Yasal olmadığı ile ilgili bizimle dalga geçtiğiniz ve savcılık görüşü ile de 
tespit edilen yasal eğitim ödeneği hakkımızın derhal ödenmesi 
gerektiğini hatırlatırız. Bu güne kadar bizleri yasal olmadığı konusunda 
kandırdınız. Yalanla devleti yönetmeye devam edeceğinizi mi 
sanıyorsunuz? Sn. Milletin Vekilleri; Milletin olması gereken meclise izin 
alarak girdik, hakkımızı size hatırlattık diye dava açtırılmıştır. Bu 
durumdan utanmıyor, sıkılmıyor musunuz? Bizlere açılan davaların 
hesabının size ciro edilmesi gerektiğinin farkında değil misiniz? Hem 
hakkımızı gasp edeceksiniz hem bizi suçlayacaksınız! Açtırdığınız 
davalarla korkacağımızı, hakkımızdan vazgeçeceğimizi sakın 
düşünmeyiniz. Adaletsizliğiniz bitene kadar mücadelemizden geri 
durmayacağımızı bilmenizi isteriz. Ortada bir suç varsa bu adaletsizliğe 
göz yuman sizler asıl suçlusunuz. Halkın olması gereken Meclise girdik 
size ivediliği alınmış yasayı sunduk diye suç işlediğimizi kabul 
e tm iyoruz .  B i l i n i z  k i  a r t ı k  b i z i  duymazdan ,  görmezden 
gelemeyeceksiniz. Bu davayı derhal geri alıp, GÖÇ YASASINI derhal 
iptal etmenizi bekliyoruz. Sorunları çözmeyerek bizi suçlu ilan ederek 
kurtulma yolu doğru bir yol değildir, tasvip etmiyoruz. Yanlışta ısrarın 
sorumlusu siz sayın hükümet yetkilileri ve siz Sayın Milletin vekilleri 
olacaksınız tekrar hatırlatıyoruz.



    Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ YASASI 
kaldırılmalıdır.

Özelleştirme, işsizleştirme, taşeronlaştırma 
durdurulmalıdır.

Her çalışana Toplu sözleşme hakkı verilmeli, sendikalı 
olması yasal hale getirilmelidir.

Sözde Kamu Reformu ile hakların budanmasından 
vazgeçilmelidir. 

DPÖ verileri ile oynanmaktan vazgeçilmelidir. 

Yolsuzluk, Partizanlık, çirkef ilişkiler terk edilmelidir.

Her fırsatta halkın geniş kesimlerini enayi yerine koyan 
gayri ahlâki hükümet tutumları terk edilmelidir.

Fakirleşmeye Hayır.

Göç Etmeye Hayır.

Dayatmalara Hayır.

Direne direne kazanacağız.

                                                                     Tahir GÖKÇEBEL 
                                                                           Başkan                                                                                                                                                                    



13 Haziran 2015 Çalıştayımızın 
Değerlendirilmesi

Giriş
Kapitalizmin Krizi

 Kapitalizmin tarihinde çok önemli dönüm noktalarından 
birini yaşıyoruz. Kapitalizmin kıta Avrupa'sındaki iflasına şahitlik 
ediyoruz. Bu krizin tarafları uluslararası sermaye sınıfı ve 
emekçilerdir. Uluslar arası sermayenin temsilcileri (yani Troika) 
AB Merkez Bankası, IMF ve Avrupa Komisyonundan oluşuyor. 
Bunların yanında Dünya Bankasını unutmamak lazım. 
Günümüzde Ulusal Merkez Bankaları da Dünya Bankasının 
Politikalarına göre hareket ediyor. Yani dünyadaki yeni sömürü 
biçimini Dünya Bankası dizayn ediyor. Bugüne kadar ki sömürge 
biçimleri Doğrudan Sömürgecilik ve Sermaye ihracı şeklinde 
gerçekleşmekteydi. Bugün sömürü dünya bankası politikalarıyla 
gerçekleşiyor. Sermaye sınıfına kaynak aktarmak ve kapitalist 
krizi aşmak için dünya bankası tarafından önerilen reçetelerde 
neler var? Bize de bu reçeteler TC hükümetleri tarafından 
dayatılıyor. 

