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Sosyal güvenlik sistemimizin eşitlik yönü tam 

olarak kurgulanamadığından, aynı kazanç ve 

prim ödeme gün sayıları eşit olan iki sigortalının 

farklı tarihlerde emekli olmaları nedeniyle farklı 

ayl ıklar ödenmektedir.  Bu uygulama,  

nimet/külfet dengesi bakımından da aylık alanlar 

arasında burukluğa neden olmaktadır. Bu 

konuda, çok sayıda yazılı ve telefonla talepler 

gelmekte ve bu durumun düzeltilmesi 

istenmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda emeklileri 

temsilen Yönetim Kurulu'nda görevim nedeniyle 

de, bu sorunun Türkiye Emekliler Derneği 

tarafından gündeme getirilmesi ve sosyal 

güvenlik sisteminde eşitliğin sağlanması 

konusunda mücadele vermemiz ve eşitliği temel 

alan yeni bir aylık hesaplama sistemine geçilmesi 

beklenmektedir.

SOSYAL GÜVENLİKTE

EŞİTLİK SAĞLANMALI

BAŞYAZI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ

Emekliler Gelecek Stratejileri 

Konferansı Ankara’da Yapıldı

Üyelerimizin uygun bankacılık imkanlarından yararlanabilmesi için 

Denizbank’la sürdürülen ortak çalışmaların son adresi de İzmit Şubemiz 

oldu. İzmit Şubemiz ile Denizbank emeklilere özel hizmetler için bir 

protokol imzaladı. Protokolle sağlanan hizmetleri üyelerimiz 

Denizbank’ın internet sayfalarında bulacaklar.

İZMİT ŞUBEMİZ İLE

DENİZBANK EMEKLİ İÇİN

EL ELE VERDİLER

Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile Türk Ekonomi 

Bankası'nın birlikte 
düzenlediği “Emekliler 

Gelecek Stratejileri” 
konferansı SGK Başkanı 
Fatih Acar'ın katılımıyla 

gerçekleştirildi. Toplantıda 
konuşan Başkan Fatih 

Acar, yaşlılık ve emeklilik 
sistemi üzerine geliştirilen 

politikaların 
uygulanabilirliğinin SGK 
için hayati öneme sahip 

olduğunu belirterek, “Bu 
konferans toplumsal 
farkındalık yaratarak, 

emeklilerimizle bizi daha 
da bütünleştirecektir” 

diye konuştu.Devamı 8. sayfada
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Sosyal güvenlik sistemimizin iyi yürütülememesi, gerekli Kanunla müracaat koşulu kaldırılmış, kamu işyerinde 
olan denetimlerin zamanında yapılmaması ve sosyal güvenlik çalışmanın olması durumunda emekli aylıkları Kurum 
destek primi ile bağımsız çalışanlara yükümlülüklerinin tarafından otomatikman kesilecektir. Daha önceki yıllarda, bu 
gününde bildirilmemesi sonucunda, emekli olarak bağımsız kapsamda çalışanlara çıkarılan emekli aylıkların geri iadesine 
çalışan 600 bin kişiye sosyal güvenlik destek primi borcu ilişkin borç tebligatları değiştirilerek, sadece kamuda çalışan 
çıkarılmıştır. süre kadar emekli aylıkları geri istenecektir. Bu değişiklik 

600 bin emekli çalışanların önemli bir bölümünün işyerini olumlu bir gelişmedir.
kapatmalarına rağmen, vergi ve meslek kuruluşlarından 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunla kaldırılan 
kayıtlarını sildirmediklerinden, bu grupta olan emekliler gazetecilerin fiili hizmet süresi zammı, geriye dönük olarak 
işyeri sahibi gibi değerlendirilmiş, kendilerine borçlar yeniden getirildi. Geriye dönük yıpranma primleri kişilerce, 
ç ıkarı lmışt ır.  Bu borçlar Kurum hatası  olarak Kanunun yürürlüğünden sonraki dönem için ise, işverenlerce 
değerlendirilmelidir. Bir işyeri açıldığında veya ödenecektir.
kapandığında, SGK bu bilgileri elektronik ortamda görmeli Bugüne kadar fiili hizmet süresi zammından 
ve gerekli olan yükümlülükler ile ilgili yapılması gerekenler yararlanmayan milletvekilleri de bu kapsama alındı ve emekli 
emeklilere duyurulmalıdır. Dolayısıyla, bu tür çalışmaların olmalarında iki yıl milletvekili olma koşulu kaldırıldı. Ağır ve 
denetimi ve sorgulaması, Sosyal Güvenlik Kurumu tehlikeli işlerde çalışanların yıpranma talepleri dikkate 
tarafından zamanında yapılmalı, bir işyeri açarak çalışan 

