
2012 yılı Ocak ayından geçerli olacak işçi ve Bağkur 

emekli zamları, 5510 Sayılı yasanın 55. Maddesi 

uyarınca, bir önceki 6 aylık dönemin gerçekleşen 

enflasyon oranı kadar olacak. TÜİK'in yaptığı 

hesaplamalara göre Temmuz/Aralık 2011 döneminde 

bu rakam %6,79 oldu. Buna göre; 5510 sayılı yasanın 

yürürlük tarihi olan Ekim 2008'den önce emekli 

olmuşların en düşük işçi emekli aylığı sadece 53,13 TL 

artış alacak ve 782,38 TL'den 835,51 TL'ye çıkacak. Bu 

rakama kaldırılan vergi iadesi yerine getirilmiş 

bulunan ek ödeme de eklenince en düşük emekli aylığı 

net olarak 868,93 TL olacak.

YIL: 9    SAYI: 111     OCAK  2012

Çalışanlar ve emekliler bakımından; vergi, 
aylık ve sosyal güvenlik hakları yönünden 
uygulamalara bakı ldığında,  anayasa ve  
kanunlardaki eşitlik kuralının tam olarak yerine 
getirilmediği görülmektedir. Bunun yansıması 
olarak, gelir dağılımı pastası eşit olarak 
bölünememekte, sosyal haklarda büyük farklılıklar 
yaşanmaktadır. 

Bu gerçeği gören hükümet, kamu 
çalışanları açısından eşit işe eşit ücret uygulamasına 
geçmekte, bir bakanlıkta çalışmanın diğer bir 
bakanlıkta çalışmaya göre avantaj olmasını 
or tadan  ka ld ırmaya  ça l ı şmaktad ır.  Bu  
uygulamaları örnek alarak, çalışanların ve 
emeklilerin norm ve standart birliğini sağlayacak 
değişikliklere gitmemiz gerekiyor.

EŞİTLİK 

KRİTERLERİ

Devamı 3. Sayfada

BAŞYAZI

ERGÜN; “YÜZDELİ ZAMLAR 

EMEKLİNİN ALIM GÜCÜNÜ 

KORUMAYA YETMİYOR...”

İsmail Kulaç 
aramızdan ayrıldı

Bartın Şube Başkanımız 
ve Genel Merkez Denetim 
Kurulu Başkanımız İsmail 
Kulaç geçirdiği ani 
rahatsızlık nedeniyle 
aramızdan ayrıldı. 
Emeklinin hak arama 
mücadelesine yıllarını 
veren değerli yöneticimiz 
gözyaşlarıyla ebediyete 
uğurlandı. Devamı 6. Sayfada

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

ERGÜN´DEN DENKTAŞ MESAJI
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli kurucusu, büyük devlet adamı 
Sayın Rauf DENKTAŞ'ı yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Türkiye 
Emekliler Derneği camiası olarak, merhum devlet adamımıza Allah'tan 
rahmet, ailesine ve Türk Cumhuriyetlerimizin kıymetli halklarına başsağlığı 
ve sabırlar diliyoruz.
Sayın DENKTAŞ'ın şahsında Kıbrıs'ın Türk kalabilmesi için canını feda etmiş 
498 şehidimizi, vahşi katliamlarla kurban edilmiş sayısız Kıbrıslı soydaşımızı, 
1200 gazimizi, bu dava uğruna kana susamış Batı'ya meydan okuyan başta 
merhum Ecevit ve Erbakan olmak üzere sivil ve asker devlet adamlarımızı 
şükran ve dua ile anıyoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kederli soydaşlarımızın, Ulusumuzun 
ve bütün Türk Cumhuriyetlerimizin başısağolsun.”
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Türkiye Emekliler Derneği, katsayı ve gösterge her bir 240 gün prim karşılığı olarak aylık bağlama oranına 
sisteminden gelir ve aylık alanların kendi içindeki yüzde 1 ilave, 5000 günün altında prim gün sayısının olması 
farklılıklarının intibak yapılarak düzeltilmesini uzun durumunda her bir 240 gün için yüzde 1 aylık bağlama 
yıllardır gündemde tutmuş ve bu konuda raporlar ve oranında 1 puan eksilme uygulanacaktır.
öneriler hazırlamış ve başta TBMM olmak üzere yetkili Üst göstergeden gelir ve aylık alanlar için ise, 5000 prim 
makamlara sunmuştur. gün karşılığı olarak yüzde 50-59.9 arasında değişen aylık 

2000 öncesi dönemde iki ayrı gösterge tablosunun bağlama oranı uygulanacaktır. Aynı şekilde, 5000 günün 
olmasının getirmiş olduğu eşitsizliği gidermenin tek üzerindeki her bir 240 gün prim karşılığı olarak aylık 
çözümü, her iki gösterge tablosundan TEK BİR bağlama oranına yüzde 1 ilave, 5000 günün altında prim gün 
GÖSTERGE TABLOSU oluşturmaktır. Türkiye Emekliler sayısının olması durumunda her bir 240 gün için yüzde 1 
Derneği, intibakın göstergelerden başlanılmasını aylık bağlama oranında 1 puan eksilme uygulanacaktır.
önermiştir. Bu kapsamda olanların derece ve kademelerine Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan intibak 
göre intibaklarının yapılması, daha sonra prim gün sayıları tasarısında, yeni getirilen aylık bağlama oranı sistemi 
esas alınarak yeni bir aylık bağlama oranının benimsenmesi nedeniyle, prim gün sayıları fazla olanların, intibaktan 
gerekirdi. Bu yöntem benimsenseydi, 2000 öncesi gelir ve yararlanmaları daha fazla olacaktır. 
aylık alanlar dışarıda bırakılmadığından, daha adil bir Sözü edilen intibakın uygulamasını, gelişme hızından 
intibak olacaktı. pay verilmesi olarak tanımlayabiliriz.  Bakanlar 

Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilen intibak ise, 2000 Kurulu'nun ilk benimsemesi, gelişme hızının yüzde 75'inin 
öncesi emekli olanları kapsamakta ve prim gün sayıları dikkate alınarak aylıkların yeniden hesaplanması ve 
temel alınarak sonuç alınmak istenmektedir. 2000 öncesi aradaki farkın mevcut aylıklara ilave edilmesi şeklinde 
gelir ve aylık alanların derece ve kademesi esas alınarak, özetlenebilir.
yeni bir aylık bağlama sistemi getirilmektedir. 2000 öncesi Sonuç olarak; 1999 Aralık ayındaki göstergeler x 
aylıkların hesaplanmasında, normal göstergeden aylık katsayı (12000) x yeni aylık bağlama oranı sonucunda 
alanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70, intibak hesaplanan miktar, 2000-2008 Ocak ayına kadar yıllık tüfe 
yapılırken dikkate alınmıyor. Bu değişiklik, normal artışı ile gelişme hızının yüzde 75'i uygulanacak, Ocak 2008 
göstergeden aylık alanların, çalıştıkları dönemlerdeki prim sonraki süreçte gelir ve aylıklara yapılan artışlarla 
gün sayıları 5000'in altında olması durumunda intibaktan günümüze kadar getirilecektir. Hesaplanan yeni aylıklar, 
yararlanmaları mümkün görünmüyor. mevcut aylıklarla kıyaslanacaktır. Bir fark oluşması 

Normal göstergeden aylık alanlarının prim gün durumunda, oluşan fark mevcut gelir ve aylıklara ilave 
sayılarının 5000 gün olması durumunda aylık bağlama edilecektir. Bir fark çıkmaması durumunda ise, mevcut 
oranı yüzde 60 oranı esas alınıyor. 5000 günün üzerindeki aylıklar ödenmeye devam edilecektir.   

www.tuedkayseri.org.tr

İNTİBAKTAN BEKLENENLER

Çorum Şube Başkanımız Hıdır kaydeden Kınıklı, bu yöndeki çalışmalarının 
Kınıklı ve yönetim kurulu üyelerimiz, Vali hızlı bir şekilde devam ettiğini bildirdi.
Nurullah Çakır'ı ziyaret etti. Başkan Vali Nurullah Çakır ise Türkiye 
Yardımcısı Fahri Hızarcı, İdari Sekreter Emekliler Derneği'nce yapılan çalışmaların 
İrfan Karaoğlu ve Mali Sekreter İrfan takdire şayan olduğunu belirterek, “Sivil 
Delibaş'ın hazır bulunduğu ziyarette, 

toplum örgütlerini her zaman gözetiyoruz, 
derneğimiz hakkında Vali Çakır'a bilgi 

onlara itimat ediyoruz. Demokrasinin özel 
veren Başkan Kınıklı, Çorum'da 90 bin 

bir avantajı olarak görüyoruz” dedi. Sivil civarında emekli bulunduğunu ancak 
toplum örgütlerinin tabela örgütü olmaktan bunun 3 bin 600'ünün şubelerine üye 
çıkarılması gerektiğini vurgulayan Çakır, iyi olduğunu ifade etti. Derneğe üye olan 
anlatıldığında toplumun bu tür çalışmalara emekliler için bir takım avantajların 

sağlandığı kampanyalar başlattıklarını sahip çıktığını söyledi.

ÇORUM ŞUBEMİZDEN 

VALİ ÇAKIR'A ZİYARET
Çorum Özel Hastanesi, 3 bin 600 üyesi bulunan Çorum 

Şubemizin üyelerine muayene ve ayakta tedavilerde indirim 

imkanı sağlıyor. Hastane tarafından ücretsiz olarak dağıtılan 

Emektar Kart sahibi dernek üyelerimiz %25 indirimden 

faydalanabilecek.

Hastane Genel Müdürü Dr Ahmet İlhan Çakır, Emektar 

Kart'ları Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu 

üyeleri Fahri Hızarcı, İrfan Karaoğlu, İsmet Özüdoğru, Rafet 

Kaymaklı ve Metin Şahin'e teslim etti.

Hastane Genel Müdürü Çakır, emeklilere minnet 

duygularını göstermek amacıyla bu indirim kampanyasını 

düzenlediklerini açıkladı. Emeklilerin Türkiye'nin gücünü 

temsil ettiklerini ifade eden Çakır, “Bizden önceki nesil çalışarak, 

üreterek buralara kadar geldiler. Bizlerde şimdi çalışıp 

emeklilerimize nasıl bir katkımız olur diye düşünerek bir çalışma 

başlatıp bu indirim kartının yararlı olacağını düşündük. 

Hastanemiz imkanlarından dolayı ayakta tedavi hizmetlerinde 

%25'lik indirim sağlamayı öngördük.” dedi.

Çorum Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ise bu güzel 

düşüncelerinden ve katkılarından dolayı Çorum Özel Hastanesi 

Genel Müdürü Dr. Ahmet İlhan Çakır'a ve özel hastane 

çalışanlarına teşekkür etti.