* Sağlık harcamalarını azaltmak.
* Eğitime ayrılan bütçede kısıtlamaya gitmek.
* Çalışanların maaşlarından kesinti yapmak.
* Emekli maaşlarını kırpmak. 

 Yukarıda bahsi edilen konular Kuzey Kıbrıs'ta da 
ekonomik paket adı altında 2008 den beri uygulanmaktadır. 
Sonuçta Sosyal Devlet ortadan kalkıyor. Gelir dağılımındaki 
adaletsizlik artıyor.



Çalıştay (Swot Çalışması)

 2008 sonrası öğretmenlerin (çalışanların) gasp edilen 
haklarına karşı etkili mücadele yöntemleri çalıştayında öne çıkan 
konuları irdelersek sendikanın ilerideki mücadele yöntemlerine 
yön verecektir. 

 Swot çalışmasında ortaya çıkan sonuçların en önemli 
olanları şunlardır.

- İletişim; Üyelerle ve toplumla iletişim.
- 2008 sonrası için; kamuoyunun desteğini de alarak yeni 
kurulan hükümete baskıları artırmak.
- Güçlü bir temsilcilik; okul temsilcilerinin belirlenmesinde tüm 
yönetim kurulu üyeleri aktif rol almalıdır. 
- Sendikalarla ilişkiler; sendikamız diğer sendikalarla birlikte 
ortak taleplerde hükümete baskı yapmalı.
- Sendika finansmanı; haklar ve mesleki anlamda 
öğretmenlerin yaşadıkları zorlukların kamuoyuna anlatılması 
için kullanılmalı.

 Ortaya çıkan bu sonuçlara göre bir değerlendirme yapacak 
olursak, şunlara dikkat etmekte yarar olabilir.

1) Özellikle iletişim konularında sosyal sorumluluk projesi 
gerçekleştirerek (Ör: kan bağışı, ağaçlandırma v.s) hem kamuoyu 
(toplum) ile hem de öğretmenlerle bir iletişim gerçekleştirilebilir. 
Çoğu zaman bu tür faaliyetler yayınlardan daha etkili bir araç 
olabilir. Temsilcilerin ve öğretmenlerin örgütlenmesine de 
yarayabilir. Bu faaliyetler fazladan bir finansman gerektirmez.

2) Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ve TL'nin döviz 
karşısında değer kaybetmesi olgularını iyi çalışarak bu konuda 
tüm öğretmenleri mücadeleye ortak edebiliriz. Ayrıca HP ve döviz 
artışını diğer sendikalarla bir mücadele müştereki olarak 
değerlendirebilir. Sendikalarla eylül ayından itibaren  - yeni bütçe 
oluşmadan protokol masasına yönelik hükümeti zorlayabiliriz.



Sonuç olarak:

 Kontrolsüz bir şekle Dünyada yaşanan değişimler 
öğretmen kuşakları (jenerasyon) arasında, iletişim noktasında 
bazı sıkıntılar yaratmaktadır. 

 Örneğin: Yeni kuşaklarda işini kaybetme gelir eşitsizliği 
nedeniyle başkalarından geri kalma gibi korkular yaşarken, 
eski kuşaklarda onu yok etmek isteyen düşman (sınıfsal veya 
milli düşman v.s) korkusu hakimdi. Belli bir grubu anlamaya 
çalışırken korku ve güven duygusu önemlidir. Yaptığımız swot 
çalışmasında öne çıkan (2008 sonrasının) güven duygusu 
güçlü yanlara bakılarak analiz edilebilir. 

 Kabul etmemiz gerekir ki: Dünyada ve ülkemizde yeni 
kuşaklar ya apolitize edildiler, ya da farklı örgütlenme 
biçimlerine yönlendirildiler. (Bunu örgüt içinde de yaşadık) 
Dikkat edilecek bir başka konu ise yaşanan apopolitizasyonla 
birlikte kullanılan mücadele kavramlarının yeni kuşaklarca 
algılanmadaki zorlukları bu konuda başka Ülkerlerde de 
kavramlarla ilgili arayışların olması örneğin neoliberalizm 
burjuvazi v.b gibi kavramlara karşı yeni kavramlar bulmak bu 
kavramların yerine uygun bir dil bulup iletişim kurmanın 
yollarını bulmalıyız. 