alınmazken, gazeteci ve milletvekili işbirliği dikkat çekmiştir. 
emekliler mağdur edilmemelidir.

Gazetecilere ve milletvekillerine her 360 günlük hizmet 
Bu tür yükümlülüklerden  haberdar olmayan emekliler, 

karşılığında toplam prim ödeme gün sayılarına 90 gün fiili 
bir işyeri açtığında sosyal güvenlik destek primini 

hizmet verilmesi sağlanmıştır.
ödemediklerinden, borçlar birikmekte ve uzun süre geçtikten 

İş kazalarının yaşandığı ülkemizde, insan hayatına mal 
sonra borç bildirimleri yapıldığında, emekliler ve aileleri 

olan kötü çalışma koşularına çözüm arandığı bir süreçte mağdur olmakta, ödememe güçlüğü yaşamaktadırlar. SGK da 
işverenlerin yüzde 6.5 olan iş kazaları ve meslek hastalığı prim bu gerçeği gördüğünden, 6385 sayılı Kanun çıkarılmış ve 
oranının yüzde 2 ile sınırlandırılması, işverenleri ödüllendiren b ir iken  sosya l  güven l ik  des tek  pr im borç lar ı  
bir değişiklik olarak görülmüştür. İşverenlerin insan sağlığını, yapılandırılmıştır. Yapılandırmada, gecikme cezası ve 
ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının karşılığında ödenen prim gecikme zammı silinmiş, tüfe/üfe artışlarıyla güncellenen 
oranlarının düşürülmesini, işçinin korunması ve sosyal tutar üzerinden 36 aya varan taksitlendirme imkanı 
güvenliğinin önemsenmemesi olarak değerlendiriyoruz.  getirilmiştir. 

SGK Yönetim Kurulunda, esnafların da temsil edilmesini Temel olarak görüşümüz şudur: Emekli aylığı ile geçimini 
sağlamak için SGK Genel Kurulunun yapısında değişiklik sağlayamayan milyonlarca emekli, ya bir işyerinde iş 
yapıldı. Yapılan düzenleme ile sayıları 1,9 milyonu bulan sözleşmesiyle çalışmakta ya da kendi adına bir işyeri açma 
esnafların temsilcisinin de SGK Yönetim Kurulunda yer yoluna gitmektedir. Bu bakımdan, bir işyeri açarak istihdam 
alması sağlanmıştır.yaratan, vergi ödeyen emeklilerin aylıklarından kesilen yüzde 

Yapılan çalışmalarda ve yasal değişikliklerde ekonomik 15 sosyal güvenlik destek primi kaldırılmalıdır.
yönden güç durumda olanların korunması, riskli işlerde Emekli olduktan sonra Kamuya ait veya kamu ortaklığı 
çalışanların çalışma koşulları ve güvelikleri her şeyin üzerinde bulunan bir işte çalışanların aylıkları, bugüne kadar bir 

müracaat olmaması durumunda kesilmemekteydi. 6385 sayılı görülmelidir. Sosyal barış, sosyal haklarla sağlanabilir. 

www.tuedkayseri.org.tr

6385 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜTÜN İKRAMİYESİ 1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN HESAPLARDA
S G K  t a r a f ı n d a n  y a p ı l a n  hesaplarına veya PTT merkezlerine 

açıklamada, harp malulleri, şehit dul ve gönderilerek 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren 
yetimlerine, 2012 yılı için ödenmesi gereken ödeneceği bildirildi.
tütün ikramiyesinin 1 Şubat 2013 Bu kapsamda 38 bin 438 kişiye toplam 
tarihinden itibaren ödeneceği bildirildi. 