Özel Hastaneden 

Emeklilere İndirim
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2008 YILI ÖNCESİ EMEKLİ OLANLARIN TABAN AYLIKLARI

2012 yılının ilk 6 
ayında emekli aylıklarına 
yapılacak artışlar belli 
oldu. Genel Başkanımız 
Kazım Ergün; “5510 
Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 55. Maddesi 
uyarınca düzenlenen 
emekli zamları TÜİK 
tarafından açıklanan tüfe 
rakamlarıyla belirlenmiş 
oldu. Ancak ortaya çıkan 
rakamlar yaralarımızı 
s a r m a y a  y e t m i y o r .  
Çözümün yüzdeli zamlar 
o l m a d ı ğ ı ,  z a m l a r ı n  
seyyanen  yap ı lmas ı  
gerektiği açıktır. Yüzdeli 
zamlar, tabanla tavan 
arasındaki uçurumu 
büyütüyor. Böylece gelir 
adaletsizliği artıyor” 
dedi.

Ergün açıklamasında 
şunları söyledi:

“ 2 0 1 2  y ı l ı  O c a k  
ayından geçerli olacak işçi 
ve Bağkur emekli zamları, 
5510 Sayılı yasanın 55. 
Maddesi uyarınca, bir 
önceki 6 aylık dönemin 
gerçekleşen enflasyon oranı 
kadar olacak. TÜİK'in 
yaptığı hesaplamalara göre 
Te m m u z / A r a l ı k  2 0 11  
döneminde bu rakam 
%6,79 oldu. Buna göre; Ayrıca; 2008'den sonra emekli olan ve 
5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan 

5510 sayılı kanun hükümlerine göre Ekim 2008'den önce emekli olmuşların en 
emekli olan işçi emeklilerinin 629,39 TL düşük işçi emekli aylığı sadece 53,13 TL 
olan taban aylıkları da bu artışla ek ödeme artış alacak ve 782,38 TL'den 835,51 

TL'ye çıkacak. Bu rakama kaldırılan dahil olarak 672,13 TL'ye yükselmiş 
vergi iadesi yerine getirilmiş bulunan ek olacak. Aynı dönemde emekli olmuşların 
ödeme de eklenince en düşük emekli aylığı 

tavan aylıkları ise 2.561,61 TL'den 
net olarak 868,93 TL olacak.

2.735,55 TL'ye yükselmiş olacak.Emekli aylıklarındaki dönemsel 
Bu durumda; taban ve tavan aylıklar farklılıklar, farklı maaş bağlama 

sistemleri emekli aylıkları arasındaki arasında ciddi bir makas aralığı oluştu. 
adaletsizliği de artışmış olmaktadır. 2008 Taban ve tavan aylıklar arasındaki fark 
öncesi emekliye ayrılmışlarda taban aylık 

2.063,42 TL'ye yükseldi.
olan 782,38 TL ile tavan aylık olan 

Emeklilerimizin beklentisi intibak 1.311,04 TL arasında 528,66 TL fark 
yasasının bir an evvel çıkarılarak yaşanan vardı. 2012 Ocak ayında yürürlüğe giren 

bu zamla oluşan yeni rakamlar arasındaki bu farklılığın ve adaletsizliğin ortadan 
fark ise 564,50 TL'ye ulaşmıştır. kaldırı lmasıdır.  Hükümetimizden 

Diğer taraftan, 607,49 TL olan en 
isteğimiz bu mağduriyetin ortadan 

düşük Bağkur esnaf emeklisi aylığı 648,74 
kaldırı lması  iç in somut adımlar TL olacak ve bu rakam da ek ödemeyle 
atmalarıdır. İntibak sorununu çözen bir birlikte 674,69 TL'ye ulaşacak. Ayrıca, 

445,50 TL olan en düşük Bağkur tarım iktidar elbetteki ülkenin siyasi tarihine ve 
emeklisi aylığı da 475,75 TL olacak ve bu sosyal hayatına ebedi unutulmayacak bir 
rakam da ek ödemeyle birlikte 499,54 

imza atmış olacaktır.”
TL'ye ulaşacak.

ERGÜN; “YÜZDELİ ZAMLAR 

EMEKLİNİN ALIM GÜCÜNÜ 

KORUMAYA YETMİYOR...”

TEMMUZ 2011 782,38 607,49 445,50 

TEMMUZ 2011 813,68 (Ek ödemeli) 631,79 (Ek ödemeli) 467,78 (Ek ödemeli)

OCAK 2012 835,51 648,74 475,75

OCAK 2012 868,93 (Ek ödemeli) 674,69 (Ek ödemeli) 499,54 (Ek ödemeli)

SSK BAĞKUR (Esnaf) BAĞKUR (Tarım)

·Bağkur taban aylıkları esnaflar ve tarım emeklileri için 1. Basamak ödentileri olarak dikkate alınmıştır.
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EŞİTLİK KRİTERLERİ
Çalışanlar ve emekliler bakımından; ve kademeye göre aylık bağlanmasıdır. 

vergi, aylık ve sosyal güvenlik hakları yönünden 
4447 sayılı Kanun, 2000 öncesi uygulamalara bakıldığında, anayasa ve 

dönemlerde uygulanan gösterge tablosunu kanunlardaki eşitlik kuralının tam olarak 
kaldırmakla, eşit olmayan uygulamaların yerine getirilmediği görülmektedir. Bunun 
başlangıcını getirmiştir. 2000 sonrası süreçte yansıması olarak, gelir dağılımı pastası eşit 

olarak bölünememekte, sosyal haklarda büyük gelir ve aylık artışlarının aylık tüfeye 
farklılıklar yaşanmaktadır. endekslenmesi, emeklileri mağdur eden bir 

uygulamaya dönüşmüştür. 2000 öncesindeki Bu gerçeği gören hükümet, kamu 
gösterge sistemi uygulansaydı, emekliler çalışanları açısından eşit işe eşit ücret 
arasındaki eşitsizlikler bu büyüklükte uygulamasına geçmekte, bir bakanlıkta 

çalışmanın diğer bir bakanlıkta çalışmaya göre yaşanmayacaktı. Her kanun değişikliği, eşitliği 
avantaj olmasını ortadan kaldırmaya v e  e m e k l i l e r i  b i r  b ü t ü n  o l a r a k  
çalışmaktadır. Bu uygulamaları örnek alarak, öngörmediğinden, emeklileri mağdur etmiş ve 
çalışanların ve emeklilerin norm ve standart ne yazık ki, emeklilerin beklentileri ile tepkileri 
birliğini sağlayacak değişikliklere gitmemiz 

de artmıştır. 
gerekiyor. 

Dağınık olan bu tablo karşısında bir G ü n d e m d e  o l a n  e m e k l i l e r i n  
çözüm aramamız ve eşitliği öngörecek bir intibakları incelendiğinde, aylıklarda ortaya 
çalışmayı başlatmamız gerekiyor. Türkiye ç ıkan  e ş i t s i z l ik l ere  çözüm arandığ ı  
Emekliler Derneği olarak görüş ve önerimiz, görülmektedir. İntibak ile prim kazancı ve prim 

gün sayısı eşit olan emeklilerin gelir ve tüm çalışanları ve emeklileri kapsama alacak 
aylıklarında eşitleme öngörülmektedir. yeni bir gösterge tablosunun yapılması 

yönündedir. Gelir ve aylık alanların kazançları 2000 öncesi dönemdeki, eşit olmayan 
belli olduğundan, yeni gösterge tablosundaki yerlerini uygulamalara çözüm aranırken, 5510 sayılı Kanun'un 
alacaktır. Sigortalıların prim kazancı da aynı göstergeden getirmiş olduğu yeni aylık hesaplama yöntemi ile bağlanan 

aylıklarda farklılıklar dikkat çekmektedir. Örneğin, 2010 ve hesaplanacağından, çalışanlar ve emekliler arasında da eşitlik 
2011 yıllarında emekli olan iki kişinin kazançlarının ve prim sağlanmış olacaktır. Bunun için bir yıl bir incelemeye ihtiyaç 
gün sayılarının eşit olmasına rağmen, 2011 yılında emekli olan v a r d ı r.  S o s y a l  g ü v e n l i k  m e v z u a t ı m ı z  y e n i d e n  
sigortalımıza daha düşük aylık bağlanmasının izahı yoktur. değerlendirilmeli ve gösterge tablosunu esas alan uygulama 
İntibak yapılırken, dönem ayrımı yapılmadan emeklilere bir 

getirilmelidir. Aksi durumda, farklılıkların önlenmesi 
bütün olarak bakılmalı, kazançları ve prim gün sayıları eşit 

mümkün değildir.     olanlara, eşit aylık bağlanmalıdır. 

Sosyal güvenlik, eşitlik demektir. Bu kuralı temel 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, kendi içinde 
alan değişikliklere gidilmeli, emeklilerimize insanca yaşamaya normu sağlamıştır. 20 yıl önceki emekli ile 20 yıl sonraki 
yetecek gelir ve aylıklar ödenmelidir. Sosyal devlete yakışan da emekli arasında bir kuruş aylık farkının olmadığını 

görüyoruz. Bunun nedeni, gösterge tablosunu esas alan derece budur.

Sosyal güvenlik, 
eşitlik demektir. 
Bu kuralı temel 

alan değişikliklere 
gidilmeli, 

emeklilerimize
 insanca yaşamaya 

yetecek gelir ve 
aylıklar 

ödenmelidir. 

SGK Adana İl Müdürü Muhammed Gerçek, "Böyle çalışkan 
bir derneği taktirle karşılıyorum ve alkışlıyorum. 
Emeklilerimizin zamanlarını da geçirebilecekleri bir derneği 
olması, emeklileri daha sağlıklı kılacaktır ve emeklilerimizi 
kahve köşelerinden de kurtarmış durumdadır. Geniş çalışma 
yelpazeniz var ekmelilerin yararına yaptığınız tüm 
çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Biz de 
üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Adana Şube Başkanımız Seyfi H. İyiyürek de 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Adana Şube 
Başkanlığına geldiğimiz günden bu yana emeklierimize 
sağlık yönünden destek olmak amacıyla bir çok hastane ile 
anlaşma yaptık. Kış yakacağı odun, kömür ve talaşta da 1 ay 
ödemesiz 4 eşit taksitli imkanı sağladık. Ramazan ayında 
yardım paketi dağıttık. Ekibimle birlikte gecemizi 
gündüzümüze katarak çalışmalarımıza son hızla devam 
ediyoruz. Emekli üyelerimiz derneğimize sık sık gelmekteler, 
onlar gelemeyecek durumda ise biz yanlarına giderek hal 
hatır, ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Emekli 
kardeşlerimizle birlikte güç birliği oluşturup bizim 
çalışmalarımıza da dört elle sarılmamıza vesile oluyorlar. Biz 
elimizden gelen her türlü desteği vermekteyiz. Emeklimiz son 
günlerde arka arkaya gelen zamla bir kez daha sarsıldı. 
Yaşam mücadelesi atında tam yıkıldı. Dileriz 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü 

emeklilerin maaşlarına düzenleme gelir de bir nebze de olsa rahat bir Muhammed Gerçek, Adana Şubemizi ziyaret etti.  Şube Başkanımız 
nefes alırız. Türkiye Emekliler Derneği Adana Şubesi olarak, Seyfi H. İyiyürek ve Yönetim Kurulu üyeleri ile emeklilerin 
emeklilerinin hak ve menfaatlerini korumak, kollamak, gözetmek ve karşıladığı Gerçek, Başkan İyiyürek'ten çalışmaları hakkında bilgi 
emeklilerimizi daima haberdar etmek için çalışmayı kendimize birinci aldı. 
görev olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.Derneğin çalışmalarını büyük taktirle karşıladığını anlatan 