                                                                 
                                                                       Vedat TEK 
                                                                   Genel Sekreter 



Kamusal Eğitimin ve 
Öğretmenlik Mesleğinin 

Dönüşümü 

Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU 
(Eğitim-Sen Eğitim Uzmanı)



















“Sosyal güven(siz)lik 
ve göç yasasında 

gasp edilen
 haklar nelerdir?

Alper Barkınay



Giriş: Sosyal Güvenlik Neden Önemli

 Deniyor ki; Sosyal Güvenlik beşikten mezara 
kadar herkese lazım olan bir ihtiyaçtır… Bu tanım 
doğrudur fakat eksik! Neden mi eksik? 

Çünkü; çalışanın ölmesinden sonra bile geride kalan eşi 
ve varsa başka geçindirmekle yükümlü olduğu 
kimselere lazım olan bir ihtiyaçtır Sosyal Güvenlik. 
Kısacası Olmazsa Olmazdır! 

Emeğini satarak geçinmek zorunda olanlar için asıl olan 
ilk sırada örgütlenme ve ikinci sırada ise Sosyal 
Güvenliktir. Sosyal Güvenlik olmadan çalışma yaşamı 
olamaz. 

Kıbrıs'ın Kuzeyine Sosyal Güvenlik

 Ülkemizde 1 Ocak 2008 tarihine kadar olan 
sürede belli başlı 2 Sosyal Güvenlik Sistemi hakim 
olmuştur. 

1- Özelde çalışanların ve kendi nam ve hesabına 
işveren olarak çalışanların dahil olduğu “Sosyal Sigorta” 
sistemi
2- Kamu İş Yerlerinde çalışanların dahil olduğu 
“Devlet Emeklilik” sistemi.



Sosyal Sigortalarda Emeklilik:

31 Ocak 2012 tarihine kadar:

· 25 Yıl Hizmet (9000 Gün) – 50 Yaşında Emeklilik

· 15 Yıl Hizmet (5400 Gün) – 55 Yaşında Emeklilik
    
· Kadın 12 Yıl – Erkek 15 Yıl (Sigortalılık Süresi) 
          Her Yıl için ortalama 150 Gün Yatırım – 60 Yaş 

- Prim Oranları: 1) Çalışan % 8    
                                   2) İşveren %10

- İkramiye hakkı yok

- Emeklilik maaşı asgari ücretin altında olamaz

- İhtiyat Sandığı yatırımı var:
· Çalışanın Brüt maaşının %5'ini Çalışan                    
· Çalışanın Brüt maaşının %5'ini İşveren yatırmak 
zorundadır.    

               



 

 1 Şubat 2012 tarihinden sonra Sosyal Sigortalar 
Yasasında yapılan değişiklikle Emeklilik Yaşı kademeleri 
olarak 60 yaşına çıkarılmıştır.
   
Buna göre;     
·  1 Şubat 2012 tarihinde 9000 gün yatırımı olanlar ile 
45 yaşın üstünde olanlar değişiklikten muaf tutulmuşlar ve 
50 ile 55 yaşında emeklilik hakkını korumuşlardır.

· Ancak, 44 yaşında olanlar 25 yıl ve 51 yaşında 15 yıl 
ve 56 yaşında olmak üzere herkesin emeklilik yaşı 1 yıl ileri 
atılmıştır. 

· 43 yaşında olanlar 52 veya 57 yaşında 
· 42 yaşında olanlar 53 veya 58 yaşında
· 41 yaşında olanlar 54 veya 59 yaşında
· 40 yaşında olanlar 55 veya 60 yaşında
· 39 yaşında olanlar 56 yaşında
· 38 yaşında olanlar 57 yaşında
· 37 yaşında olanlar 58 yaşında
· 36 yaşında olanlar 59 yaşında
· 36 yaş altı olanlar 60 yaşında emekli olabileceklerdir. 

