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 SOSYAL GÜVENLİK  
   
 Sosyal güvenlik, insanların yaşamlarında karşılaşacakları muhtemel ekonomik ve 

sosyal risklere karşı önceden gerekli önlemlerin alınarak kendilerine gelir sağlamak üzere 

oluşturulmuş kamu harcama programlarıdır. Sosyal güvenlik yoksulluk, işsizlik, gelecekle 

ilgili ekonomik belirsizlik, yaşlılık ve hastalık gibi sosyal tehlikelerin ortaya çıkaracağı 

olumsuzlukları hafifletmeyi ya da yok etmeyi sağlayan önlemleri içerir. 1948 yılında Bir-

leşmiş Milletler tarafından temel insan hakkı olarak 

ilan edilen, asgari çerçevesi Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) sözleşmesi ile çizilmiş olan ve Avrupa 

Sosyal Şartı ile standartları belirlenen sosyal güven-

liğin kapsamında, kısa ve uzun vadeli ekonomik ve 

sosyal risklere karşı sigorta oluşturulmakta ve belir-

lenen koşulları sağlayan hak sahiplerine aylık bağ-

lanmakta ya da diğer ödemeler yapılmaktadır  

(Gümüş, 2010).  

 

  Sosyal güvenlik, yoksulluğu azaltmayı ve ça-

lışanların gelir kayıplarım önlemeyi ve bireye belirli bir yaşam standardı sağlamayı amaç-

layan sosyal hizmet ve yardım programları ile kamusal sigorta sistemini içermektedir. Ay-

rıca, bir çok ülkede sosyal güvenlik sistemi; ücretsiz sağlık, eğitim ve kamu konut prog-

ramları gibi kamu sosyal güvenlik hizmetlerini de kapsamıştır (Gül, 2000).  

 

 İhtiyaçtan doğan “Sosyal Güvenlik” 

toplumun bütün bireylerinin hiçbir ayrım ve 

ayrıcalık gözetilmeksizin hem ekonomik 

hem de sosyal bakımdan bugünlerinin ve 

yarınlarının güvence altına alınmasını 

amaçlayan; birbirleri arasında sıkı bir birlik 

ve uyum kurulmuş olan bir sistemler bütünü 

olarak tanımlanmaktadır. (ssk.gov.tr., 2016). 

 



  TÜRKİYEDE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ  

 Cumhuriyetin ilk yıllarında, sosyal sigortalara benzeyen fakat kişiler ve riskler açı-

sından çok dar kapsamlı olmasına rağmen sayıca oldukça fazla olan birtakım emeklilik 

ve yardımlaşma sandıklarının kuruluşunu öngören kanunlar çıkarılmıştır. Bu alanda çıka-

rılan yasalar ve oluşturulan sandıklardan bir kısmı,  

 -1926 tarihli ve 895 sayılı Kanunla kurulan İmalatı Harbiye Teavün ve Sigorta 

Sandığı,  

 -934’de 2454 sayılı Kanunla kurulan Devlet Demir Yolları ve Limanlar İdaresinin 

Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı,  

 -1935’de kurulan Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı,  

 -1935'de kurulan PTT Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı,  

 -1937'de 3137 sayılı Kanunla kurulan Deniz Yolları ve Akay İşletmeleriyle Fabri-

ka ve Havuzlar İdareleri Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı,  

 -1937'de 3202 sayılı Kanunla kurulan T.C. Ziraat Bankası Memurları Tekaüt San-

dığı,  

 -1938'de Emlak ve Eytam Bankası Memurları Tekaüt Sandığı, T.C. Merkez Banka-

sı Memurları Tekaüt Sandığı, Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü Memur ve Müstah-

demleri Tekaüt Sandığı şeklinde sıralanabilir (Tuncay,2005) . 

 

 Sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun, 27.06.1945 tarihli ve 4772 sayılı İş Kaza-

ları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunudur. Bu Kanunun yürürlüğe girme-

si ile İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası uygulanmaya başlamıştır. Anı-

lan Kanuna paralel olarak 16.07.1945 tarihinde 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Ka-

nunu çıkarılmıştır. Bu Kanunun 01.01.1946 tarihin-

de yürürlüğe girmesiyle İşçi Sigortaları Kurumu ku-

rularak 1945 yılına kadar kurulan çok sayıdaki san-

dığın da birleştirilmesi sağlanmıştır. İşçi Sigortala-

rı Kurumu kurulduğu yıl,  



ilk önce 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu kapsama 

alınmıştır. Sonrasında ise, 1950 yılında 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu, 1951’de 

5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu ve 1957’de de 6900 sayılı Maluliyet, İhti-

yarlık ve Ölüm Sigortası Kanunu kabul edilmiştir (sgk.gov.tr, 2006).  