SGK İL MÜDÜRÜ GERÇEK,

ADANA ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ



1 Ocak 2012 itibariyle yürürlüğe seçeneği bulunmaktadır. Birincisi, ay sağlık yardımı alan kız çocukları, 
giren genel sağlık sigortası, ilk adım içerisinde çalışılmayan günler isteğe evlenmedikleri ve çalışmadıkları 
olarak sosyal güvenlik bağlı olarak borçlanılabilir. Bu sürece, sağlık yardımını almaya 
kuruluşlarında kayıtları seçenek, emeklilik için de katkı devam ediyorlar. Bu durumda olan kız 
bulunmayanlar ile yeşil kartlıları sağlayacaktır. Buradaki zorluk, kısa çocuklarının evlenmesi veya işe 
ilgilendiriyor. Bir başka ifadeyle süreli çalışanların isteğe bağlı prim girmesi durumunda, bu hakları askıya 
genel sağlık sigortası bir tercih yatıracak gelirlerinin olmaması alınıyor. Bu grupta olan kız 
olmaktan çıkmış, zorunlu bir sigorta durumunda, ikinci seçeneğe çocuklarının boşanması veya işten 
olarak getirilmiştir. başvurmaları ve gelir testi istemeleri ayrılması durumunda, askıda olan 

gerekmektedir. Ailede kişi başına anne ve babası üzerinden önceden 1 Ocak 2012 itibariyle sosyal 
düşen gelirin asgari ücretin üçte almakta oldukları sağlık yardımlarını güvenlik kuruluşlarına kayıtlarını 
birinden (295.50 TL) az olması yeniden almaya başlıyorlar. yaptırmayanlar, asgari ücretin iki 
durumunda, genel sağlık sigortası 

katı bir gelire sahiplermiş gibi kabul 1 Ekim 2008 sonrası ilk defa anne primleri devlet tarafından ödenecektir. 
edilecek ve her ay 212 TL genel ve babası üzerinden sağlık yardımı Kısmi süreli çalışanların aile 
sağlık sigortası ödemekle yükümlü almaya başlayan kız çocuklarının gelirlerine göre değerlendirme 
tutulacaklardır. sağlık yardımında farklı bir yapmaları, kişi başına düşen 

uygulamanın olması, kız çocukları Yeşil kart sahibi olanlar ise, gelirlerini tahmin etmeli ve 
bakımından ayrımcılık getirmiştir. vizelerinin dolmasını takiben bir ay tercihlerini buna göre yapmaları 
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan içinde il ve ilçelerdeki sosyal gerekmektedir. 
bu durum, 1 Ekim 2008 sonrası ilk dayanışma ve yardımlaşma 

Türk toplumunda kız defa sağlık yardımından vakıflarına başvurmaları ve gelir 
çocuklarının korunması, önemli bir yararlananların sigortalı olan anne testi talebinde bulunmaları da 
duyarlılık olarak kabul görmüştür. En veya babası üzerinden sağlık yardımı Kanun gereğidir. 
son yapılan anayasa değişikliklerinde, alan kız veya erkek çocuk orta 

Kısmi süreli ve belirli süreli kadınlar ve yaşılar için pozitif öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, 
çalışanlar da, genel sağlık ayrımcılığın önemine yer verilmiştir. yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 
sigortasından etkilenecektir. Bazı yaşını ikmal edinceye kadar sağlık Kız çocukları açısından, genel 
istihdam biçimlerinde, 30 günden az yardımı almaya devam ederler. Kız sağlık sigortasında eşitlik ilkesine 
çalışılma durumunda ay içerisinde çocuklarında tek bir uygulama aykırı hükümler bulunmaktadır. 5510 
çalışılmayan günlerin genel sağlık getirilmeli ve 5510 sayılı Kanunun sayılı Sosyal Sigortalan ve Genel 
sigortası primlerinin yatırılması bir 

Geçici 12. Maddesinde değişiklik Sağlık Sigortası Kanunu'nun iki ayrı 
zorunluluk olarak getirilmiştir. 

maddesi bulunmaktadır. 1 Ekim 2008 yapılmalıdır. Bu talebimiz, eşitlik 
Bu durumda olanların iki öncesi anne veya babası üzerinden bakımından değerlendirilmelidir.
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Enver
AĞCAKALE

Genel Eğt. ve
Teşk. Sekr.

-
Erzurum

Şube Başkanı

GENEL SAĞLIK SİGORTASININ RİSKLERİ

“FRANSIZ MALLARINI ALMAYIN”
Fransa Meclisi Genel Kurulu'nda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını suç sayılmasını öngören 

yasa teklifi kabul edilirken, TBMM, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan 
yasa teklifinin Fransa Meclisi Genel Kurulu gündemine gelmesini kınayan bir bildiri yayınladı. Bildiriye 
AKP, CHP ve MHP milletvekilleri imza koyarken, BDP milletvekilleri imzalamadı.

Konuyla ilgili dün açıklama yaparak tepkisini dile getiren Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut, Bir 
zamanlar Fransız Devrimi ile demokrasinin ilk adımlarını atan Fransa'nın bugün takındığı yanlış tavrın 
kendilerine yakışmadığını, Osmanlı zamanında kendilerine ayrıcalıklar tanındığını ve Osmanlı'nın her 
zaman Fransa'yı koruduğunu söyledi.

Emeklilere ve tüm vatandaşlara çağrı yapan Bulut, “Türkiye'de şişe suyundan bebek bezine, 
otomobilden çantaya, cilt ürünlerinden giyime kadar birçok Fransız malı var, bunları almayın” dedi.

Fransa'nın yaptığı ayıba Karabük'te ilk tepkiyi 
Şube Başkanımız Celal Bulut gösterdi. Bulut emeklilere seslendi;

Z i y a r e t  s ı r a s ı n d a  M a l a t y a ' d a n  
k o n u ş a n  M a l a t y a  Ş u b e  

E d i r n e  S G K  İ l  
Başkanımız Özdemir, Sümer'in 

Müdürlüğü'ne atanan hizmetleriyle örnek bir profil 

çizen değerli bir bürokrat olarak SGK İl Müdürü Metin 
anılacağını belirterek, “Sayın Sümer, Malatya Şube 
müdürümüze birlikte yaptığımız 

Başkanımız A. Vahap çalışmalara gösterdiği özen için ve 

e m e k l i l e r i m i z e  g ö s t e r d i ğ i  Özdemir ve Şube 
yakınlık için şükranlarımızı Y ö n e t i m  K u r u l u  
sunuyor ve yeni görev yerinde 

Üyelerimize bir veda başarılarının devamını diliyoruz” 
ziyareti gerçekleştirdi. dedi.

Celal BULUT
Karabük Şube 

Başkanımız

İL MÜDÜRÜNDEN, ŞUBEMİZE VEDA ZİYARETİ
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Karabük ve Safranbolu Şubelerimiz ile Karabük 

Vatan Hastanesi arasında emekli üyelerimiz ve eşleri 

için protokol yapıldı. Yapılan Protokol gereğince, dernek 

üyelerimiz ve eşleri Vatan Hastanesine gittiklerinde 

dernek üye kartını göstererek aşağıdaki indirimlerdin 

yararlanabilecek:
- Ayaktan tedavi hizmetlerinde tüm muayene, tetkik ve tedavilerde sosyal 

güvenlik kurumunun almış olduğu katkı payı haricinde hiçbir işlemden ek ücret 

alınmayacak.

- Ayaktan tedavilerde hastanede yapılan MR, Tomografi, USG Doppler, 

Laboratuar tetkiklerinden hiçbir fark ücreti alınmayacak.

- Anjio ve Kalp Damar cerrahisi, açık kalp 

ameliyatlarından her hangi bir ücret alınmayacak.

- Bunların dışında yatarak tedavi hizmetlerinde ve 

ameliyatlarda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı 

tutarın dışında kalan fiyattan %20 indirim yapılacak.

Karabük Şube Başkanımız Celal Bulut yapılan 

anlaşmayla emeklilerimizin kaliteli sağlık hizmetlerine 

en uygun şartlarda sahip olabilmelerinin önünün 

açıldığını belirterek, protokolün üyelerimize hayırlı 

olmasını diledi. Safranbolu Şube Başkanımız Saim 

Tiryaki de, Vatan Hastanesi ile yapılan anlaşmanın 

üyelerimiz ve eşlerine hayırlı olması temennisini paylaştı.

KARABÜK VE SAFRANBOLU ŞUBELERİMİZ 

VATAN HASTANESİ İLE ANLAŞMA YAPTI

Bartın Şube Başkanımız İsmail Kulaç, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını 
yitirdi. 17 yıldır şube başkanlığı görevini sürdüren ve aynı zamanda Genel Merkez 
Denetim Kurulu Başkanlığımızı yapmakta olan 73 yaşındaki Kulaç, Bahar sitesindeki 
evinde okunan duanın ardından cenaze namazı kılınmak üzere Tuna Camisine getirildi.

2 çocuk babası ve 4 torun sahibi olan Kulaç, kılınan cenaze namazının ardından 
Orduyeri Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bartın Valisi İsa Küçük, CHP Bartın 
milletvekili Rıza Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Genel Başkanımız 
Kazım Ergün, Genel Sekreterimiz Recep Orhan, Hukuk Müşavirimiz ve eski Bartın 
Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ekrem 
Öztekneci, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Regaip Bayraktar, 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Toksöz ve Kulaç'ın akrabaları 
ve yakınları ile bazı şube başkanlarımız katıldı.

Emeklinin hak arama mücadelesine büyük hizmetleri geçmiş, değerli bir insanı 
yitirmenin acısını yaşadıklarını ifade eden Genel Başkanımız Kazım Ergün, “Anısını 
ve hizmetlerini yaşatacağız. Emeklinin hak mücadelesindeki hizmetleri asla 
unutulmayacak” dedi.

İsmail Kulaç'ı 

Ebediyete 

Uğurladık
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NAZİLLİ ŞUBEMİZDEN 

KORE GAZİSİNE VEFA

Nazilli Şubemiz tarafından Türkiye 

Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi üyesi bir 

Kore gazisine tekerlekli sandalye hediye edildi. 

Her iki kalça kemiği kırık olan ve yürüyemez 

duruma gelen Kore gazisi Hüseyin Okyay (83) 'ı 

Çapahasan Mahallesi 218. sokakta bulunan 

evinde ziyaret eden Türkiye Muharip Gaziler 

Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş ve 

yönetim kurulu üyeleri ile Nazilli Şube 

Başkanımız A. Cahit Coşkun, tekerlekli 

sandalyeyi kendisine teslim etti. Her iki dernek 

yöneticilerine teşekkür eden Kore gazisi, “Bu 

sandalye sayesinde güneşli havalarda dışarı 

çıkıp gezme imkanına kavuştum” dedi.

kadar yapılanları ve halen devam Sincan Belediye Başkanı 
eden çok önemli projeleri Sincanlı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan 
emeklilerle paylaştı.Şubemizin üyelerini ağırladı.