61 milyon 860 bin 821 lira 93 kuruş ek ödeme 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

yapılacağı belirtilerek, maluliyet derecelerine tarafından yapılan açıklamada, 5434 sayılı 
göre belirlenen gösterge rakamının 1 Ocak T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79 
2013 tarihinden geçerli memur maaş katsayısı uncu maddesi uyarınca; harp malullerine, 

şehit dul ve yetimlerine, barışta, olağanüstü ile çarpımı sonucu bulunan ve ilgililere 
yönetim usullerinin uygulandığı haller ile ödenecek tutarlar şu şekilde kaydedildi:
talim, tatbikat veya manevra sırasında “Malul iyet  dereces i ,  malul iyet  
görevin veya çeşitli harp silah ve göstergesi, katsayı ve ödenecek tutar: Derece 1, 
vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü 

maluliyet göstergesi 40 bin, katsayı 0,073837, 
sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 

ödenecek tutar 2 bin 953,48 TL. Maluliyet ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip 
derecesi 2, maluliyet göstergesi 36 bin, katsayı hareketleri veya güvenlik veya asayişin 
0,073837, ödenecek tutar 2 bin 658,13 TL. sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte 

veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu Maluliyet derecesi 3, maluliyet göstergesi 31 
görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife bin, katsayı 0,073837 ve ödenecek tutar 2 bin 
malûlü sayılan jandarma ve emniyet 288,95 TL. Maluliyet derecesi 4, maluliyet 
mensupları ile sivil görevlilere, (c) bendinde göstergesi 28 bin, katsayı 0,073837 ve ödenecek 
belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu 

tutar 2 bin 67,44 TL. Maluliyet derecesi 5, 
görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle 

maluliyet göstergesi 25 bin, katsayı 0,073837 ve ölenlerin dul ve yetimlerine, 2012 yılı için 
ödenecek tutar bin 845,93 TL. Maluliyet ödenmesi gereken ek ödeme (tütün 
derecesi 6, maluliyet göstergesi 22 bin, katsayı ikramiyesi) tutarlarının, hak sahiplerinin 

aylık almakta oldukları banka şubesindeki 0,073837 ve ödenecek tutar bin 624,41 TL.”
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Türkiye'de her 4 emekliden 1'i yalnız yaşıyor

İ s t a n b u l ' d a k i  Derneğimiz; farklı 
coğrafi bölgelerde emeklilerin düzenli aylığı 
yaşayan emeklilerin var...

Gelir düzeyleri de incelenen fiziksel aktivite 
e m e k l i l e r i n  5 5 - 6 4  y a ş  g r u b u  düzeyini belirlemek 
arasındakilerin yüzde 35,6'sının, 65-74 

amacıyla Türkiye 
yaş grubu arasındakilerin yüzde 

genelinde çalışma 32,1'inin ve 75-84 yaş arasındakilerin 

yüzde 41,7'sinin aylık düzenli bir geliri yaptı. Uzman 
bulunmuyor.Fizyoterapist Ayşe Abit 

A r a ş t ı r m a d a  5 5 - 6 4  y a ş  
tarafından yapılan ve arasındakilerin yüzde 64,4'ünün, 65-74 

Prof. Dr. Nuray Kırdı yaş arasındakilerin yüzde 67,9'unun ve 

75-84 yaş arasındakilerin de yüzde ile Dr. Fzt. Aydın 
58,3'ünün de aylık düzenli gelirleri var.Meriç'in de destek 

İstanbul'da araştırmaya katılan 
verdiği araştırmaya 7 55-64 yaş arasındaki tüm emekliler 

aylık düzenli gelirinin olduğunu beyan coğrafi bölgedeki 55 
etti.yaş ve üzeri sağlıklı ve 

Emeklilerin yüzde 15'i emekli bireyler dahil 
hiç gözlük kullanmıyor...edildi. 

Araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 35'inde diyabet, 
Ayrıca psikoaktif ilaç kullanan, ortopedik ve nörolojik yüzde 21,6'sında koroner arter hastalığı, yüzde 12,5'inde osteoartit 

bir rahatsızlığa sahip, ciddi görme, işitme ve konuşma (kireçlenme) olduğu belirlendi. 55-64 yaş aralığındaki emeklilerin 
bozuklukları olan emekliler araştırma kapsamına alınmadı.

yüzde 42,2'si yakın gözlük, yüzde 40'ı yakın ve uzak gözlük, yüzde Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'deki 55-64 yaş 
5,6'sı de uzak gözlük kullanıyor. Emeklilerin yüzde 12,2'si de hiç aralığında emeklilerin yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 

45,6'sını kadınlar oluşturuyor. 65-74 yaş aralığındaki gözlük kullanmıyor.
emeklilerin de yüzde 58,5'i erkeklerden, yüzde 41,5'i de 65-74 yaş aralığındaki emeklilerin yüzde 56,6'sı yakın ve uzak 
kadınlardan, 75-84 yaş arasındakilerin yüzde 58,3'ü gözlüğü, yüzde 15,1'i yakın gözlüğü, yüzde 13,2'si uzak gözlüğü 
erkeklerden, yüzde 41,7'si kadınlardan oluşuyor.

takıyor.
Emeklilerin yaklaşık yüzde 25'i yalnız Emeklilerin yüzde 15,1'i de hiç gözlük kullanmıyor. 75-84 yaş 

yaşıyor... aralığındaki emeklilerin yüzde 33,3'ü hiç gözlük sahibi değil. Buna 
Araştırmada emeklilerin eşiyle yaşayanların ve yalnız göre, bu yaş grubundaki emeklilerin yüzde 25'i yakın ve uzak 

yaşayanların da oranları hesaplandı. Buna göre, 55-64 yaş 
gözlüğünü aynı anda, yüzde 16,7'si uzak gözlüğü, yüzde 25'i de 

aralığındaki emeklilerin yüzde 75,56'sı, 65-74 yaş 
yakın gözlüğü kullanıyor.aralığındakilerin yüzde 75,47'si ve 75-84 yaş aralığındakilerin 

Verilere göre, 55-64 yaş arasındaki emeklilerin yüzde 16,7'si, de yüzde 75'i eşiyle yaşıyor. Yani, 55-64 yaş aralığındaki 
emeklilerin yüzde 24,44'ü, 65-74 yaş aralığındakilerin yüzde 65-74 yaş arasındakilerin yüzde 7,5'i ve 75-84 yaş arasındakilerin 
24,53'ü, 75-84 yaş aralığındakilerin de yüzde 25'i ise yalnız de yüzde 8,3'ü sağlık güvencesine sahip değil.
yaşıyor.

Derneğimiz, farklı coğrafi 

bölgelerde yaşayan emeklilerin 

fiziksel aktivite düzeyini 

belirlemek amacıyla Türkiye 

genelinde çalışma yaptı.
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Söz ola kese savaşı, söz ola 
kestire başı, söz ola ağulu 
aşı bal ile yağ ede bir söz.
Yunus EMRE...

BÜYÜK SÖZLER...

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 
tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM 
Başkanlığına soru önergesi verdi. 

İstanbul Milletvekili Dinçer, intibak 
zammı ile ilgili olarak hazırladığı önergesinde şu 
ifadelere yer verdi: 

“Malumunuz üzere, 8 Mart 2012'de 
Resmi Gazete'de yayımlanan 6283 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5'inci 
maddesi ile 5510 sayılı Kanun'a eklenen geçici 
39'uncu maddesinde, son tahsis talep tarihi veya 
ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce 
olup 506 sayılı Kanun'un mülga hükümleri 
uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan 
malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu 
tarihten önce malullük veya yaşlılık aylığı 
almakta iken bu tarihten sonra ölen 
sigortalıların ölüm aylıklarının söz konusu 
maddede yer alan hükümlere göre yeniden 
hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu Bağlamda;

1. İntibak zammından yararlanacak 
vatandaşlarımızın sayısı nedir? İntibak 
düzenlemesiyle emeklilerin alacağı farkın alt ve 
üst sınırı ne olmuştur?