 

 Ülkemizde planlı kalkınma dönemine 1963 yılından itibaren başlanılmış, kalkınma 

planlarında sosyal güvenlik; bireyleri, karşılaşılabilecek risklere karşı korumak amacıyla 

geliştirilen güvenceler sistemi olarak kabul edilmiştir (sgk.gov.tr, 2016).  

 

  Reform ile aynı zamanda nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık 

hizmeti sunumunu amaçlayan genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması hedeflenmiş-

tir. Bu itibarla, 31.05.2006 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu kabul edilmiştir. 5510 sayılı Kanun ile sosyal sigortalar alanında birçok konuda 

norm ve standart birliği sağlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir (sgk.gov.tr, 2006).  

 

SOSYAL GÜVENLİK REFORM SÜRECİ  
 1990’lı yıllardan başlamak üzere sosyal güvenlik sisteminin sorunlarının ağırlığı kar-

şısında hükümetler harekete geçirmiştir. Bir yandan küreselleşme ile liberal ekonomi politi-

kalarına olan yönelim, bir yandan da diğer pek çok ülkede sosyal güvenlik sistemlerinin ye-

niden ele alınması, zorunlu tek basamaklı sistemlerden çok basamaklı ve ihtiyari ya da ta-

mamlayıcı niteliklere sahip bireysel emeklilik sistemlerinin gelişimine sebebiyet vermiştir 

(Gümüş, 2010).  

 

 Bu dönemde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

ile gerçekleştirilen projelerin sonuçları da dikkate alı-

narak kademeli olarak sistemde yeniden yapılanma sü-

reci başlatılmıştır. 4447 sayılı kanun ile ilk defa işsizlik 

sigortası fonu oluşturularak işsizlik sigortası işlemeye 

başlamıştır. Bu kanun ile ayrıca, prime esas ücret tavanı 

oluşturulmuş, bunlar asgari ücret ile ilişkilendirilerek 

prime esas teşkil eden matrahlar disipline edilmiştir.  



BİREYSEL EMEKLİLİK  
 Bireysel emeklilik sistemi, kişinin kendi emekliliğini kendisinin planlamasını sağla-

yan, emeklilik güvencesi olanlara da ikinci emeklilik imkanı sağlayarak geleceklerini gü-

vence altına almayı amaçlayan, 18-75 yaş arasındaki herkese açık olan ve özel sektörce yö-

netilen, devlet destekli bir sigorta türüdür (Kızılgeçit, 2014)  

 Bireysel emeklilikte, tasarruf ve yatırımı sağlayan ikinci emeklilik geliriyle; 

          - Bireylerin emeklilikte refah seviyelerinin artmasına,   

 - Uzun vadede emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine,  

 - Gelecek nesil emeklilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesine,  

 - Uzun vadeli yatırımlara kaynak sağlanarak sistemin geniş istihdam olanakları oluş-
turmasına,  

  - Sosyal güvenliğin kapsamının artmasına,  

  -Ekonomiye ciddi bir kaynak sağlamasına, (Kamunun sosyal güvenlikten kaynakla 

nan yükünün azaltılmasına,  

 -Mali sektörde uzun vadeli fonların artmasına böylece mali sektörün daha sağlıklı iş-
lemesine,  

 -Enflasyonla mücadele ve istikrarlı büyümeye olumlu katkı sağlanmasına,  

  -Kurumsal yatırım stratejileri ile piyasalardaki dalgalanmaların ve spekülasyonların 
azalmasına,  

 -Sermaye piyasasının derinleşmesine, olanak sağlayacak özel bir emeklilik sistemidir 
(Kızılgeçit, 2014).  

   



 Emekli aylıklarının hesaplanmasında ödenen primlerin etkisi artırılarak çok prim 

ödeyenin nispeten yüksek emekli aylığı almasının yolu açılmıştır. Ayrıca yasa ile kade-

meli olarak emeklilik yaşı yükseltilmiştir. Emeklilik aylıkları enflasyona endeksli reel 

alım gücünün korunduğu bir ödeme haline dönüştürülmüştür (Gümüş, 2010).  

Yapılan önemli yeniliklerden biri de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kurulmasıdır. 2006 

yılında çıkarılan 5502 sayılı kanun ile tek çatı olarak ifade edilen Sosyal Güvenlik Kuru-

mu ile Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur birleştirilmiştir. (Gümüş, 

2010).  