Sincan Belediyesi için; ortaya 
k o y d u ğ u  v e  g e l e c e k t e  Sincan Belediye Başkanı 
gerçekleştireceği kısa, orta ve uzun Doç. Dr. Mustafa Tuna, Türkiye 
vadeli planlarından bahseden Emekliler Derneği Sincan Şubesi 
Başkan Tuna “Yaptığımız ve üyelerini ağırladı. Karşılıklı bilgi 
y a p a c a ğ ı m ı z  h e r  h i z m e t t e  a l ışveriş inin gerçekleşt iğ i  
önceliğimiz her zaman “insan”… buluşmada Sincan Belediye 
Kamu yararını ve kaynakların Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 
verimli kullanılması ilkesini belediye faaliyetleri hakkında 
merkeze alarak çalışmaktayız. b i r  s u n u m  y a p t ı .  Tu n a ,  
Şunu fark ettim ki, her projede bu " B ü y ü k l e r i m i z i n  h a y a t  
p r e n s i p l e  y o l a  ç ı k a r a k ,  tecrübeleri ve deneyimleri bizler 
ilkelerimizden şaşmadan hareket için son derece kıymetlidir" dedi.
ettiğimizde işimiz daima rast Katılımcı belediyecilik 

gitmiştir… Bu yolda büyüklerimizin tecrübeleri ise bizim daima anlayışı ile her zaman sivil toplumun gücüne inanarak hareket 
rehberimiz olmuştur" diye konuştu.eden Sincan Belediyesi bu kez de Türkiye Emekli Derneği ile 

Toplantıda söz alan Sincan Şube Başkanımız Talip Hakverdi bir araya geldi. Emekli vatandaşlar ile buluşan Sincan Belediye 
de "Başkanımızla bir önceki görüşmemizde, kendisinin bizlere Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, belediye faaliyetleri ile ilgili bir 
anlattığı projelerin bugün çoğunun tamamlanıp hayata geçtiğini sunum yaparken, onlarla karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde 
görüyoruz. Başkanımızın özveri ve gayreti hepimizce malumdur. bulundu. Buluşmada Başkan Tuna misafirleri ile bol bol sohbet 

edip onların dilek ve görüşleri ile tek tek ilgilendi. Sincan Biz dernek olarak başkanımıza müteşekkiriz" ifadelerini 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan'da şimdiye kullandı.

Sincan Belediye Başkanı Tuna, emeklileri ağırladı

Avcılar Şube Başkanımız Necdet Kömeçoğlu ve beraberinde 

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan heyet Avcılar 

Kaymakamı Savaş Tuncer´i makamında ziyaret ederek emeklilerin 

sorunları ve beklentileri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Avcılar Kaymakamı Savaş 

Tuncer emeklilerin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için bütün 

imkanların kullanılması gerektiğini ifade etti.

AVCILAR ŞUBEMİZDEN

PROTOKOL ZİYARETİ



TÜED -8- TÜED -9-

SOSYAL GÜVENLİK
BAŞLARKEN…

Türkiye Emekliler Derneği Haber Bültenimiz;, emeklilere dönük çalışmalarının 

yanında sosyal güvenlik sisteminin adil ve eşit bir şekilde uygulanması için 

b i l imse l  ça l ı şma la r ı  da  önemsemekted i r.  Sosya l  Güven l i k  

Kurumu/Üniversiteler/sivil toplum örgütleriyle işbirliğini önemseyen 

Derneğimiz, toplumun güvencesi ve sigortası olan sosyal güvenliği kapsamlı 

bir şekilde değerlendirmeyi kendisine görev saymaktadır. Bültenimizin bu 

sayısından itibaren “Sosyal Güvenlik Hukuku” adı altında araştırma, inceleme 

ve yorumlara yer verilecektir. Bu köşede, soru/cevap bölümü olacağı gibi, 

makaleler başta olmak üzere her türlü öneriye de yer verilecektir. 

konu olan intibakın Türkiye Emekliler Derneği'nin uzun 
adil ve eşit bir 

yıllar gündemde tuttuğu intibakta ilk şekilde 

yapılabilmesi için adım atıldı ve bu konu Bakanlar 
ilk adımın gösterge Kurulu'nda değerlendirilerek Kanun 
tablosundan 

Tasarısı şekline dönüştürüldü. başlatılmasını 

önerdi. Bu konuda hazırlanan görüş ve önerilerimiz, başta 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, “gönül 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK olmak isterdi ki tüm emeklileri kapsama alan bir intibakı yapalım. 
üzere, yetkili makamlara sunuldu. Bugüne kadar gelişme hızından hiç pay almayan 2000 öncesi 

emeklileri ilk planda gündeme aldık ve gelişme hızından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, her türlü 
yüzde 75 pay vermeyi kararlaştırdık” açıklamasında öneriye de açık olduklarını belirterek, Emekliler Derneği ve 
bulundu. SGK'nın ortak bir çalışma yapmasını ve bu çalışmalardan da 
Türkiye Emekliler Derneği, 2000 öncesi emeklilere gelişme 

yararlanılabileceğini söyledi.hızından pay verilmesini eşitlik adına savundu ve teknik bir 

İNTİBAK BEKLENTİSİ GİDEREK YÜKSELİYOR

İntibak yapılırken temel kriterler olarak 2000 öncesi dönem için göstergeler, 

2000 sonrası dönem için prim kazançları ve aylık bağlama oranları 

değerlendirilmelidir. 

2000 öncesi dönemde gerek prim kazançları, gerekse gelir ve aylık artışları 

gösterge ve katsayı sistemine göre yapıldığından, kendi içinde bir denge 

bulunmaktaydı. Göstergelerin günün koşullarına göre yükseltilmemesi, aylıkların 

düşük kalmasında belirleyici oldu. 

2000 öncesi emekliler için iki gösterge tablosu (normal gösterge – üst 

gösterge) TEK GÖSTERGE'ye dönüştürülmelidir. Bu şekilde kendi içinde yukarıya 

doğru intibaklar yapılmalı, aynı koşulları taşıyanlar arasında eşitlik sağlanmalıdır. 

Üst göstergedeki derece ve kademeler korunarak, 2000 öncesi emeklileri 

kapsayan tek bir gösterge tablosu yeniden belirlenmeli, derece ve kademelere göre 

emeklilerin intibakları yukarıya doğru güncellenmelidir.

2000 SONRASI EMEKLİLER DE REFAHTAN PAY ALMALI

2000 sonrası dönemde 4/a ve 4/b kapsamında emekli olanlara, emekli olduğu 

tarihten itibaren gelişme hızı artışı yansıtılmadığından, eşitsizlik yaratan bir diğer 

uygulamaya dönüştü. Gelir ve aylıkların yükseltilmesi ile ilgili 5510 sayılı Kanun'un 

55. maddesi, güncellenme katsayısı esasları ile uyumlu hale getirilmelidir.

İNTİBAK 

KRİTERLERİ 

intibakın esaslı bir şekilde yapılabilmesi için 2000 öncesi ve 2000 Sosyal güvenlik sisteminin en önemli 
sonrasının birlikte ele alınması gerektiğini açıkça ortaya uygulama alanı olan gelir ve aylıkların 
koymaktadır.

hesaplanması ve yükseltilmesinde norm ve 
Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Planları Sosyal Güvenlik 

standart birliği kurulamadığından, gelir ve Özel İhtisas Komisyonu Raporlarında; “SSK'da normal 

aylık alanlar arasında adaletsizlik ve gösterge-üst gösterge sorunu, TEK BİR GÖSTERGE sistemi ile 

intibaklar yapılarak çözümlenmelidir” şeklinde bir hedef eşitsizlikler giderek büyüdü. 
1978 yılından itibaren katsayı ve gösterge sistemine geçildi. Emekli benimsenmiştir. Raporda; ”norm birliğine geçilirken mevcut 
aylıkların hesaplanmasında gösterge x katsayı x aylık bağlama sosyal güvenlik kuruluşlarının kendi içindeki objektif olmayan 
oranı esas alındı ve bu uygulama 1999 yılı sonuna kadar devam etti. 

farklılıklar giderilmeli ve ortak standartlar oluşturulmadır. 1978 yılından göstergeler sağlıklı bir kritere göre yürütülmemesi 
Taban aylıklar ve gelirler eşitlenmeli ve bu seviyenin tespitinde sonucunda, gelir ve aylıklarda eşitlik ilkesinden uzaklaşıldı. Prim 

kazancı ve prim gün sayıları aynı olanların aylıklarında eşitlik tam olarak insan onuruna yaraşır hayat seviyesi dikkate alınmalıdır. Sosyal güvenlik 
sağlanamadı.   kuruluşlarının standartlarındaki farklılıklar yasal düzenlemelerle SSK için 
Bunun en büyük nedeni, 1978 yılı sonrası gösterge tablolarının bir plan 

intibak yapılarak giderilmelidir.” önerisinde bulunulmuştur. dahilinde yükseltilmemesidir. 2000 öncesi emeklilerin intibakları yapılmadığı 
Gösterge tablolarının iyileştirilmesi ve bununla gelir ve aylıklarda adalet ve eşitlik gibi, 4447 sayılı Kanun ile birlikte gelir ve aylıklarının aylık tüketici fiyat 

artışlarına göre artırılması, var olan eşitsizlikleri daha da büyüttü. sağlanmasını bir hedef olarak değerlendiren 61. Hükümet Programında ve 2012 
SGK'ın değerlendirmelerinde; “Aylıkların farklılaşmasının temelinde, 2000 

Yılı Programında “Adil bir intibak sistemi kademeli olarak hayata geçirilecektir” 
öncesi ve sonrası dönemlerde aylık bağlama sisteminin parametreleri üzerinde 

taahhüdü, bütün emeklileri büyük bir beklentinin içerisine soktu. yapılan değişiklikler yatmaktadır” denilmektedir. Bu değerlendirme, 

Türkiye Emekliler Derneği'nin

İntibak İle İlgili Görüş ve Önerileri

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen ve TBMM'ye 
sevk edilen Kanun Tasarısında, 2000 öncesi 
emeklilere yapılacak intibak kuralları belli oldu.

1999 Aralık ayındaki göstergeler ve katsayılar esas alınarak, emekli aylıklarının yeniden 
hesaplanması öngörülüyor.

Normal göstergeden emekli olanların 5000 gün prim karşılığı olanların aylık bağlama oranları yüzde 
60 kuralı getiriliyor. Üst göstergeden emekli olanlara ise, derece ve kademelerine göre 5000 primi olanlara 
yüzde 50-59.9 arasında bir aylık bağlama sistemi öngörülüyor. 5000 günün üstünde prim günü olanların her 
bir 240 gün karşılığı olarak aylık bağlama oranına bir puan ilave yapılırken, 5000 günün altında olanların 
aylık bağlama oranları hesaplanırken, 240 güne karşılık bir puan azalma yapılacaktır.  

Yaştan emekli olanların, kadınsa 50 yaşından sonra her bir yaş için bir puan, erkek ise, 55 yaşından 
sonra her bir yaş için bir puan aylık bağlama oranlarına ilave yapılacaktır. 