 Bu durumda Sosyal Sigortalı olarak çalışanların 
emeklilikleri (45 yaş altı) en az 1 yıl, en çok 10 yıl ileri 
atılmıştır. 

- İhtiyat Sandığı Primi %4 + % 4 olarak yasallaştırılmış 
ve çalışanın %20 birikimi gasp edilmiştir. 

- Primler;
            Çalışan için % 9
             İşveren için % 11'e çıkarılmıştır.    



Devlet Emeklilik Sistemi:

1985 öncesi prim kesintisi yok

7 Mayıs 1985 öncesi işe başlayanlar:

· Prim: asli maaşının % 2.5 Erkek
                                        % 0 Kadın
       10 yılda emeklilik hakkı, yaş haddi yok.

7 Mayıs 1985 – 30 Haziran 1987 arası çalışmaya 
başlayanlar:
· Prim: asli maaşın % 2.5 Erkek
                                     % 0 Kadın
 
15 yılda emeklilik, yaş haddi yok.

1 Temmuz 1987 – 31.12.2007 arası çalışmaya 
başlayanlar:
· Brüt maaşın: % 9 Erkek
                             % 5 Kadın

25 Fiili Hizmet yılı ve 55 yaşında Emeklilik

Bu üç kategorinin de hizmet yılları x en son brüt 
maaş ikramiye hakkı vardır. 



1 Ocak 2008 Sosyal Güvenlik

Bu tarihten sonra çalışmaya ilk defa başlayanlar 
bu yasaya dahildir (Zorunlu) 

HAKLAR:
1) Kısa Vadeli Sigorta Kolları:
a) İş kazası ile meslek hastalığı,
b) Hastalık,
c) İşsizlik,
d) Analık Sigortaları.

2) Uzun Vadeli Sigorta Kolları:
a) Malullük,
b) Yaşlılık,
c) Ölüm sigortaları,

olarak toplam 7 sigorta kolu mevcuttur.

 İLO sözleşmelerinde sigorta kolları 9'dur. 

Aile yardımı primli sistemimizde mevcut değildir. 

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar vasıtası ile ailelere 
primsiz yardım yapılmaktadır, fakat çok kısıtlıdır. 



1- a) İŞ KAZASI İLE MESLEK 
HASTALIKLARI 
               (Madde 14 – 15 )

Çalışanların işin yürütümü esnasında hemen 
veya sonradan ortaya çıkan arızaları anlatır.
Meslek Hastalıkları: İşin niteliğinden dolayı 
uğranan arızaları anlatır (Akü Sanayi gibi) 

Çalışanlara sağlık hizmeti verilir, işinden geri 
kaldığı günler için ödenek verilir.

Ölüm halinde hak sahiplerine maaş bağlanır ve 
cenaze masrafı verilir. 

1- b) HASTALIK

Hastalık halinde sağlık hizmeti verilir. Tedavi 
edilir. Geçici iş görmezlik ödeneği verilir. Brüt 
maaşın 2/3 

(Gözlük yardımı yapılır. 5 yılda 1 çerçeve, her yıl 
ise cam )



1- c) İŞSİZLİK SİGORTASI

En az 720 gün işsizlik sigortası prim yatırımına 
bağlı olarak 120 – 156 – 180 gün süresince verilir. 

Günlük miktar asgari ücretin 1/75'idir. 
3 kişiye kadar % 25'den %75'e kadar artırılabilir. 

1730 ÷ 75 = 23.06 TL Sigortalı hakkı 
      5.76 TL    Eş ve 2
   5.76 TL    Çocuk 
   5.76 TL   
                 40.34 TL günde 

1- d) ANALIK SİGORTALARI

Sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin eşine yapılan 
yardımlardır. 
Asgari ücretin %20'si gebelik, % 40 doğum ve % 40 
emzirme yardımı yapılır. 
Kadına 2x8'er hafta izin verilir. Brüt maaşın 2/3'ü 
günlük olarak verilir. 