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası reformun en önemli bile-

şeni olarak nitelendirilebilir. Sağlıkta dönüşümü de kapsayan bu kanun ile ülkemizde he-

kim yüzü görmeyen vatandaşın kalmayacağı tahmin edilmektedir. Sosyal güvencesi ol-

mayan ve daha çok yoksulluk sınırında ve onun altında bir gelir seviyesi ile yaşayan va-

tandaşlar için sağlık harcamasını karşılamak son derece güç bir konuydu. Anılan kanun 

ile bu kesimin sağlık giderleri karşılanabilir hale getirilmiştir. Bu kapsamda sağlık tesis-

lerinin herkese hizmet sunması, ilaç alımında eczane serbestîsinin sağlanması, sağlık 

karnelerinin yerine sadece kimlik numarasının ibrazı ile hizmetten yararlanmanın sağ-

lanması, aile hekimliği uygulamaları reform sürecinde  gerçekleştirilen uygulamalardan-

dır (Gümüş, 2010).  



 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN AVANTAJLARI  Sis-

temde en az 10 yıl katkı ödemek ve 56 yaşını tamamlamak koşulları gerçekleştirildiğinde 

emekli olunabilir. Emekliliğe hak kazanıldığında, birikimler, kısmen veya toplu olarak alına-

bileceği gibi yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapılarak kişinin tercihleri doğrultusunda emekli-

lik maaşı şeklinde de alınabilir. Kısacası bu sistemin, emeklilik sürecinde ek bir getiri sağla-

ması sebebiyle emekliliğin rahat geçirilmesinde önemli bir faydası olmaktadır. Sistem olduk-

ça güvenlidir. Çünkü sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Emeklilik hizmeti veren şir-

ketlerin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yılda en az bir kere denetlenir. Şirketin yılda en az bir ke-

re bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri üçer aylık 

dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik 

Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir (Kızılgeçit, 2014).  

 Katılımcının mali durumunda beklenmedik olumsuz gelişmeler olduğu dönemlerde, ka-

tılımcı katkı payı ödemeye ara verebilir. Ancak ara verme durumunda, şirket tarafından kesin-

tilere maruz kalabilir. Katılımcı mevcut şirketindeki emeklilik sözleşmelerini yürürlük tarihin-

den itibaren en az 2 yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen sözleş-

melerini ise en az 1 yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilir 

(Kızılgeçit, 2014) .  

 Ayrıca bu devlet katkısı ve getirileri hiçbir şekilde haczedilemeyecek, rehin edilemeye-

cek veya iflas masasına dahil edilemeyecektir (Özcan, 2013)  

 Yeni uygulama kapsamında, devlet 

katkısının oranı %25 olacak; yani bir katılım-

cının yatırdığı 100 TL katkı payı için devlet 

de katılımcı için açılacak olan alt hesaba 25 

TL katkı payı yatıracaktır (Özcan, 2013). 

 

   



   Vergi mükellefi olunup olunmadığına bakılmaksızın fiil ehliyetine sahip herkes, yani 18 

yaşının üzerindeki kişiler istisnasız devlet katkısından yararlanabileceklerdir . 

 Bir katılımcıya ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlı 

olacaktır. Bu yıl için örnek verecek olursak; devletin ödeyeceği tutar yıllık bazda azami 

3.000,15 TL (yıllık asgari brüt ücret tutarı olan 12.000,60 TL’nin %25’i)  olacaktır (Özcan, 

2013). 

 Katılımcıların sadece %35’inin yararlanabildiği “bireysel emeklilik sistemine ödenen 

katkı paylarının gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılması” şeklindeki teşvik unsu-

runun etkinliğini artırmak amacıyla 29 Haziran 2012 tarihli, 28338 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6327 sayılı Kanunla, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve 

bazı vergi kanunlarında önemli düzenlemeler yapılmıştır (Özcan, 2013) .  

 Bu değişikliklerin temel amacı yurt içi tasarrufların arıtılmasıdır. Bu artış, ekonomik 

istikrar ve büyüme açısından da büyük önem taşımaktadır (Özcan, 2013).   

 Yeni düzenlemede bireysel emeklilik sistemine devlet katkı payı esası getirilmiştir. Ön-

ceki düzenlemede vergi teşviki katılımcıya geri dönüyordu. Yeni düzenlemede devlet katkısı 

da tasarrufa yönlendirildiği için bireysel emeklilik sistemindeki birikimler artacaktır (Özcan, 

2013).   

 Bireysel Emeklilik hesabına katılımcı, para yatırdığı zaman bu yatırdığı miktarla ilgili 

bilgi  EGM’ ye bildirilecek. EGM de bunu 

ilgili kamu kuruluşuna iletecektir. İlgili ka-

mu kuruluşu ise devlet katkısını nakdi ola-

rak katılımcının devlet katkısı alt hesabına 

yatıracaktır. Devlet katkıları da yatırıma 

yönlendirilerek katılımcıların bu tutarlardan 

da getiri elde etmeleri sağlanacaktır ( Öz-

can, 2013). 