Emekli aylıkları yeniden hesaplanırken, Aralık 1999 tarihindeki gösterge x katsayı x aylık bağlama 
oranı sonucu bulunan aylık, 2000-Ocak 2008 tarihine kadar yıllık tüfe ve gelişme hızının yüzde 75'i dikkate 
alınarak artırılacaktır. Ocak 2008 sonrası dönem sonrası için emekli aylıklarına yapılan artışlarla intibak 
aylığı hesaplanmış olacaktır. Mevcut aylıklarla, yeniden hesaplanan aylıklar kıyaslanacak ve bir fark 
çıkması durumunda, aradaki fark intibak olarak mevcut aylıklara ilave edilecektir. İntibaktan pay 
çıkmaması durumunda, mevcut aylıklarda hiçbir şekilde indirim olmayacaktır.

Hükümetin önerisinin özeti; 2000 öncesi prim gün sayısı 5000 günden fazla olanların intibaktan bir 
iyileştirme alacağı, 5000 günün altında olanların ise sınırlı bir şekilde yararlanacağı şeklindedir. Bunun 
yanında gösterge rakamı da önemli bir kıstas olacaktır. Kanun Tasarısında, alt sınır aylığı uygulaması 
kaldırıldığından, prim gün sayısı artı puan olarak değerlendiriliyor.

İNTİBAK İLE İLGİLİ HÜKÜMETİN SON ÖNERİSİ NE GETİRİYOR?

SOSYAL

GÜVENLİK

HAKKINDA

HERŞEY

BU KÖŞEDE

OLACAK...
Sorun, yanıtlayalım...

Paylaşın, yayınlayalım...

www.tied.org.tr
fax: 0312. 230 16 41
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Turhal Şubemizin Olağan Genel 

Kurulu 13 Kasım 2011 tarihinde yapıldı. 

Divan Başkanlığı'nı Genel Başkanımız 

Kazım Ergün'ün yaptığı Genel Kurul'a; 

Genel Başkan Yardımcımız Gazi Aykırı, 

Genel Sekreterimiz Recep Orhan ve Genel 

Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz da 

katıldılar.

Genel kurulda yapılan seçimlerde, 

üyelerinin takdiriyle İsmet Sert yeniden 

Şube Başkanlığı görevine seçilirken, Şube 

Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu; 

Hasan Aygün, Hüseyin Sezerol, Hami 

Bardak, Selma Çetinarslan.

TURHAL ŞUBEMİZDE KONGRE HEYECANI

SAFRANBOLU ŞUBEMİZDE OLAĞAN KONGRE YAPILDI
Safranbolu Şubemizin Olağan 

Genel Kurulu 14 Ocak 2012 tarihinde 

yapıldı. Divan Başkanlığı'nı Genel 

Başkanımız Kazım Ergün'ün yaptığı 

G e n e l  K u r u l ' a ;  G e n e l  M a l i  

Sekreterimiz Ömer Kurnaz da katıldı.

G e n e l  k u r u l d a  y a p ı l a n  

seçimlerde, üyelerinin takdiriyle Saim 

Tiryaki yeniden Şube Başkanlığı 

görevine seçilirken, Şube Yönetim 

Kurulu da şu isimlerden oluştu; Ali 

Türkkan, Ahmet Ali Yüksel, Hikmet 

Çakıroğlu, Mevlüt Eraslan.

DOMANİÇ ŞUBE YÖNETİMİMİZ GÜVEN TAZELEDİ

Domaniç Şubemizin Olağan Genel Kurulu 

27 Ocak 2012 tarihinde yapıldı. Divan 

Başkanlığı'nı Genel Mali Sekreterimiz Ömer 

Kurnaz'ın yaptığı Genel Kurul'a çok sayıda 

emeklimiz ilgi gösterdi. 

Genel kurulda yapılan seçimlerde, 

üyelerinin takdiriyle Kemal Sert yeniden Şube 

Başkanlığı görevine seçilirken, Şube Yönetim 

Kurulu da şu isimlerden oluştu; Hasan 

Karakoyun, A. Fuat Yaman, Mehmet Sarı, Yusuf 

Tanrıverdi.
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Yüreğir Şubesi Başkanımız Nakış Kocatürk, emekli, dul ve yetimlerin borç batağı 
içerisinde olduğunu öne sürdü. Emekli, dul ve yetimlerin açlığa mahkum edildiğini belirten Nakış 
Kocatürk, Yüreğir'de emekli, dul ve yetimlerin banka kredisi alarak ayakta kalabildiğine dikkat 
çekti. Nakış Kocatürk, “Derneğimize üye emekli, dul ve yetimler banka kredisi alarak ayakta 
kalabilme mücadelesi veriyor. Pek çok emekli, dul ve yetimlerimiz bankalara borçlu durumda. 
Borcu borç alarak kapatma hesabındalar.” diye konuştu.

“GELECEĞİMİZ KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ”

TÜED Genel Merkezi'nin bir süre önce yapmış olduğu borç araştırması ile yaşanan 
durumun daha net gözler önüne serildiğini ifade eden Nakış Kocatürk, Türkiye'nin giderek artan 
borç faizi batağına doğru sürüklendiğine dikkat çekti. İç ve dış borç faizine ödenen milyarlarca 
TL'nin yeni yatırımların yapılmasını engellediğini ve işsizlik sorununun büyümesine neden 
olduğunu söyleyen Nakış Kocatürk, “Ne yazık ki geleceğimiz konusunda bu gelişmeler bizi 
endişelendirmektedir. Ancak biz bu araştırmaları; başta yetkililer olmak üzere bütün 
kamuoyunun dikkatine sunarak gerekli tedbirlerin alınabilmesini ve toplumumuzun da gereken 
hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Bizler çocuklarımıza ve torunlarımıza faizini bile ödemekte 
güçlük çektiğimiz borçlar bırakmak istemiyoruz. Türkiye artık bu gerçeği görmeli ve topyekun 
bir kalkınma hamlesine girişmelidir” dedi.

“BORÇ BATAĞINDAYIZ”

Eskişehir Şube Başkanımız 
Arif Duru, Bakanlar 
Kurulu'nda görüşülerek, 
TBMM'ye gönderilen İntibak 
Yasa taslağı hakkında 
milletvekillerinin desteğini 
beklediklerini söyledi. Duru, 
“Biz yıllardır mücadele ederek 
yasanın gündeme alınmasını 
sağladık. Milletvekillerinin 
gereken desteği vermesini 
istiyoruz” dedi.

Vekillerden Destek Bekliyoruz

EMEKLİLERE TÜKETİCİ BİLGİSİ
Balıkesir Şubemizin üyeleri TÜKODER Başkanı Necdet Bayhan'dan tüketici hakları 

konusunda ayrıntılı bilgi aldılar.

TÜKODER tüketicileri bilgilendirmeye devam ediyor. Dünde Özel 

İdare İşhanı'nda bulunan Türk Ocakları'nda TÜKODER Başkanı Necdet 

Bayhan, üyelerimize bilgi verdi. Balıkesir Şube Başkanımız Kenan Siyer 

üyelere yönelik yapılan ayrıntılı bilgilendirme toplantısından dolayı 

dernek başkanına teşekkür etti. 

Tüketici Koruma Derneği Başkanı Bayhan, tüketicilerin barınma, 

ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanılacak su bulma, ulaşım ve 

haberleşmenin tüketicilerin en temel hakları olduğunu söyledi. Her 

tüketicinin hakları talep edebileceğini, haklara ulaşabileceğini ve 

kullanabileceğini belirten Bayhan, tüketilmek üzere satışa sunulan her 

türlü mal ve hizmetin yaşam ve sağlık açısından kullanıcılarına zarar 

vermeyecek durumda bulunmasının tüketicinin hakkı olduğuna vurgu 

yaptı.

Arif Duru, “İşçi emeklisi, dul ve 

yetimlerini ilgilendiren ve senelerden beri 

mücadele  ederek hükümet programına 

alınmasında büyük payımız olan İntibak Yasa 

taslağı 16 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'nda 

görüşülerek, TBMM'ye gönderilmesi kararı 

alınmıştır. İntibak Kanunu taslağı TBMM'de 

g ö r ü ş ü l m e y e  b a ş l a d ı ğ ı  z a m a n ,  b ü t ü n  

milletvekillerinden ve özellikle Eskişehir 

milletvekillerinden bu konuda çok büyük çaba 

sarf etmesini ve emeklileri memnun edecek bir 

yasa çıkartılmasını bekliyoruz. Biz yıllardır 

mücadele ederek yasanın gündeme alınmasını 

sağ ladık  ş imdi  söz  mi l le tveki l l er inde .  

Milletvekillerinin gereken desteği vermesini 

istiyoruz” şeklinde konuştu.

Nakış KOCATÜRK
Yüreğir Şube 
Başkanımız

Arif DURU
Eskişehir Şube 

Başkanımız
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI NE GETİRİYOR ?
1.1.2012 itibariyle uygulamaya konulan genel sağlık sigortası, sosyal güvencesi olmayanlar ile yeşil 

kart sahibi olanlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Başlıklar halinde bireylerin yükümlülükleri ve var 

olan haklarını anlatmaya çalışacağız.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortası ile ilgili 50 sorulu/cevaplı bir açıklama yaptı. Bu 

açıklamadan da yararlanılarak, genel sağlık sigortasında bilinmesi gerekenleri değerlendirdik ve kendi 

yorumumuzla birlikte bir açıklık getirmeye çalıştık.  Tekrarlara yer vermeden  soru ve cevaptan oluşan 

değerlendirmemizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.  

1- sigortalılar ile gelir ve aylık alanlar bir gelirleri hesaplamada dikkate alınmaktadır. Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına 
işleme gerek olmadan, sağlık yardımlarından Ancak nüfus kayıtlarında göre ana ve düşen aylık ortalama geliri asgari ücretin üçte 
yararlanmaya devam edecek mi ? babasından ayrı ikamet eden bakmakla biri ve üzerinde olanların genel sağlık sigortalısı 

yükümlülük durumu sona ermiş olanların gelir olarak prim ödeme yükümlüsü (60/g bendi 
Sigortalılar ile gelir ve aylık alanlar ile testi, ayrı olarak yapılacaktır. kapsamında) kendisidir. Bu kişilerin bakmakla 

bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler 
yükümlü olduğu eş, çocukları, varsa ana ve 

sağlık yardımlarını almaya devam edecekler ve 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR
babası prim ödeme yükümlüsü değildir. Bunların genel sağlık sigortasıyla ilgili her hangi bir işleme 
bakmakla yükümlü olduğu eş, çocukları, ana ve de tabi tutulmayacaklardır. 5- Ana ve babasının sosyal güvencesi 
babası, tescil edilen sigortalı üzerinden sağlık olmayan çocuklar ne yapacaktır? 
yardımlarından yararlanacaklardır. 2 -  B a ğ - K u r  s i g o r t a l ı l a r ı n  

yükümlülükleri nelerdir ? Ülkemizde yaşayan herkes zorunlu 
olarak genel sağlık sigortalısı kapsamında tescil 9- Gelir testi işlemi yapılırken neler 

Bu durumda olanların borçlarının edileceğinden, bu kişilerin 18 yaşın altındaki dikkate alınmaktadır? 
tamamının ödenmesi veya 6183 sayılı Kanuna çocukları da bakmakla yükümlü oldukları çocuk 
göre 36 aya kadar taksitlendirmesi suretiyle ilk olarak Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescili Gelir testi yapılırken, genel sağlık 
taksitin (peşinatın) ödenmesi halinde, kendileri ve olan ana/babası üzerinden sağlık yardımlarından 

sigortalısı ile aynı ikametgâhta yaşayan eş, evli 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık faydalandırılacaktır. 18 yaşın altındaki tüm 

olmayan çocuklar ile ana ve babanın gelirleri, hizmetlerinden yararlanmaları mümkün çocuklara 30 gün prim ödemiş olma ve prim 
harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bulunmaktadır. Borçlu durumda olanların gelir borcu bulunmaması şartları aranmaksızın sağlık 
bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak testine başvurmaları koşulu getirilmiştir. hizmeti verilmeye devam edilecektir. 
belirlenen ailenin aylık geliri, hanede yaşayan aile 

3- 18 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR YEŞİL KARTLILAR bireyi sayısına bölünerek aile içinde kişi başına 
düşen gelirin aylık tutarı tespit edilmektedir. 