Evlenme Yardımı:
 2 yıl sigortalı olarak çalışanlara evlenmesi halinde 
gerekli prim yatırımının yapılması durumunda 
1 defaya mahsus olarak asgari ücretin 2 katı 
oranında (1730 TL X 2) maddi yardım yapılır. 



1- a) MALULLÜK

Çalışma gücünün 2/3'ünü yitirenler, sağlık kurulu raporu 
ile malul sayılırlar. Kendilerine maaş bağlanır ve 
çalışamazlar.

1- b) YAŞLILIK

1) 01.01.2008 tarihinden sonra il defa (işe) çalışmaya 
başlayanlar en az 9000 gün (25 yıl) prim yatıranlar 60 
yaşında emekli olabilirler… 
Maaş bağlama oranı % 57.5 (15 yıl %2.5. diğerleri % 2) 

2) 5400 gün (15 Yıl) yatırım olanlar 63 yaşında emekli 
olabilirler.

3) 9000 gün (25 Yıl) yatırımı olanlar isterse 55 yaşında 
emekli olabilirler. Bu durumda her yıl için hesaplanacak 
maaş miktarından %6 düşülür. 55 yaşında maaşın %70'i 
alınır. (+1 yıl için +%2 – 1 yıl için - %6 madde 55) 

Burada bilinmeyen bir nokta: Yasasın III. Maddesine 
göre yaşlılık aylığı hesaplanması, en son brüt maaşa göre 
olmamaktadır. Genel aylık prime esas kazanç ortalaması: 
sosyal güvenlik fonuna yapılan toplam yatırımların toplam 
gün sayısına bölünmesi ile bulunur ki burada yatırımların 
% 55-60 oranında asgari ücret üzerinden yapılıyor olması, 
ortalamanın düşmesine neden olabilmektedir.

 Örneğin 2013 ortalaması;
Üniversite bareminde 3.385 TL yerine 3.318 TL ( - 67 TL)
Lise bareminde 2.856 TL yerine 2.838 TL (-18 TL) 
düşürülmüştür. 

c) ÖLÜM SİGORTASI
Ölen sigortalının eşine ve çocuklarına maaş bağlanır. 



SOSYAL GÜVENLİKTE PRİMLER 

 

 ÇALIŞAN İŞVEREN DEVLET  

İş Kazası ‐‐‐ 0.50 ‐‐‐ % 0.5 

Hastalık 2.25 2.25 2. % 6.5 
Analık 0.50 0.50 ‐‐‐ % 1.0 
İşsizlik 0.75 0.75 ‐‐‐ % 1.5 
M.Y.Ö 5.50 7.00 4. % 16.5 

 % 9.00 % 11.00 % 6 % 26 
 

Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar, İşverenler 

 

 ÇALIŞAN DEVLET (% 15’idi arttırıldı)  

İş Kazası  0.50 ‐‐‐  
Hastalık 4.50 2.00  
Analık 1.00 ‐‐‐  
M.Y.Ö 12.50 4.00  

 % 18.5 % 6 % 24.5 

 

(İş kazası primi tehlike oranına göre % 0.5 ‐ % 6 arasında olabilir)  



 

 

Devlet	Emekli	Maaş	
Hesaplama	Formülü	

	

Sosyal	Güvenlik	Maaş	
Hesaplaması		

(� 01.01.2008	Oncesi)	
B̈ rut	Maaş	x	3	x	Hizmet	Ayları	

1.936	

Ortalama	aylık	kazanç	x	Aylık	
b̆ aglama	oranı	

(Oran	=		
I� lk	15	Yıl	için	yılda	%	2.5,	
Sonraki	Yıllar	için	%	2)	

	
	

 

EMEKLİLİK MAAŞ HESAPLAMASI 

 

 01.01.2008 Öncesi Sosyal  
Güvenlik 

Göç Yasası + Sosyal 
Güvenlik 

25 Yıl Fiili 
Hizmet  
60 Yaş 

3500 X 3 X 300 = 1627 TL 
          1936           (% 46.5)  

3500 X % 57.5 = 
2.012.5 TL 
( % 57.5 )  

2500 X % 57.5 = 
1.437.5 

( % 57.5 )  
 