 

   



 Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri bulunmaktadır. Katılımcı ilk üç 

yıl içinde sistemden çıkarsa devlet katkısını alamayacaktır. Üçüncü yılın sonunda katılımcı 

devletin yaptığı katkının %15'ini, altıncı yılın sonunda %35'ini, onuncu yılın sonunda 

%60'ını, emekliliğe hak kazandığında ise tamamını alabilecektir (Özcan, 2013).  

 Bu sayede katılımcıların sistemde daha uzun süre kalmaları ve birikimlerinin artma-

sı amaçlanmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanılması ile sis-

temden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılması durumunda devlet katkısı ve getirilerinin 

tamamına hak kazanılacaktır ( Özcan, 2013).   

 Birden fazla sözleşmesi olan katılımcıların hak kazandıkları devlet katkısı, katılım-

cının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılacaktır 

(Özcan, 2013).  

 Örneğin, A sözleşmesine yılda 15.000 TL ve B  sözleşmesine yılda 5.000 TL ödeyen 

bir katılımcı, bu yıl için geçerli üst sınır olan yıllık 3.000,15 TL’lik devlet katkısının A 

sözleşmesi için %75’ine karşılık gelen 2.250,11 TL’sine, B sözleşmesi için ise %25’ine 

karşılık gelen 750,04 TL’sine hak kazanacaktır (Özcan, 2013). 

 Hak edilmemiş kısımlar erken çıkışlarda devlete geri dönecektir. Örneğin 3. yıldan 

sonra devlet katkısı hesabındaki birikimi 5.000 TL olan bir katılımcı, sistemden ayrılırsa 

bunun %15’i olan 750 TL’sine hak kazanırken, kalan 4.250 TL’lik tutar devlete geri döne-

cektir (Özcan, 2013). 

 

 Sistem uzun dönem tasarrufları hedefle-

mektedir. Yine de ilk üç yıl içinde sistemden 

çıkanlar yatırdıkları anaparanın tamamını ve ge-

tirilerin vergi sonrası kalan kısmını alarak sis-

temden çıkabilecekleri için mevcut sisteme göre 

daha avantajlı olacaklardır (Özcan, 2013). 



  İşverenler, çalışanları için ödedikleri katkı paylarını ödemenin yapıldığı ayda elde 

edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmıyor ise vergiden 

düşebileceklerdir. Mevcut uygulamada %10 olarak yürürlükte olan bu oran, işverenlere 

büyük avantaj sağlamaktadır (Özcan, 2013). 

 

 Yeni sistemde, birikimlerin geri ödenmesinde vergilendirme birikim toplamı üzerin-

den değil; sadece getiri üzerinden yapılacaktır. Stopaja tabi tutulacak tutar şu şekilde he-

saplanacaktır. Katılımcının çıkış tarihindeki toplam birikimi ve devlet katkısı birikiminin 

sistemde kaldığı süreye göre hak edilen tutarından, katılımcının sisteme yatırdığı toplam 

katkı payı ve kaldığı süreye göre hak ettiği devlet katkısı çıkarılacaktır. Aradaki fark; yani 

getiri stopaja tabi olacaktır (Özcan, 2013).       
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ŞIK, Pınar GÜNDÜZ, Pınar BEYAZIT, Rabia ERMİŞ, Rengin MAKSUT, Sadık Cihan KARIN-

CA, Sebahat KARAMAN, Seher KAYMAK, Selahattin YÜKSEL, Sema MEŞE, Serkan BİLGİÇ, 

Şaziye Merih ÇOLAK, Şener ARSLAN, Şenol ORHAN, Şerife Ömür BOSTANCI, Şeyma TAVAS, 

Şirin NERGİZ, Tamer GÜNAY, Tuba Nur ÖZKORKMAZ, Tuğçe YÜKSEL, Tuğyan ARAS, Vec-

di ŞEN, Yaşar BAŞARAN, Yonca YAZIKSIZ, Yunus DOĞAN, Zeynep BAYDAŞ’ ın  

 

Yeni yaşlarını kutluyor, sağlık ve 
 mutluluk  diliyoruz.  

 

 

 

 

 



 HOŞGELDİN BEBEK 
 

-Beril SOKULLU MATARACI’ nın dünyaya yeni gelen kızı Ada MATARACI’ ya  

hoşgeldin diyor; sağlıklı, mutlu uzun ömürler diliyoruz.  



VEFAT 
 

 

   Berrin GÜNEYSU’nun babası vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, geride kalanlara 

sağlıklı uzun ömürler dileriz.  

   Ayşe YAKUPOĞLU’nun babası vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, geride kalanlara 

sağlıklı uzun ömürler dileriz.  