Kız çocukları: 5510 sayılı Sosyal 6- 1/1/2012 tarihinden önce yeşil kartı 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun o lan lar,  sağ l ık  yard ımlar ından  nas ı l  Gelir testi sonucuna göre; aile içinde kişi 
yürürlüğe girdiği tarihte (1 Ekim 2008) ilgili yararlanacaktır? başına düşen gelirin aylık ortalama tutarının, 
kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız 

brüt asgari ücretin üçte birinden az olması 
çocukları (yaş koşulu aranmaksızın) bu Kanun Yeşil kar sahibi olanlar, kartlarındaki 

halinde sağlık primi devlet tarafından gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi vizeleri dolana kadar bir işlem yapmayacaktır. 
karşılanmakta olup, kendileri ayrıca prim sayılacaktır. Ancak, durumlarında değişiklik Yeşil kart sahibi olanların vizeleri dolduğu 
ödemeyecektir. Gelirleri bu şekilde tespit olduğunda (evlenme, boşanma, işe girme, işten tarihten sonraki bir ay içerisinde Sosyal 
edilenler, 1/1/2012 öncesindeki yeşil kartlılarda çıkma) sağlık hizmetlerinden yararlanma Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat 

koşulları bu Kanun hükümlerine göre yeniden etmeleri bir zorunluluk olduğundan, gelir testi olduğu gibi prim ödemeyecekler ve Kanunun 
b e l i r l e n i r.  K ı z  ç o c u k l a r ı n ı n  d u r u m  araştırmasını istemeleri ve buna göre işlem ( 6 0 / c - 1 )  b e n d i  k a p s a m ı n d a  s i g o r t a l ı  
değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu yapılması gerekmektedir. Hanede kişi başına sayılacaklardır. 
kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden az olması 
yükümlü olunan kişi sayılacaklardır. durumunda, genel sağlık sigortası primleri devlet 

- Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari 
tarafından karşılanacaktır. 

ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (295,50 - 1 Ekim 2008 sonrasında ilk defa genel 
886,50-TL) ise aylık 35,46 -TL, sağlık sigortasından yararlanan kız çocukları, 7- Her hangi bir sosyal güvencesi 

- Kişi başına düşen aylık gelir, asgari erkek çocuklar ile aynı statüye bağlanmış, eğitim olmayanlar 31/1/2012 tarihine kadar gelir testi 
ücret ile asgari ücretin iki katı arasında (886,50 - görmemesi durumunda 18 yaşını doldurması ile için müracaat etmezlerse ne olacaktır? 
1.773-TL) ise aylık 106,38 -TL, birlikte anne ve babası üzerinden sağlık yardımı 

almasına son veriliyor ve genel sağlık primi 1.1.2012 tarihi itibariyle herhangi bir - Kişi başına düşen aylık gelir, asgari 
ödenmesi getiriliyor. 1 Ekim 2008 sonrası ilk defa sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sağlık ücretin iki katından daha fazla (1.773-TL?den) 
anne ve babası üzerinden sağlık yardımı alan kız sigortasından yararlanma süresi sona erenler, ise aylık 212,76 -TL, 
ve erkek çocukların eğitimlerine devam etmesi Kurumun tebligatını beklemeksizin doğrudan Genel sağlık sigortası primi ödenecektir. 
durumunda lise eğitimi için 20 yaş, yüksek sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 

Ödenen bu prim karşılığı sigortalı ve bakmakla 
öğretim eğitimi için 25 yaşa kadar bakmakla başvurabilirler. Ancak bu kişiler Kanunun (60/g) 

yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yükümlü kişiler olarak değerlendiriliyor. bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 
yararlanacaktır. sayılmakta ve bu kişilerin gelir testi yaptırmaları 

4- Bakmakla yükümlülük durumu sona için adreslerine gönderilen “gelir testine 
Ö Z E L  S A Ğ L I K  S İ G O R T A S I  eren çocukların gelir testinde ana ve babasının müracaat bildirimi” tebliğ tarihinden itibaren bir 

gelirleri mi yoksa kendi gelirleri mi dikkate ay içerisinde ikametlerinin bulunduğu yerdeki OLANLAR 
alınacaktır? sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 10- Özel sağlık sigortası bulunanların 

başvurmaları gerekmektedir. Gelir testi genel sağlık sigortası kapsamına alınması zorunlu 
Gelir tespitinde aile olarak aynı hane yapılmaması yönündeki yazılı beyanı ile Kuruma mudur? 

içinde yaşayan ve nüfus kayıtlarında yer alan eş, başvurması halinde, asgari ücretin iki katı 
yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve üzerinden % 12 oranı karşılığı olarak 213-TL 

1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık 
genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir. 

sigortası Kanun gereği “zorunlu” olarak kişinin ana ve babası esas alınmaktadır. Buna 
uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye?de göre; ana ve/veya babasıyla aynı adreste ikamet 8- Gelir testi sonucu prim ödeme 
ikamet eden herkes 5510 sayılı Kanunun eden ve yaş koşulları nedeniyle ana/babanın yükümlüsü olanların bakmakla yükümlü olduğu 
belirlediği şartlar içerisinde genel sağlık bakmakla yükümlüsü konumunda olmayanların kişileri de prim ödeyecek mi? 

gelir testi yapılırken ana, baba ve çocuğun sigortalısı olmak durumundadır. 

İŞTE GSS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
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11- 2022 sayılı Kanuna göre 1/1/2012  
tarihinden önce 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar, a) Eksik günlerin isteğe bağlı sigorta ile 15- İkamet adresi Türkiye'de olmakla 
sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır? tamamlanabilir. Böylece, eksik günlerin b i r l i k t e  y u r t d ı ş ı n d a  b u l u n a n  T ü r k  

emeklilik ve genel sağlık sigortası primleri vatandaşlarının gelir testi için başvurması 
1/1/2012 tarihinden önce 2022 sayılı b i r l i k t e  ö d e n d i ğ i n d e n ,  g e l i r  t e s t i n e  gerekmekte midir? 

Kanuna göre; 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar başvurulmayacaktır. Söz konusu primler, asgari 
herhangi bir vize ve gelir testi işlemine tabi ücret üzerinden de ödenebilir ve emeklilikte Söz konusu kişilerin, kendileri ya da 
olmaksızın aylık aldıkları sürece kendileri ile aranan prim gün sayısına katkı da sağlanmış Türkiye'deki yakınları tarafından, Adrese 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık olur. Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)?nden 
sigortasından Kanunun (60/c-3) bendi ikametgâh adresini yurtdışındaki adresi olarak 
kapsamında yararlanacaklardır.  1/1/2012 b) İsteğe bağlı sigorta ile eksik günlerin güncellemeleri halinde, genel sağlık sigortası 
tarihinden önce de olduğu gibi, 18 yaş altı özürlü tamamlanmaması durumunda, genel sağlık kapsamında sayılmayacaklardır. Ancak, bu 
aylığı alan çocukların ana ve babası bu özürlü sigortası priminin ödenmesi gelir testine göre kişilerin Türkiye?de yaşayan bakmakla 
çocuğu üzerinden bakmakla yükümlü sıfatıyla belirleneceğinden, sosyal dayanışma ve sosyal yükümlü bulunduğu kişiler (eş, çocuk, ana, 
sağlık yardımlarından yararlanmayacaktır. yardımlaşma vakfına başvurulması da bir baba), Kanunun 60/g bendi kapsamında tescil 
Özürlü çocuklar ise aylık aldıkları sürece sağlık zorunluluktur. Hanede kişi başına düşen gelir, edilecek olup, gelir testi için sosyal yardımlaşma 
y a r d ı m l a r ı n d a n  s a d e c e  k e n d i l e r i  asgari ücretin üçte birinden az olması ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri sonucu 
yararlanacaktır. durumunda, genel sağlık sigortası primleri yapılacak gelir testi sonucuna göre işlem 

devlet tarafından karşılanacaktır. Hanede kişi yapılacaktır. 
YAŞTAN DOLAYI EMEKLİ OLMAYI başına gelir, asgari ücretin üçte birinden fazla ise, 

BEKLEYENLER isteğe bağlı sigorta ile emeklilik ve genel sağlık T Ü R K İ Y E ' D E  Y A Ş A Y A N  
sigortası primleri, tercin edilen prim kazancı YABANCILAR 

12- Prim gün sayılarını ve sigortalılık üzerinden ödenebilir.  
süresini tamamlayıp, yaştan dolayı emekliliği 16- Türkiye'de bir yıldan uzun süredir 
bekleyenlerin durumu? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN yaşayan ancak kendi ülkelerinde sağlık 

DURUMU yardımlarından yararlanma hakkı bulunmayan 
Bu durumda olanlar de Kanunun (60/g) yabancılar ne yapacaktır? 

bendine göre genel sağlık sigortası kapsamına 14 - İşsizlik ödeneği alanların genel 
alınmış olup, gelir testine başvurmaları halinde sağlık sigortası nasıl olacak ? Türkiye'de kesintisiz bir yıllık ikamet 
gelir testi sonucuna göre primleri ya devlet süresini dolduran yabancılar, ilgili ülke 
tarafından ödenecek ya da kendileri aile içinde İşsiz kalan sigortalılar, işsizlik ödeneğine kapsamında genel sağlık sigortası uygulaması 
kişi başına düşen gelir tutarına göre genel sağlık hak kazanmışsa, ödeneğin sona erdiği tarihten yönünden sigortalı değilse bu sürenin dolduğu 
sigortası primi ödemekle yükümlü olacaklardır.  itibaren bir ay içerisinde sosyal dayanışma ve tarihten itibaren Kanunun (60/d) bendi 

y a r d ı m l a ş m a  v a k f ı n a  b a ş v u r m a k  k a p s a m ı n d a  g e n e l  s a ğ l ı k  s i g o r t a l ı s ı  
PART TİME ÇALIŞANLAR durumundadır. İşsizlik ödeneğine hak sayılmışlardır. Dolayısıyla bu kişilerin genel 

kanamayan işten çıkarılan sigortalılar ise, son sağlık sigortası kapsamında tescil işleminin 
13 - Part-time çalışan kişilerin genel bir yıl içerisinde 90 gün primlerinin olması yapılması için kesintisiz bir yıllık ikamet 

sağlık sigortasından yararlanmaları için eksik durumunda, 10+90 günün bitiminden itibaren süresinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde 
olan günlerin primlerini ödemeleri gerekecek bir ay içerisinde sosyal dayanışma ve sosyal kendilerine en yakın sosyal güvenlik il 
mi? yardımlaşma vakfına başvurmaları da bir müdürlüğü/sosyal  güvenlik merkezine 

zorunluluktur. Hanede kişi başına düşen gelir, başvurmaları gerekmektedir. 
Kısmi Süreli Çalışma: 4857 sayılı İş asgari ücretin üçte birinden az olması 

