
Sendikal Çalışma  

2008 komitesi 



Emeklilik Yaşı 

 

87 öncesi  Yaş limiti yok  

87 sonrası 55 yaş yeterlidir    max 60 

2008 sonrası 60 yaş                 max. 63 

 



Prim nedir? 

    Başına gelebilecek herhangi bir riske karşı 
kendini güvenceye alabilmek için ödenen, 
ihtiyat sandığı ve maaş yatırımlarından ayrı 
yatırılan miktarlardır. 

 

    Emeklilikte yatıralan prim gözetilir.        



Primler arası farklar 

• Prim oranları  

   %0-2.5  87 öncesi 

   5-9%      87 sonrası  

   2008 - 2011 için  20%  

 

 



Öğretmene Emeklilik maaşını nasıl 
belirliyoruz? 

 Öğretmenin emeklilik maaşı yabdığı iş ve 
yatırımlarına ek olarak havuz sisteminde, 
memlekette yatırım yapan hotel sahibi, inşaat 
işçisi, ve diğer farklı ve rakamları belli belirsiz 
oranların aritmetik ortalaması ile bir küçülüp 
bir büyüyebilen tamamen başka koşullara 
dayalı Genel Ortalama Prime Esas Kazanç ile 
hesaplanmaktadır. 



Öğretmene Emeklilik maaşını nasıl 
belirliyoruz? 

• Kişinin yaptığı prim üzerinden değil başka bir 
çok değişkenin üzerinden hesaplanır. 

 

 Daha yüksek statüde çalışan birinin alacağı 
ücret yaptığı işin karşılığı değil o yıllardaki 
GAPEK üzerindendir. 
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Hesapların karmaşıklığı 

• Karmaşık emeklilik maaş hesaplama formülü 
ile kişi tamamen bilgisiz ve habersiz bir şekilde 
bırakılmıştır.  

 

• İleriye yönelik bir hesap ve plan yapmak 
imkansız gibi gözükmektedir.  

 

 



2008’ den Emeklilik İkramiyesi 

 

                      YOKTUR 

 

   Kendileri İhtiyat Sandığı Yatırıp ordaki 
birikimleri geri alacaklar.  



İhtiyat sandığı oranları 

• Burdada yapılan eşitsizlik şu: 

 

• 2008 öncesi %5+5 ihtiyat sandığı oranları var iken 
yeni yasada %1 lik bir düşürme yapılmış 

• Şu an %4+4’e düşürülmüştür. 2008’den sonra 
girenler Emeklilik ikramiyesinden %20 da az 
alacaklar. 

 

• 100000TL alabilirken 80000TL alacak 



Hazırlık Ödeneği 

• İşçi vb. Görevlerde bulunan kişilere bayramlık 
verilirken  

 

• Devlette çalışan tüm öğretmenlere Hazırlık 
ödeneği velirtilirken. 

 

• 2011 den sonra giren yaklaşık 70 öğretmenin 
hazırlık ödeneği VERİLMİYOR. 

 



70 X 1700= 119.000 TL 

• DEVLET 119,000 TL tasarruf için hangi ilkeleri çiğnedi? 
 

• 30 Aralık 2010 ‘da işe giren 1 Çalışan ile 1 Ocak 2011’de giren ve 
aynı işi yapan kişiler arasında uçurum yaratıldı. 
 

• Bir okulda veya kurumda farklı statülerde çalışan elemanlardan dahi 
düşük bir pozisyona gelmiştir. 
 

• Maaşlar dışında ek ödenek almayan tek kişi 2011 den sonra giren 
öğretmendir. 
 

• Anayasanın eşitlik ilkesi nerde? Öğretmene Özerk 25/1985 
Öğretmenler yasası nerde? 



Sonuç 

• Bugün 700TL civarı Asgari ücret olan 
Türkiye’de, yeni giren bir Öğretmen  

   1800TL+Çeşitli ödenekler vardır. 

 

 Ekonomistlere göre, ekonomik krizler, 
maaşların daraltılmasıyla aşılamaz. Bu tür 
tedbirler aksine ekonominin çarkını durduğu 
gibi, SOSYAL DEVLET anlayışını YOKEDER! 



 