2. Malulen emekli olanlar bu yasadan 
faydalanabilecek midir?

3. Eş durumundan emekli olan bazı 
vatandaşlarımızın intibak zammından dolayı ek 
bir ücret alamadıkları yönündeki iddialar doğru 
mudur? Bu konuda tarafınıza ulaşan şikâyet var 
mıdır? Var ise ne gibi bir çözüm üretilecektir?

4. SGK'nın internet sitesinde sorun 
yaşanmasının ve bazı vatandaşlarımızın 
bilgilerine ulaşamamasının nedeni nedir?

5. İntibak farklarının hesaplanışındaki 
y a n l ı ş l ı k l a r ı n  d ü z e l t i l m e s i  i ç i n  
vatandaşlarımızın izlemesi gereken yol nedir?”

İstanbul Milletvekili Dinçer, 

emeklilerin intibaklarını 

Meclis gündemine taşıdı

Emekli söyler herkes dinler 
Kitlece ağlarız yüzümüz gülmez
Bir soru ki zihinleri ikiye böler
Emekliye hak niçin verilmez

Çalışan kesim yerken tıka basa 
Bizler boğulduk hepten yasa 
Emekliye kanımız kaynamıyor hülasa 
Halbuki altın kepeksiz olmaz 

Tattırdınız bize dayanılmaz acılar 
Zaten belimizi büker zam  sancıları
Ayrı telden çalıyor devrin politikacıları
Nasıl bir makam ki düzen tutmaz 

Bağrımızı deler siyasi oklar 
Dert emeklileri emekliyor derdi yoklar 
Senelerdir seferber politik doktorlar 
Nasıl bir maraz ki çare bulunmaz

Yıllarca bizi gördünüz hakir 
Cevher idik sayenizde olduk bakır 
Tencere boş mutfak tamtakır 
Nasıl bir sistem ki tedbir alınmaz 

Gözümüz yollarda intibak diye 
Bu sefalet bize eskiden hediye 
Ha bugün ha yarın diye diye 
Yıllar geçti niçin verilmez 

Yokluk ateşine düşmüş yanarız 
Sizin gözünüzde kurumuş pınarız 
Hor görmeyin aslında ulu bir Çınarız
Hacı derki niçin gölgemizde Oturulmaz

Hacı KAPLAN 
NİZİP ŞUBESİ /ÜYESİ 

EMEKLİDEN SİTEM 

G e b z e  Ş u b e  
Başkanımız Ali Tunç, 
yaşlılara hizmet vermek 
amacıyla bir huzurevi 
projesi hazırlayıp Gebze 
K e n t  K o n s e y i ' n e  
sunduklarını bildirdi.

Tunç, derneğimizin 42. kuruluş yılı 
dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, 
Gebze'de 125 bin civarında emeklinin 
bulunduğunu ifade ederek, üye sayılarının ise 12 
bin 300 olduğunu söyledi.

G e b z e ' d e  h u z u r e v i  y a p t ı r m a  
çalışmalarının olduğunu bildiren Tunç, 
"Bölgemizdeki yaşlılara hizmet vermek amacıyla 
bir huzurevi projesi hazırlayıp Gebze Kent 
Konseyi'ne sunduk. Onlar da sıcak baktılar. Bu 
konuda çalışma yapılacak" dedi.

Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren 
Tunç, intibak yasasıyla ilgili hesaplamalar, 6 
taksitle kömür dağıtımı, sağlık sorunlarıyla ilgili 
rehberlik hizmetleri, vefat eden emeklinin eşine ve 
çocuğuna maaş bağlama, yetim kız çocuklarının 
evlenmesi halinde çeyiz yardımı sağlama gibi 
hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

GEBZE ŞUBEMİZDEN ÖRNEK PROJE