Kanunu'nun 13 ve 14 üncü maddelerine göre durumunda, genel sağlık sigortası primleri B U  İ N C E L E M E  T Ü R K İ Y E  
kısmi süreli veya çağrı üzerine yada ev devlet tarafından karşılanacaktır. EMEKLİLER DERNEĞİMİZİN RESMİ WEB 
hizmetlerinde 30 günden az çalışılması SAYFASINDAN VE RESMİ FACEBOOK 
durumunda, sigortalıların tercin edeceği iki YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK SAYFASINDAN ALINMIŞTIR.
seçenek bulunmaktadır: VATANDAŞLARI

Kırıkkale Şubemizden 

Emniyet Müdürü Kartal'a 

Teşekkür Ziyareti
bulunuyor. Bizim binamıza emekli dul ve yetimlerden oluşan Kırıkkale Şube Başkanımız Basri Keskin 
bayanlar sık sık gelip gidiyordu. Zaman zaman sıkıntılar yaşanıyordu. 

ve yönetim kurulu üyeleri, Emniyet Müdürü Sizin göreve gelmenizin ardından sokakta yapılan çalışmalar 
sonucunda sokağımıza huzur geldi. Bu örnek çalışmanızdan dolayı Kadri Kartal'a teşekkür ziyaretinde 
şahsınızda tüm Emniyet Teşkilatına teşekkür ediyorum" diye konuştu.bulundu.

Çalışmalarının bu şekilde dönüşünün olmasının kendilerini 
sevindirdiğini belirten Emniyet Müdürü  ise, "Vatandaşımızın huzuru Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nün 'Melek Girmez' diye tabir 
bizim için her şeyden önemli. Bölgedeki konuyu biliyorduk. Bölge edilen Menderes Caddesi 600. Sokak'ta yaptığı çalışma meyvesini 
sakinlerinin huzuru için çalışma yaptık. Polisimiz görevini ifa verdi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin yaptığı çalışma 
ederken vatandaşa yaklaşımı konusunda şikayet almadık. Çünkü bu sonrası sokakta huzur hakim oldu. Kırıkkale Şube Başkanımız 
konuda polisimiz eğitimlerden geçiyor. Kırıkkale genelinde bin 160 Basri Keskin ve yönetim kurulu üyeleri, Emniyet Müdürü Kadri 
personelimiz var. Görev yaptığım 2 yıllık süre zarfında Kartal'ı ziyaret ederek, yapılan çalışmadan dolayı teşekkür ettiler. 
personelimden şikayet almadım. Bu da benim için ayrı bir gurur Sokakta yapılan çalışmalara teşekkür eden Başkan Keskin, "Bizim 

dernek binamız 'Melek Girmez' diye tabir edilen sokakta vesilesi oluyor" dedi.
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ÖZEL AKAY HASTANESİ UZMANLARINCA HAZIRLANMAKTADIR

LOMBER SPİNAL STENOZ

(BELDE DAR KANAL)
ve bulguları olan olgularda MR programı kasları güçlendirme 
tetkikinde ileri derecede dar kanal açısından önemlidir. Aerobik, 
olmayabilir. bisiklete binme, yürüyüş 

Belirtiler genellikle sırt ya önerilebilir. Ayrıca belden yapılan 
da bacaklarda ağrı, uyuşukluk, enjeksiyon ve bloklar ağrının 
bacaklarda kramp ve güç kaybı 

kaldırılmasında kullanılabilir. Bu 
olabilir. Nadiren de idrar ve gaita 

enjeksiyonlar faset eklemlerine ya kaçırma ya da yapamama 
da sinirlerin çevresine yapılabilir.şikayetleri olabilir. Ancak en önemli Tanım:

Bu tedaviler hastalığı belirti yürümekle ve ayakta Omurlar, vücudumuza dayanak 
ortadan kaldırmaz, ancak etkisini kalmakla bacaklarda sızı şeklinde olan ve omurilikle sinir liflerinin 

ağrı, uyuşma ve güçsüzlüktür. Ağrı azaltır ya da geçirir. Dar kanal, korunmasını sağlayan kemik 
oturmakla veya durmakla şikayetler ciddi güç kaybı olmadıkça ve idrar-yapılardır. Omurilik ve sinir lifleri, 
azalır ya da düzelir. Hastanın gaita problemleri oluşmadıkça acil omurların ortasında bulunan ve 
yürüme mesafesi giderek azalır. spinal kanal denen bir kanal içinde olarak cerrahi tedavi gerektirmez.
Şikayetler sürekli ya da periyodlar başın alt kısmından başlayarak Cerrahi tedavi 
şeklinde olabilir. Öne eğilerek aşağıya kuyruk sokumumuzda yöntemlerinde temel amaç sinirlere yürümek şikayetleri hafifletir.sonlanırlar. Omurlar arasında ve omuriliğe olan basının Nasıl Tanı Konur?vücudumuzdaki güç yüklenmelerine 

kaldırılmasıdır. Ayrıca omurganın Hekim tarafından hastanın süspansiyon görevi yapan ve 
mekaniğinde bozulma varsa bu da sorgulanması ve muayenesi tanıda omurları birbirine bağlayan diskler 

mutlak olması gerekendir. tedavi edilmelidir. Basının vardır.
Radyolojik bulgular tanının kaldırılması için omurların arka Bu diskler normalde su 
konulmasından çok hekimin tanısını içeriği fazla yumuşak yapıdadırlar. kısımlarının kaldırılması 
desteklemelidir. Daha önce de Yaş ilerledikçe bu disklerin (laminektomi) en sık tercih edilen 
bahsedildiği gibi radyolojik olarak biyolojik yapısı değişir ve sıvı yöntemlerden birisidir. Ayrıca disk 
ciddi dar kanalı olan olgularda kaybederler. Bu durumda diskin basısı varsa (fıtıklaşma) buda tedavi belirti ve bulgu olmayabilir.yük taşıma ve süspansiyon yeteneği 

edilmelidir. Omurların sabitliğine Tanıda direkt grafiler, azalır, sertleşerek bulunduğu yerden 
bozulma olduğunda omurları vida-manyetik rezonans görüntüleme spinal kanala doğru taşarak 
rot sistemleri veya başka tekniklerle tetkikleri ve bilgisayarlı tomografi fıtıklaşmaya ve kanal çapında 

en sık kullanılan tanı yöntemleridir. birbirine tutturup sabitlemek, daralmaya neden olabilirler.
İhtiyaç duyulduğunda Ayrıca omurları birbirine omurlar arasına kemik veya başka 
elektromiyografi (EMG) tetkiki de bağlayan faset eklemlerindeki materyallerle füzyon yapmak, 
yapılabilir. Tüm bu çalışmalar kanal büyüme ve anatomik yapılarındaki önden, yandan veya arkadan 
darlığının şiddeti, sinir kökü basısı, değişim, kanalın yanlardan yapılabilecek girişimlerle 
darlığın yerinin saptanmasını daralmasına, bazen de omurların 

sağlanabilir. Hastanemizde de sağlar.mekaniğin değişmesi ve omurların 
yapılabilen bir teknikle dar kanal Tedavi Seçenekleri Nelerdir?birbiri üzerinde kayma ya da 
olgularında belin tek tarafı açılarak Tedavi, şikayet, muayene dönmesine neden olur. Çoğunlukla 
orta kısım ve karşı tarafta da bası bulguları ve tetkiklerin sonucuna bu duruma kemik yapılar 

göre belirlenir. Hafif olgularda ilaç ortadan kaldırılabilmektedir ve bu arasındaki bağların da kalınlaşması 
tedavisi ve öneriler ilk seçenektir. eklenir ve spinal kanal, hem önden, yöntem diğer yöntemlere göre daha 
İlaç olarak hekimin önerisi hem yanlardan, hem de arkadan az invaziv, ameliyat sonrası dönemi 
doğrultusunda ağrı kesici ve anti-daralır. daha avantajlıdır.  
inflamatuar ajanlarla kas gevşetici Belirtiler Nelerdir? Cerrahi sonrası hastanede 

Dar kanal her zaman belirti ajanlar kullanılabilir. Ağrısız 
kalış süresi 3-4 gündür. Hasta 

vermeyebilir. Belirti ve muayene dönemlerde yürüyüş ve hekimin 
cerrahinin şekline göre 3-6 hafta bulguları ile radyolojik bulgular önerdiği egzersiz ve sporlar 
sonra normal yaşamına tamamen uyumlu olmayabilir. MR tetkikinde yapılabilir. İlaç tedavisinden 
kavuşabilmekte ve tüm ciddi dar kanal olan olgularda faydalanılmazsa fizik tedavi de 

belirti olmayabilirken, ciddi belirti aktivitelerine geri dönebilmektedir.denenebilir. Fizik tedavi ve egzersiz 

Doç. Dr. Halil İbrahim Seçer

Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Uzmanı
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her ne olursan ol,
ya olduğun gibi görün,
ya göründügün gibi ol.

Hz. MEVLANA

70'li yaşlarına gelmiş iki yaşlı adam, 

bir ömür boyu birbirlerinin en iyi 

dostu olmuşlardı... 

Derken bir gün bir tanesi ağır hasta 

oldu. Ölüm döşeğindeyken yanında 

yine en iyi dostu vardı ve ona fısıldadı. 

“Bana bir iyilik yap olur mu? Cennete 

gittikten sonra orda futbol oynanıyorsa 

lütfen bir şekilde bana haber ver." 

Öteki "Tamam..."dedi. "Bütün 

hayatım boyunca en iyi dostum sendin, 

bunu senin için yapacağım.”

Ve birkaç dakika sonra da adam öldü. 

Bir hafta sonra adam uyurken birden 

arkadaşının sesini duydu "Dostum. 

Sana bir iyi bir de kötü haberim var..." 

Öteki hemen sordu. 

"İyi haber nedir?" 

"Cennette futbol oynanıyor." 

"BU HARİKA. :))) Peki, kötü haber 

nedir?" 

"Yarınki maçta kalede sen varsın...”