25 Yıl Fiili 
Hizmet 
55 Yaş  

 
3500 X 3 X 300 = 1627 TL 
          1936           (% 46.5) 

 
% 30 İNDİRİM  
1.408.75 TL 
( % 40.25 )  

 
% 30 İNDİRİM 
1.006.25 TL 
( % 40.25 ) 

 



EMEKLİLİK YAŞININ ARTTIRILMASI

01.07.1987 tarihinden sonra kamu görevine 
girenler 25 fiili hizmet ve 55 yaşında emekli 
olabiliyorlar

01.01.2008 tarihinden sonra ise devlet 60 yaşı 
teşvik etmiş ve gerek Sosyal Güvenlik Yasasında, 
gerekse 01.02.2012 Sosyal Sigortalar 
Yasasında yapılan değişikliklerle yaş 60 
yapılmıştır.

Yani kamuda 5, 
özelde çalışan sigortalılara ise 10 yıl artırılmıştır. 



DURUM ANALİZİ

 Ülkemizde çalışan işgücünün yarısının 
yabancı işgücü olduğu düşünüldüğünde ve düşük 
ücretle bu insanların çalıştırıldığı göz önünde 
alındığında, hangi iş kollarında 60 yaşına kadar 
çalışılabileceğini hayal etmek imkansızdır! İnşaat 
işçileri, tezgâhtarlar, sekreterler, garsonlar, banka 
memurları, özel güvenlik personelleri gibi devlet 
işyerleri dışında birçok çalışan emekli olmama 
tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Hatta kamuda 
bile birçok işyerinde sorunlar yaşanacaktır. 

 Emeklilik yaşının yükseltilmesi sonucu 
çalışanlar hem maaş almakta gecikecek, hem de 
çalışmaya devam edeceği için fazladan prim 
yatıracaktır. 

Bunun bedeli şimdiki rakamlarla;

1 yıllık 25.000 TL
5 Yıllık 125.00 TL
10 Yıllık ise 250.000 TL'den az değildir. 

Emekli maaşları her kata göre de farklı olacağına 
göre, emekli olduktan sonra da daha düşük 
maaşlar alınacaktır.



2007'den berridir küresel kriz var denmektedir. 
Bu krizin bedelini kimlerin ödediğine bir bakmamız 
gerekiyor.

?  Kimler mezarda emekliliğe mahkûm ediliyor?

?  Kimler 1.675 TL Asgari Ücrete ve Göç Yasasına 
mahkûm ediliyor? 

? Krizlerin bedelini kimler ödüyor? 

? Kimler fakirleştiriliyor? 



01.01.2008 Öncesi ve Sonrası
( - ler ve + lar)

1- İkramiye hakkı kaldırıldı   
2- İhtiyat Sandığı % 4 + % 4 ile sınırlandırıldı 
ve toplamda % 20 parasal değer fona aktarıldı. 
Prim artışı çalışanın ihtiyat sandığı parasından 
çalındı…  
3- Prim kesintileri artırıldı. 
4- Askerlik (Mücahitlik) hizmetten 
sayılmayacak. Borçlanma ile hizmetten 
sayılacak (Madde 66)   
5- Maaşlar düşürüldü.  
6- 1993 yılından berridir uygulanan emekli 
maaşları asgari ücretin altında olamaz kuralı 
kaldırıldı. Asgari ücretten yatırım yapanlar 25 
yılın sonunda 700 TL emeklilik maaşı olmaya 
mahkûm edildi.  
7- Kadınların yıpranma payı 5 yıl ile 
sınırlandırılmış ve tercihe bırakılmıştır. (65/2)  
8- Gebelik, doğum ve emzirme yardımı 
olarak asgari ücrete kadar yardım yapılması 
Kamu Görevlilerine de verilmiştir. 
9- Gözlük Yardımı konmuştur. 
10- Evlenme Yardımı konmuştur.  



KTOEÖS
Kıbrıs Türk Orta Eğitim 
Öğretmenler Sendikası

www.ktoeos.org
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