EMEKLİNİN HALİ

Eskisi gidice yenisi gelir
Bütçe biter diye bir kıdım verir
Onun ruh halini yaşayan bilir
Emeklinin hali böyle dostlarım

Maaş için erken girer kuyruğa
Muhtaçtır ekmeğe, bir kaşık suya
Geceleri geç yatsa da uykuya
Borçlular rüyasına girer dostlarım

Maaşı alıp gelince evine
Kağıt kalemi alırda eline
Bakkala manava su elektriğe
Yazar elde sıfır kalır dostlarım

Ben anlarım emeklinin halini
Kapatır gözünü açar elini
Hayat denilen şey büker belini
Bak emeklinin haline dostlarım

Yıllarca bir ayakkabı alamaz
Kasabın yanına hiç uğrayamaz
Uğrasa da bir tek tike alamaz
Onun vay haline derim dostlarım

Eş dost ziyareti nedir bilemez
Bilse de elinden bir şeycik gelmez
Diş yoktur ama dişçiye gidemez
Yol parası belini büker dostlarım

Bir simittir onun öğle yemeği
Alırda yemek için kuru simidi
İstemez yanına içecek bir şeyi 
Emeklinin hali budur dostlarım

Zam özlemiyle bekler yılsonunu
Getiremez hiçbir ayın On'unu
Hiç bulamaz ki garip umduğunu
Emeklinin işi zordur dostlarım

Parkta oturup pek yüksekten atarlar
Eskiyi yıkıp yenisini kurarlar
Yılsonu gelince hava alırlar
Emeklinin hali böyle dostlarım

Bir an unutur gamı tasasını
Umutla bekler intibak yasasını
Vaatler doldurmuyor kesesini
Ömrü beklemekle geçer dostlarım

El ovuşturup da etek öpemez
Onurundan kimseye ödün vermez
Asla hiç kimseleri eteklemez
Emekli hep böyle yaşar dostlarım

Emekli etmiş onları kurumu
Emeklinin budur elim durumu
Bunca emeğin bu mudur sonu
Ne olacak emeklinin hali dostlarım

Şair Ana 
Şadiye ERYILMAZ
26.09.2010 Kırıkkale

“2. Dede Torun Evi” 
hizmete açıldı

Pursaklar Belediyesi'ne ait önemli 
projelerden biri olan Dede Torun 
Evi'nin ikincisi Pursaklar Merkez 
Mahallesi'nde açıldı. 

Daha önce Pursaklar Mimar Sinan Camii 
altında açılan 1. Dede Torun Evi'nde önemli 
hizmetler sunan Pursaklar Belediyesi şimdi de, 
Pursaklar Merkez  Mahal le s i  Atatürk  
Caddesi'nde 2. Dede Torun evini hizmete açtı.

Dede Torun Evi'nin açılışına Pursaklar 
Belediye Başkanı Selçuk Çetin, İlçe Kaymakamı, 
Salih Bıçak, STK temsilcileri, Belediye çalışanları 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan 
Başkan Selçuk Çetin, belediye olarak gördükleri 
eksiklikleri birer birer gidermenin mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade ederek, ikincisini açıkları 
Dede Torun Evi ile önemli hizmetler sunduklarını 
söyledi.

Kuşaklararası bağın güçlenmesi için bu tür 
hizmetlerin önemini vurgulayan Başkan Çetin, 2. 
Dede Torun Evi'nin de tüm Pursaklara hayırlı 
olmasını dileyerek, açılışa katılan herkese ayrı 
ayrı teşekkür etti.

Dede Torun Evi'nde geniş bir salonun yanı 
sıra kütüphane, çocuk oyun alanı, mutfak ve 
lavabolar bulunuyor.
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TÜED Hukuk Danışmanı

İNTİBAK YASA TASARISI 
2012 yılı programı, kamu harcama politikası başlığı altında; gösterge rakamı ile aynı dönemde 

“emekliler için adil bir intibak sistemi kademeli bir şekilde hayata yürürlükte bulunan memur maaş katsayısı 
geçirilecektir.”düzenlemesini getirmiştir. Bütçeye de bu konuda esas alınmaktadır. Yaşlılık aylığında, 
ödenek konduğu programda da 2012 yılında emekli aylıklarında gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olanlar için yüzde 60, üst 
kademeli intibak yapılacağının öngörüldüğü hedeflerinden belli gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olanlar için gösterge 
olduğu gibi Maliye Bakanı da bu konuyu açıkça ifade etmiştir. 2011 rakamlarına göre yüzde 59,9 ile yüzde 50 arasında belirlenmiş olan 
yılı bütçesinde sosyal güvenlik açık finansmanında prim affından taban aylık bağlama oranı nazara alınacaktır. Kadın ise 50, erkek ise 
sağlanan yaklaşık 8 milyar liranın da etkisi ile yüzde 46'lık hedef 55 yaşından büyük her yaş için ve 5 bin günden fazla ödenen her 
gerçekleşme farkı oluşmuş, açık finansmanı düşük gerçekleşmiştir.

240 günlük prim için birer artırılmakta, az olanlar birer 
İşçi emeklilerinde aylık bağlama sistemlerindeki değişiklikler 

eksiltilmektedir. Malullük ve ölüm aylıklarında da benzer bir 
nedeniyle birden fazla gruplar oluşmuş, adaletsizlik ve eşitsizlikler 

sistem getirilmektedir. Sigortalının 1999 yılı Aralık ayı dönemi doğmuştur. 01.01.1982 öncesi emekliler, 01.02.1982–01.01.1988 
itibariyle aylığı, tespit edilen gösterge rakamı memur maaş tarihleri arasında emekli olanlar, 20.06.1987 tarihli 3395 sayılı 
katsayısı ve aylık bağlama oranının çarpımı suretiyle belirlenir. Kanunla süper emekliler, 01.01.1988 -01.01.2000 tarihleri arasında 
Hesaplanan aylık 2008 yılına kadar geçen her takvim yılına ait tüfe emekli olanlar 01.01.2000–01.10.2008 arası emekli olanlar ve 
artış oranı ve gelişme hızının yüzde 75'inin birbirleriyle çarpımı 01.10.2008 sonrası emekli olanlar arasında oluşan gruplar, kendi 
sonucu bulunan çarpanla 2008 yılı Ocak ayına taşınacaktır. Bu içlerinde de çeşitlenmişlerdir.4447 sayılı yasa ile 2000 sonrası 
şekilde bulunan aylık miktarı 2008 Ocak dönemi ile tasarının emekli aylık ve gelirlerinin artışı enflasyona endekslenince 

eşitsizlik giderek her ay artmaya başlamıştır. 4447 sayılı yasa ile yürürlüğe girdiği ödeme dönemi arasında tüfe artış oranlarıyla 
Bağ-Kur'luların basamak sistemine son verilmesi ile onlar arasında artırılacaktır. Tasarıya göre hesaplanan aylık miktarının sigortalı 
da eşitsizlik başlamıştır. Tüm bu eşitsizlikler yıllardır İNTİBAK veya hak sahiplerinin ödenmekte olan aylık tutarının altında 
konusunu TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ'nin  gündemde kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edilecektir.
tutmasına neden olmuştur. 5510 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra seçilen 

Hazırlanan bir kanun tasarısı ile 2000 yılı öncesi 506 sayılı milletvekilleri ve belediye başkanları eğer memuriyetten 
Kanuna göre,  işçi emeklilerine bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm gelmemişlerse milletvekili veya belediye başkanı emeklisi 
aylıklarının, alt sınır aylığı uygulanmaksızın sigortalıların gerçek olamıyorlardı. 5510 sayılı yasa milletvekilleri yönünden delinerek 
prim ödeme gün sayıları üzerinden ve refah payı da dikkate alınmak 

işçi ve bağ-kur'lu olarak seçilen milletvekillerinin de milletvekili 
suretiyle yeniden hesaplanması amaçlanmaktadır. 1978 yılında 

emeklisi olmasını sağlamıştır. Mevcut milletvekillerinin yapılan 
gösterge sistemine geçilmesi ile aylıkların intibak 1.7.1978 

değişiklikle emekli aylıklarının tamamını alacaklardır. Belediye tarihinde gerçekleşmiştir. Gösterge sisteminde aylık (gösterge x 
başkanları için bir düzenleme yapılmadığından onlar da eşitsizlik katsayı x aylık bağlama oranı) formülüne göre hesaplanmakta idi. 
devam edecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Gösterge, sigortalının belirlenen takvim yılları içindeki prime esas 
Milletvekilleri için yapılan bu değişikliği İNTİBAK olarak kazançlarının ortalamasına, aylık bağlama oranı ise belirlenmiş 
değerlendirmiştir. Yani İNTİBAK'ın eşitlik olduğunu kabul orana sigortalının emeklilik tarihindeki yaşı ve toplam prim ödeme 
etmiştir. Getirilmek istenen İNTİBAK düzenlemesi 2000 öncesi gün sayısına göre yapılacak ilavelerle belirlenmektedir. Alt sınır 
emekliler arasında eşitliği sağlamaktan uzak olduğu gibi, 2000 aylığı uygulaması yapılmaktadır. Katsayı olarak memur maaş 

katsayısı kullanılmaktadır. Bağlanmış aylıklar göstergelere ve sonrası emekliye büyümeden pay verilmemesi nedeniyle 2000 
katsayıya yapılan zamlar ile artırılmaktadır. 2000 yılı sonrası öncesi 2000 sonrası emekliler arasında yeni bir eşitsizlik 
aylıklar, tam hizmet süresindeki prime esas kazançların tüfe artış yaratacaktır. Ayrıca 2008 sonrası emekli olanlarda taban aylık 212 
oranı ve gayrisafi yurtiçi sabit fiyatlarla gelişme hızının tamamı ile Ocak itibariyle 672 lira iken, 2008 öncesi emekli olanlarda taban 
güncellenerek taşınması suretiyle bulunan kazançlar toplamından aylık 868 liradır. Bağ-kur'lularda bu aylık 2008 sonrası 564, 2008 
bulunan aylık değerin, prim ödeme gün sayısına göre bulunan aylık öncesi 674 liradır. Görüldüğü üzere çalıştıkça düşen bir aylık söz 
bağlama oranı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Aylıkların konusudur ve 2000-2008 ile 2008 sonrası arasında da eşitsizlik 
artırılması tüfe artış oranlarına bağlıdır. 2008 sonrası sistemde büyümektedir. Bu tespitler dahi getirilmek istenilen düzenleme 
gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 30'u esas alınmış ve aylık bağlama 

İNTİBAK olarak adlandırılmasını mümkün göstermemektedir. 
oranları düşürülmüştür. 

İNTİBAK, tüm emeklilerin katsayı ve gösterge sistemi ile 
Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bir geçici 

yapılacak kademe ve dereceyi havi bir gösterge tablosuna madde ilave edilerek sorunun çözümüne çare aranmaktadır. Bu, 
yerleştirilmeleridir. Bu düzenleme için ayrılan 2,5 milyar civarında kanun tasarısıyla 2000 yılı Ocak ayı başından önce gösterge 
bir kaynak yeni bir eşitsizliğe heba edilmektedir. Umarız 2012 yılı sistemine göre işçi emeklileri için bağlanmış olan malullük, yaşlılık 
için bütçede olan meblağı verecek, daha adil bir düzenleme TBMM ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malullük ve yaşlılık aylığı 
görüşmelerinde sağlanacaktır. Bağ-kurlular için 2002 yılında almakta iken bu tarihten sonra olan ölen sigortalıların ölüm 
sistemle oynamanın getirmiş olduğu 3 aylık dönem içerisinde aylıkları yeniden hesaplanmaktadır. Aylıkların hesaplanmasında 
aylıklarda farklılaşmayı ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenleme sigortalının 1999 yılı Aralık ayı döneminde yürürlükte bulunan 

gösterge veya üst gösterge tablosundan tespit edilmiş olan mevcut bağ-kurlular açısında da İNTİBAK olarak değerlendirilemez.


